Verliezen tijdens zandsuppleties

Afstudeerverslag

Mei 1992

G.Kant

.f!rJi

TU Delft
Technische

Universiteit

Delft

Faculteit der Civiele Techniek
Vakgroep Waterbouwkunde
Sectie Waterbouwkunde

Verliezen tijdens zandsuppleties

Afstudeerverslag

G. Kant

Vakgroep Waterbouwkunde

Mei 1992

ii

Verliezen

tijdens

zandsuppleties

"oorlVoord
Dit rapport is geschreven in het kader van m1Jn afstudeerproject aan de Technische Universiteit in Delft. Dit project
geldt als afsluiting van het vierde studiejaar en dus van de
gehele studie. Het project is in samenwerking met Ballast
Nedam Baggeren te Zeist uitgevoerd.
Op verzoek van Ballast Nedam wordt de lezer gevraagd
dit rapport vermelde produktiegegevens vertrouwelijk
delen.

om de in
te behan-

Afstudeercommissie:
Prof. ir. K. d'Angremond
Dr. ir. J. van de Graaff
Ir. K. P. Peerlkamp

Voorwoord

TU Delft
TU Delft
BNB Zeist

iii

iv

Verliezen

tijdens

zandsuppleties

Inhoudsoverzicht
Voorwoord

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iii

Samenvatting

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

x

1. Inleiding

..... . . . . .. .. . .....

1

2. De zandsuppletie 'Kop van Schouwen'

.

2.1
2.2
2.3

Situatieschets.
. . . . . ..
.
.
Morfologische achtergronden
.
De opdracht .. . . . . .
. . . . . . .
2.4
Suppletiehoeveelheden
.
2.5 Theoretische profielen. . . . .
.
.
2.6
Maximale opspuithoogte ..
....
. ..
2 .7 Zandwinning
. . . . ..
. . . .
2.8
Verrekening
. . . . . . . . ..
.
2.9 De aannemer . . . . . .
.
.
2.10 De uitvoering..
. ..
2.10.1 De zuiger en het sproeiponton
.
2.10.2 Het rainbowen
.
2.10.3 Het spuiten . . . . . . . . ..
.

3. Het Suppletieproces
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Volume of massa
. . . . . . . . . . . .
100 % definitie
. ..
. . .
Verliesdefinitie ..
.
De weg van een korrel . . . . . ..
.
Processen
. . . . . . ..
. . .
3 .5 . 1 Nr. 1
De ontgraving . . . .
. . . .
3.5.2 Nr. 2
Erosie en sedimentatie in de winput
3.5.3 Nr. 3
Lekken in de drijvende leiding ..
3.5.4 Nr. 4
Lekken in de landleiding
.
3.5.5 Nr. 5
De bezinking op het stort
.
3.5.6
Nr. 6
Spray (tijdens rainbowen)
.
3.5.7
Nr. 7
Erosie door het stortwater
.
3.5.8
Nr. 8
Erosie en sedimentatie door de
longshore current
. . . . . .
Erosie en sedimentatie door
3.5.9 Nr. 9
crossshore transport . . . . . . .
Winderosie . . . . . . . . . . .
3.5.10 Nr. 10
Afschuiving en zettingsvloeiing
3.5.11 Nr. 11
Zetting ondergrond .
. . . .
3.5.12 Nr. 12

. . . . . . . . .
Het plaatsbepalingssysteem .. ·
·
4.1.1
De Hector
...
·
4 • 1 •2
De OX -4
.•.
•..

4. Metingen
4.1

4.1.3

Inhoudsoverzicht

De Zodiac

...

. . . . .
. ..
. ..
. . . . .

. . .

...
...
. . .

3
3
4

5
7
7
"8

8
9
9
9

12
15
15
17
17
17
18

21
21
22

25
25
26
26
28

29
29
30
30
30
31
33
33

33
34
34

v

4.2
4.3

Het dieptemeetsysteem
. . . . . .
Metingen op de winlokatie
. . . . .
4.3.1 peilingen
4.3.2 Korrelverdelingen
. . ..
4.4 Metingen in de pijp
. . . . . .
4.4.1 Concentratiemeting.
. . . ..
4 .4.2 Snelheidsmeting
. ..
4.4.3 Kleurstofinjectie
4.4.4 Korrelverdelingen
.. . . . .
4.5 Metingen op het stort
...........•.
4.5.1 Peilingen
.•..
4 .5 .2 Waterpassingen ..
4.5.3 Korrelverdelingen
. . . .
4.5.4 Dichtheden.
. . . . . . . . .
4.5.5 Stortvoortgang ..
....
4.5.6 Controleraaien • . . . . . . .

s.

. ..
.
. . . . ..

. . . . ..
. ..
...
. . . .
. . . .

Volume- en massaberekeningen
5.1

5.2
5.3

5.4
5.5

5.6

Volume- en massaberekening winlokatie
. . .
5.1.1 Eerste volumeberekening
.
5.1.2 Betrouwbaarheid eerste volumeberekening
5.1.3 Tweede volumeberekening
.
5.1.4 Betrouwbaarheid tweede volumeberekening
5.1.5 volumeberekening BNB
.
5.1.6 volumeberekening op basis van RWS-peilingen
5.1.6 Omrekening naar massa
.. .
. ..
Correctiefaktor tonnenstand
. . . . . . . . . .
Volume- en massaberekeningen stort . . . . .
5.3 .1 Inleiding
...
. . . . . . . . . . .
5.3.2 Volumeberekening stort einde werk
5.3.3 Volumeberekening stort tijdens rainbow ..
5.3.4 Omrekening naar massa
....
Berekening verliezen . . . . . . .
Betrouwbaarheid
. . . . . . . . .
. . .
Belangrijkste foutenoorzaken . . . . . . . .

6. Verliesberekeningen
6.1
6.2
6.3
6.4

uit zeefkrommen

Inleiding
. . . . .
De korrelverdelingen
Verliesberekening I
Verliesberekening 11

. . ..
.
• . . . . . .
.

.
. ..
. . . ..

35
36
36
37
38
38
38
39
39
41
41
42
42
44
45
45
47
47
48
49
50
50

51
51
52
52
53
53
53
54
57
57
59
60

63
63
63
66
68

7. Maatgevende Processen

71

8. Beschouwing over bestekseisen

75

9. Conclusies

77

10. Aanbevelingen

79

11. Literatuurlijst

vi

.. . . . .. . .. . . . . . . . .

81

Inhoudsoverzicht

BULAGEN
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Theoretische volumen van het suppletie. .
Chronologische ordening gebeurtenissen vak
Peildatums wingebied. . . . .
· .
Kleurstofinjectie
. . . . . .
• •
Pijp- en mengselmonsters ...
· •
Pijpmonsters vlak na elkaar . . . .
Meetdatums stort
.
• •
Korrelverdelingen na rainbowen. .
Korrelverdelingen na spuiten. . .
Dichtheids- en porositeitbepaling
· .
Maximale dichtheidsbepaling
. . .
· .
Eérste volumeberekening
wingebied
Overzicht van raai verschuivingen.
Tweede volumeberekening
wingebied
· .
BNB volumeberekening wingebied. .
RWS volumeberekening wingebied. .
Massa- en correctiefaktorberekening
.
Volumeberekening
stort einde werk . .
Volumeberekening
stort tijdens rainbow.
Verliesberekening
. . . . . . . . . . .
Margeberekening voor massavergelijking.
Margeberekening voor volumevergelijking
Berekening korrelverdeling wingebied. .
Verliesberekening
I . . . . . . . . . .
Verliesberekening
II
.
Verliezen door natuurlijke verandering.
Geologische kaart Schouwen. . . . . . .

. 1
1 2
.
•
.

3
4
5

•

9

8

·
·
.
.
·
·
.
·
·
·
·
·

10
14
18
19
20
21
22
23
24
25
26
31

•
·
•
•

34
35
37
38

· 40

· 41
· 49
· 50

KAARTEN
1
2
3
4
5
6

Wingebied, raaiindelingen
Stort, raaiindeling
Wingebied, spudposities en uiterste cutterstanden
Stort, bewegingen OX-4
Wingebied, boringen en representatieve gebieden
Wingebied, spudposities en bressen

Inhoudsoverzicht

vii

viii

Verliezen

tijdens

zandsuppleties

Samenvatting
Tijdens zandsuppleties
treden zandverliezen op. In dit rapport
is een onderzoek beschreven naar de grootte van dit verlies,
en naar welke processen dit verlies veroorzaken. Het onderzoek
heeft plaats gevonden tijdens een zandsuppletie op Schouwen
Duiveland. Dit werk is met behulp van twee uitvoeringsmethoden
gerealiseerd. Het strand en de vooroever zijn met de rainbowmethode gesuppleerd, de duinaanvulling is achter een kade
gespoten. In dit onderzoek is een scheiding gemaakt naar
uitvoeringsmethode.
De verliezen zijn bepaald uit het verschil tussen de verwijderde hoeveelheid uit de winput en de hoeveelheid gesuppleerd
materiaal binnen het ontwerpprofiel. Met behulp van peilingen
en waterpassingen
zijn de volumen vastgesteld.
Volumeveranderingen
kunnen veroorzaakt worden door uitlevering of massaverlies.
Om de uitlevering uit te sluiten zijn
in dit onderzoek de verliezen berekend op basis van een massabalans.
Uit deze berekening blijkt dat tijdens rainbowen een
verlies optreedt van - 30 % en tijdens spuiten - 13 %. Overigens is respectievelijk
75 % en 50 % hiervan wel in de metingen terug te vinden maar ligt buiten het ontwerpprofiel. Uit
een betrouwbaarheidsanalyse
blijkt dat de verliesbepaling
op
basis van een massabalans alleen zinvol is als de dichtheid
van zowel de winlokatie als het stort nauwkeurig bekend zijn.
Anders kan evengoed een volumebalans
(bij zandsuppleties)
gebruikt worden.
Uit een vergelijking van de korrelverdelingen
blijkt dat de
verdeling op het stort grover is dan op de winlokatie
(d50 = 205 ~). De verdeling na het rainbowen (D50 = 237 ~m)
is weer grover dan na het spuiten (D50 = 212 ~). Dit is het
gevolg van de lagere bezinksnelheid van kleine korrels ten
opzichte van grote korrels. Tijdens rainbowen is de afstroomlengte van het stort veel korter dan tijdens het spuiten. Dit
heeft tot gevolg dat een grote hoeveelheid materiaal (- 50 %)
in suspensie de zee bereikt.
Verliezen tijdens zandsuppleties zijn afhankelijk van de
korrelgrootte en de afstroomlengte op het stort. Een grote
afstroomlengte betekent dat het grootste deel van het materiaal in het stortwater bezinkt. Verplaatsing van korrels naar
het onderwatertalud
vindt dan plaats als transport langs de
bodem. Hoe korter de afstroomlengte hoe meer materiaal als
transport in suspensie de zee bereikt. Dan treedt bezinking in
zee op waar golven en getijstroom invloed hebben op de plaats
van bezinking. Hierdoor vindt een onregelmatige suppletie
plaats, de voortgangscontrole
wordt bemoeilijkt en de verliezen worden groter.

Samenvatting
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1. Inleiding
Langs eroderende zandkusten vinden tegenwoordig steeds vaker
zandsuppleties plaats. Een zandsuppletie is niets anders dan
het aanvullen van het geërodeerde materiaal, en het aanleggen
van een voorraad zodat in de komende jaren de gevolgen van de
erosie opgevangen kunnen worden. Als de voorraad weer is
geërodeerd moet er opnieuw gesuppleerd worden. Het herhaaldelijk suppleren blijkt vaak goedkoper te zijn dan het aanbrengen van permanente verdedigingsconstructies. Bovendien is
suppleren milieuvriendelijk en aantrekkelijk voor de"recreatie.
Zoals bekend is de Nederlandse kust een zandkust. Hier en
daar zijn enkele probleemgebieden waar, gezien over een langere tijd, erosie plaats vindt. Hier gaat de kustlijn dus langzaam achteruit. In 1990 is door de Tweede Kamer een beslissing
omtrent deze achteruitgang genomen. De kustlijn van begin 1990
zal dynamisch worden gehandhaafd. Dit wil zeggen dat de kustlijn in principe gehandhaafd blijft maar dat er ruimte blijft
voor natuurlijke ontwikkelingen. De achteruitgang zal voornamelijk door middel van zandsuppleties worden gecorrigeerd.
De aannemer die een suppletie uitvoert wordt betaald naar
de hoeveelheid zand die in een gedefinieerd profiel is aangebracht. Om dit te bereiken moet echter een grotere hoeveelheid
worden verwerkt, zodat een deel niet direct betaald wordt. Het
verschil tussen de opgebrachte hoeveelheid en de betaalde
hoeveelheid wordt door de aannemer als een verlies gezien.
Dit rapport geeft de werkwijze en de resultaten van het afstudeerproject 'Verliezen tijdens zandsuppleties'. Het doel van
dit project is het bepalen van de verliezen, en het onderzoek
naar de maatgevende processen die invloed hebben op dit verlies. Dit onderzoek is toegespitst op een zandsuppletie op het
strand van Westerschouwen, kortweg 'de Kop van Schouwen' .
Allereerst worden de achtergronden en een beschrijving van het
werk in Schouwen gegeven. Vervolgens zijn in hoofdstuk 3 alle
mogelijke processen gedefinieerd waarbij verlies kan optreden.
Hier komen ook de parameters aan de orde die deze processen
beinvloeden. In hoofdstuk 4 wordt beschreven welke parameters
op welke manier zijn gemeten. Naast de resultaten worden ook
de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid besproken. De resultaten
van de berekeningen die met de metingen zijn uitgevoerd worden
in hoofdstuk 5 en 6 toegelicht. In hoofdstuk 7 worden aan de
hand van de procesanalyse de maatgevende processen aangegeven.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 8 een beschouwing over de bestekseisen met betrekking tot de zandverliezen gegeven. Het
geheel wordt afgesloten met de conclusies en aanbevelingen in
de laatste twee hoofdstukken.
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Inleiding

2. De zandsuppletie 'Kop van Schouwen'
Zoals reeds in de inleiding is vermeld vindt het onderzoek
naar de zandverliezen plaats bij de zandsuppletie op het
strand van Westerschouwen,
Schouwen Duiveland. In dit hoofdstuk komt eerst een beschouwing over de reden van de suppletie
aan de orde. Vervolgens wordt de opdracht en de uitvoering van
dit werk beschreven.

2.1 Situatieschets
Schouwen Duiveland (figuur 2.1) is van oorsprong een eiland
omsloten door twee zeearmen, de Grevelingen en de Oostersehelde. In 1971 -Ls de eerste door middel van de Brouwersdam afgesloten. In 1987 kwam de stormvloedkering
in de Oostersehelde
gereed.
De Kop van Schouwen bestaat uit een omvangrijk duingebied.
Het gehele duingebied is Staats Natuurgebied en gedeeltelijk
in gebruik als waterwingebied.
Langs de gehele kust vindt
strandrecreatie
plaats.

Figuur 2.1

Situatieschets

a Grevelingen
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' Kop van Schouwen'

3

Voor de kust van Schouwen bevindt zich een bankengebied, de
Banjaard. Bij laag water vallen de hoogste delen droog. De
Banjaard en het strand worden gescheiden door een geul, het
Krabbengat. Al geruime tijd verplaatst deze geul zich in
oostelijke richting (figuur 2.2).

potder

Westerenban

raai D~ (km 15.677)
+12.00 m
---1984

+8.00 m
+4.00m
500m

1000m

N.AP

-4.00m
-8.00m
-12.oOm

Figuur

2.2

Vezplaatsing

Krabbengat [IJ

Om de steeds doorgaande erosie van de kust tegen te gaan
is er in 1968 begonnen met het plaatsen van paalschermen.
Sinds 1975 is hiermee de gehele Kop van Schouwen verdedigd. 3
In 1975 is er ook een kleine hoeveelheid (O.ll miljoen m )
gesuppleerd. In 1987 gevolgd door een suppletie van 1.83 miljoen m3 [2]-. Mede op basis van de resultaten van deze suppletie is het ontwerp van de suppletie in 1991 gemaakt.

2.2 Morfologische achtergronden

[3] [4] [5] [6]

De stroming in het Krabbengat wordt bepaald door waterstandsverschillen tussen het Brouwershavense
Gat en de Hammen
(figuur 2.1). Het is een zogenaamde kortsluitgeul. Het stroombeeld wijkt dan ook af van het Noordzeegetij. Dit is het
gevolg van een amplitude- en faseverschil tussen de getij krommen van het Brouwershavense
Gat en de Hammen. Dit resulteert
in een waterstandsverschil.
In het Krabbengat is de vloedstroom in zuidelijke en de ebstroom
in noordelijke richting.
,

4
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Het debiet door de geul is niet constant. Het waterstandsverschil treedt niet alleen op tussen de uiteinden maar ook
langs de geul. Er treedt een zijdelingse stroom over de bank
op.
De golf- en getijwerking veroorzaakt een zandtransport op
de Banjaard in oostelijke richting. Dit geeft een zandtoevoer
in het Krabbengat en zou een verkleining van het doorstroomoppervlak betekenen. Het debiet door de geul is echter niet
veranderd en zal de geul weer verruimen (figuur 2.3). De
lokale stromingsrichting en zandtransport over de bank kunnen
een verplaatsing van de geul veroorzaken, een verandering van
het geuldebiet geeft een verandering in het doorstroomoppervlak.

Figuur

2.3

Zandtransport

over

äe bank

Naast de doorgaande oostelijke verplaatsing van de geul
zijn in de metingen ook grote langjarige fluctuaties te vinden. Dit zijn zandgolven die in noordelijke richting langs de
kust verplaatsen.
Voor de ontwikkeling van het Krabbengat zijn twee processen
van groot bel~g. Ten eerste het gedrag van het Brouwershavense Gat en de Hammen. Dit heeft gevolgen voor het getij ter
plaatse en dus ook voor de stroming in het Krabbengat. Ten
tweede lijkt er een verdieping van de Banjaard op te treden.
Dit heeft grote gevolgen voor de stroomcondities en de golfaanval op de kust.

2.3 De opdracht
Het werk bestaat in hoofdzaak uit het uitvoeren van een zandsuppletie in opdracht van Rijkswaterstaat, directie Zeeland,
namens de Minister van Verkeer en Waterstaat [7]. Deze suppletie vindt plaats in het kader van het dynamisch handhaven van
de kustlijn. Naast het suppleren dient het zand in profiel te
worden opgeleverd en te worden voorzien van helmbeplanting en
rijshoutscher.men.
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2.4 Suppletiehoeveelheden
De suppletiehoeveelheid
van het totale werk bedraagt
2.5 miljoen m3, aan te brengen tussen raai 11800 en raai 17420
(figuur 2.4). In de figuur en in tabel 2.1 is een onderverdeling in vakken gemaakt. Opvallend is de grote hoeveelheid die
in vak 1 aangebracht moet worden. Dit resulteert in een veel
hoger volume per strekkende meter strand.
.
De theoretische hoeveelheden per raai zijn door RWS bepaald uit de voorspelde erosie in de komende 7 jaar. Dit is
vervolgens verhoogd met 30 % overmaatpercentage
om de extra
verliezen op te vangen [5].
[m]

volume

[m3]

[m3/ml]

vak

lengte

1

1380

1.128.000

817

2

2815

953.000

339

3

1420

419.000

295

Tabel 2.1

Suppletievolume per vak en per strekkende meter.

2.5 Theoretische profielen
De theoretische profielen z1Jn per raai om de 50 m gedefinieerd. Het suppletieprofiel is zoveel mogelijk afgestemd op
de ter plaatse van nature aanwezige prof ielvormen [5]. De
profielen zijn op te delen in drie stukken met verschillende
taluds (figuur 2.5).
Het eerste stuk heeft een talud van 1:15 en loopt bij de
meeste raaien van NAP -10 m tot NAP, dus tot in de getijzone.
Het tweede stuk heeft een helling van 1:40 wat bij de
meeste raaien oploopt tot NAP +3,00 m. Dit is dus een strandaanvulling.
Het derde en laatste stuk kan beschreven worden als een
duinaanvulling. 'De hoogte varieert van NAP +6,00 m tot
NAP +10,00 m en de breedte is maximaal 50 m. Het talud is 1:2.
Deze duinaanvulling is het resultaat van de evaluatie van de
suppletie van 1987 [5]. Hieruit blijkt namelijk dat de stranderosie na de suppletie aanzienlijk groter was dan ervoor. Dit
wordt toegeschreven aan het ontbreken van een afslagbuffer die
zandvoeding aan het strand kan geven.
In het vak 1 bestaan de theoretische profielen uit alle drie
genoemde stukken. In vak 2 ook, echter de hoeveelheid die op
de vooroever moet worden aangebracht is aanzienlijk minder. In
vak 3 neemt vervolgens de duinaanvulling langzaam af tot nul.
Dit onderzoek heeft zich toegespitst op vak 1. De theoretische
hoeveelheden per raai van dit vak staan in bijlage 1. De
volgende paragrafen en hoofdstukken spitsen zich dus toe op
vak 1.
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Theoretisch profiel

2.6 Maximale opspuithoogte
Als eis is in het bestek opgenomen dat boven NAP +6,0-0 m niet
gespoten mag worden. Deze eis houdt verband met de duinvegetatie en het in de duinen aanwezige waterwingebied.
Men vreest
zoutindringing.
De aannemer dient ook dusdanige voorzieningen
te treffen dat een snelle ontwatering gegarandeerd
is. Het
gevolg is dat de duinaanvulling,
tot NAP +10,00 m, droog
aangebracht moet worden.

2.7 Zandwinning
Het suppletiezand
moet gewonnen worden van de oostzijde van de
Banjaard
(figuur 2.4). Tussen deze bank en het strand ligt het
Krabbengat met de bodem op NAP -12 m. De diepteligging van de
bank is gemiddeld NAP -3 m. Het zand moet gelijkmatig van de
oostzijde van de bank gewonnen worden. Kunstmatig wordt op
deze manier de opdringende geul weer teruggedrongen.
Er mag,
inclusief tolerantie, maximaal tot NAP -11,00 m ontgraven
worden.
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2.8 Verrekening
,

De verrekening vindt plaats op basis van de aangebrachte
hoeveelheid zand. Deze wordt bepaald aan de hand van het
verschil tussen de dwarsprofielen van de in- en uitmeting.
Deze dwarsprofielen zijn om de 50 m gemeten en worden geacht
voor 50 m representatief te zijn. De raaiindelingen van het
wingebied en het stort zijn opgenomen in kaarten 1 en 2*. Op
het stort verandert de hoofdas in raai 11960 van richting. Dit
heeft zowel gevolgen voor de raaiindeling van de winlokatie
als van het stort. De betrokken raaien hebben als gevolg van
de knik een andere raaiafstand.
Zand dat hoger dan 0.25 m boven het theoretisch profiel
wordt aangebracht komt niet in aanmerking voor verrekening.
Ook de hoeveelheid die buiten het suppletievak belandt, wordt
niet verrekend.
De minimaal aan te brengen hoeveelheid zand is 95% van de
theoretische hoeveelheid. De maximaal te verrekenen hoeveelheid is 105% hiervan.

2.9 De aannemer
Voor de uitvoering van dit werk is door Van Oord Werkendam
(VOW) en Ballast Nedam Baggeren (BNE) een combinatie gevormd:
'Combinatie Westerschouwen'. Deze twee bedrijven maken het
werk dus samen. BNE realiseert vak 1 en 3, VOW vak 2.

2.10 De uitvoering
Voor de zandwinning is in dit werk gekozen voor een snij kopzuiger. Deze is goed in het werk inpasbaar:
grote produktie
afstand tot de wal is met een drijvende leiding
overbrugbaar
breshoogte tot ~ 7 m.
hoofdzakelijk zand als grondsoort
nauwelijks scheepvaart dus weinig hinder
ontgravingsdiepte
tot NAP -11,00 m
Een nadeel van sni'jkopzuigers is echter de afhankelijkheid van
het golfklimaat. Een langjarig gemiddeld golfklimaat (uitgesplitst naar kwartaal) is bij het bestek [7] bijgeleverd zodat
het werkbaarheidspercentage
ingeschat kan worden. De gevoeligheid hangt natuurlijk af van de grootte van de zuiger. Doorslaggevend kunnen de mobilisatietijd of -kosten van de zuiger
zijn .

•

kaarten

zijn achter
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Voor het transport van het zand van de winlokatie naar het
stort is gebruik gemaakt van een drijvende leiding. Deze heeft
een zodanige lengte dat de zuiger voldoende bewegingsvrijheid
heeft.

Figuur

2. 6

' Rainbowen'

Op het stort is in vak 1 van twee suppletiemethoden gebruik
gemaakt. Het eerste deel van het werk is, evenals in 1987,
gerainbowed. Het resterende deel is gespoten.
Het eerste deel is gerainbowed (figuur 2.6) omdat een
omvangrijke hoeveelheid zand op de vooroever aangebracht moest
worden (paragraaf 2.5). Het doel hiervan is dus het over de
volle lengte aanbrengen van deze hoeveelheid met een talud van
1:15. Er is van zuid naar noord gewerkt. Direct aansluitend
zijn op basis van peilingen de slechte plekken aangevuld. Dit
is van noord naar zuid gebeurd.
Het tweede deel is achter een spuitkade gespoten (figuur
2.7). De reden voor het opzetten van de kade is de geringe
korrelgrootte van het zand. Hierdoor ontstaat een flauw storttalud. Zonder kade zou een te grote hoeveelheid zand weer in
zee terecht komen. Door de kade wordt de afstroomlengte groter
zodat op een efficiënte manier de vereiste hoogte bereikt kan
worden.
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Figuur 2. 7

Spui ten

De drijvende leiding is in raai ~~.983 het strand opgetrokken,
en aan het buizensysteem gekoppeld (figuur 2.8). Dit systeem
heeft drie spuitopeningen: een voor de kade (nr. 1) en twee
erachter (nr. 2 en 3). Nummer ~ is gebruikt om het strand aan
te vullen op plaatsen waar dit onvoldoende door het rainbowen
was gebeurd. De andere twee vulden het stort tussen de spuitkade en de duinen. Er is, volgens het bestek, tot NAP +6,00 m
gespoten. De hoeveelheid was echter zodanig dat er voldoende
zand aanwezig was om het theoretisch profiel tot NAP +~O,OO m
te vullen. Omdat er gebruik werd gemaakt van een spuitkade is
bij de aansluiting met vak 2 een stortkist geplaatst.
Na het spuiten zijn de pijpen van leidingen 2 en 3 verwijderd.
Leiding ~ blijft echter liggen. Inmiddels heeft VOW vak 2
voltooid. Leiding ~ wordt aangesloten op de leiding van VOW
voor de suppletie van vak 3. De leiding voor de suppletie van
vak 3 loopt dus over vak ~ en 2. Dit is noodzakelijk in verband met de positie van de winlokatie. Tijdens de suppletie
van vak 3 zijn er spuiters opgetreden in leiding in vak ~. De
oorzaken en gevolgen hiervan komen in paragraaf 3.5.4 en 4.5.6
aan de orde.
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Direct na het verwijderen van leidingen 2 en 3 beginnen bulldozers met het verplaatsen van het zand naar NAP +10,00 m
(figuur 2.9). Vervolgens worden de rijshoutschermen
geplaatst.
Een chronologische
ordening van de gebeurtenissen
suppletie van vak 1 is in bijlage 2 weergegeven.

2.10.1

De zuiger

tijdens

de

en het sproeiponton

Voor de uitvoering van dit werk is van verschillende
werktuigen gebruik gemaakt. De twee belangrijkste worden hier in het
kort geintroduceerd.
Dit zijn de Hector, een snijkopzuiger,
en
de OX-4, een sproeiponton.
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Figuur 2.9

Schuiven tot

NAP +10.00 m

De Hector
De Hector (figuur 2.7) is de op één na grootste snijkopzuiger
van BNE. Het schip heeft een lengte van 70 m en is voorzien
van spuitlansen, onderwaterpomp en spudwagen. In totaal zijn
er drie grondpompen geïnstalleerd; een onderwaterpomp op de
ladder en twee in het schip. De mogelijkheid bestaat om met
twee of drie pompen te werken. Het totale pompvermogen is
7355 kW, zodat de Hector in staat is mengsels over grote afstand te verpompen zonder dat een tussenstation nodig is. De
Hector kan tot 28 m diep werken.
Tijdens dit werk is door de opdrachtgever geëist dat er
niet verder ontgraven mag worden dan NAP -11,00 m. De cutterdiepte is daarom voor het grootste deel van het werk
NAP -13,00 m geweest. De mors, die altijd achter blijft, zorgt
er voor dat de diepte-eis niet overschreden wordt. Uit de
peilingen die zijn verricht blijkt dat deze diepte inderdaad
zelden overschreden is.
Aan de Hector was een drijvende leiding gekoppeld waardoor
het grond-watermengsel naar de OX-4, en later naar de walleiding op het stort werd gepompt (figuren 2.6 en 2.7).
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De OX-4
De OX-4 is een ponton waar vanaf gerainbowed of gesproeid
(onder water) kan worden (figuur 2.6). Voor de positionering
van de straal is het dit ponton 'bestuurbaar' door 3 voordraden die op het stort verankerd zijn en twee achterzij draden.
Met behulp van lieren kan de positie worden gecontroleerd.
Door het rainbowen ontstaan grote, van het stort af gerichte,
krachten die door de voordraden moeten worden opgevangen. De
sterke getijstroom veroorzaakt een grote kracht in de stroomrichtina. De ziidraden moeten weerstand bieden aan de stroomweerstand van de OX-4 en van een deel van de drijvende leiding. Deze leiding was weliswaar verankerd maar er blijft
natuurlijk een vrij uiteinde. Tijdens deze suppletie was de
getijstroom zo sterk (maximaal 0.9 mis [8]) dat de lieren de
stroom nog wel konden weerstaan maar dat van verstellen geen
sprake meer was. Zowel de Hector als de OX-4 werden bijgestaan
door een Multicat, een assistentievaartuig.

Figuur 2.10
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2.10.2

Het rainbowen

Het rainbowen op zich is een spectaculair maar vrij ongecontroleerd proces. Het ponton ligt op een zekere plaats langs
het stort en probeert steeds zo dicht mogelijk onder het
strand te komen. Dit betekent dus dat het ponton door enerzijds de eb- en vloedbeweging en anderzijds de groei van het
stort vaak versteld moet worden. De straal, die zo'n 90 m ver
komt, nadert soms de duinvoet. De plaats waar de straal op het
stort komt is in principe door de lieren te beinvloeden. Op
het stort ontstaan diverse geulen die naar zee lopen. Een
gedeelte van het materiaal bezinkt in en rond de geulen, de
rest bezinkt in zee. De uitvoerder op het ponton beoqrdeelt of
er voldoende is gespoten. Hij beoordeelt dit aan de hand van
handpeilingen vanaf het ponton. Ligt er voldoende dan wordt
het ponton een aantal meters versteld naar een nieuwe raai.
Nadien worden de gesuppleerde raaien gepeild. Het blijkt
dat het suppleren door middel van rainbowen onregelmatig is
gebeurd (figuur 2.10). Dit is enerzijds het gevolg van het
werken aan iets dat zich onder water bevindt; dit is tijdens
de uitvoering moeilijk te beoordelen. Anderzijds is dit het
gevolg van het moeilijk te sturen rainbowproces met onder
andere grillige geulvorming.
2.10.3

Het spuiten

Het spuiten vindt tussen een kade en de duinen plaats. Het
begin van de kade wordt gemaakt met gerainbowed zand. Na enige
tijd spuiten is er voldoende zand gespoten om de kade te
verhogen. Dit gebeurt met behulp van drie bulldozers. Enerzijds verhogen zij steeds de kade, anderzijds wordt het zand
door de trillingen verdicht zodat een betere pakking ontstaat
('het uitrijden van water'). Het volume wordt hierdoor weliswaar kleiner maar het stort blijft wel begaanbaar.
Doordat de kade aan het begin steeds hoger wordt, moet
deze ook langer worden. Afhankelijk van de diameter van de
korrels stelt zich een talud in. De korrel grootte bepaalt de
lengte van de kade. Het verhogen van de kade gaat door tot
NAP +6,00 m. Als deze hoogte is bereikt, dan wordt de leiding
verlengd. Omdat er door twee leidingen gespoten kan worden
hoeft het werk hiervoor niet te worden onderbroken. Uiteindelijk sloot de kade aan op het door VOW reeds voltooide vak 2.
In de kade werd een stortkist geplaatst voor de afvoer van het
stortwater.
Omdat alles zich boven water afspeelt heeft de surveyploeg de kans sparren te plaatsen met daaromheen wikkels die
de suppletiehoogte weergeven. Ook de plaats van de kade wordt
zo aangegeven. Op deze manier kan nauwkeurig het gewenste profiel gemaakt worden.
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3. Het Suppletieproces
In dit hoofdstuk is een analyse gemaakt van de weg van een
zandkorrel die door het baggerproces in beweging wordt gebracht. Dit stroomschema wordt beheerst door diverse processen
die toegelicht worden. Bij welke processen de verliezen optreden zal uit de metingen moeten blijken. Ook worden hierbij de
parameters genoemd die zo'n proces beïnvloeden.
Eerst komen echter een aantal uitgangspunten en definities
aan de orde welke in dit rapport gehanteerd zijn.

3.1 Volume of massa
Bij baggerprojecten
kan in het algemeen op drie plaatsen gemeten worden hoeveel materiaal er is verplaatst. Dit kan op de
winlokatie, in het middel van verVoer {hier in de leiding}, of
op het stort. Op de winlokatie en op het stort wordt een
volume gemeten; in de leiding de massa verplaatste droge stof.
Het volume van een hoeveelheid korrels is geen vast gegeven.
Dit is afhankelijk van de stapeling van de korrels. Los gepakte korrels nemen een groter volume in dan goed gepakte korrels
terwijl de massa gelijk is. Dit wil zeggen dat volumeverlies
niet impliceert dat er ook massaverlies is. Volumeverandering
zonder massaverlies tijdens of na transport wordt ook wel de
uitlevering genoemd. De relatie tussen volume en massa is de
dichtheid van het materiaal.
In dit rapport is gekozen voor het omrekenen van volumes naar
massa. Dit geeft een duidelijker beeld. De massameting in de
pijp sluit hierbij goed aan. Omrekening naar massa betekent
echter wel dat aandacht aan de dichtheid moet worden besteed.

3.2 100 % definitie
Voordat er over verliezen gesproken kan worden dient er te
worden vastgesteld wat de oorspronkelijke gesuppleerde hoeveelheid is. Ten opzichte van deze waarde wordt het verlies
procentueel uitgedrukt. De bepaling van deze oorspronkelijke
hoeveelheid {=100 %} kan uit peilingen van de winlokatie
worden bepaald of uit de metingen in de leiding. Het ligt voor
de hand de meest nauwkeurige te kiezen. Uit de metingen blijkt
dat de hoeveelheid berekend uit peilingen van de winlokatie de
meest betrouwbare waarde geeft. Deze waarde is daarom als
uitgangspunt gekozen. Dat deze waarde niet precies gelijk is
aan de door de pijp gespoten hoeveelheid wordt nader toegelicht bij de procesanalyse van de zandkorrel.
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3.3 Verliesdetinitie
Het verlies is gedefinieerd uit het oogpunt van de aannemer:
zand dat wel door de pijp is opgebracht en niet wordt uitbetaald is verlies. Het criterium hiervoor is vastgelegd in het
bestek [7]:
'Zand, dat hoger dan 0,25 m boven het theoretisch profiel
wordt aangebracht, (alsmede zand dat wordt aangebracht op
plaatsen waar volgens dat zelfde profiel geen suppletie dient
plaats te vinden) wordt niet verrekend en wordt van de door
in- en uitmeting bepaalde hoeveelheid afgetrokken.'
Bovendien geldt de voorwaarde dat het verrekenbare volume zand
niet onder de 95% en niet boven de 105% van het theoretisch
volume mag komen (overal 0.25 m boven theoretisch profiel
geeft 109% van het theoretisch volume).
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3.1

Verliesdefinitie
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Volgens deze definitie wordt in dit onderzoek 'het verlies'
berekend. Vervolgens wordt dit verlies onderverdeeld naar de
plaats van het verlies (figuren 3.1 en 3.2). Een groot deel
van 'het verlies' is namelijk terug te vinden op de peilingen.
De onderverdeling

is als volgt:

boven profiel verlies. Dit is de hoeveelheid zand die
boven het theoretisch profiel + 0.25 m ligt.
buiten teen verlies. Dit is de hoeveelheid
de teen van de theoretisch profiel ligt.

zand die buiten

buiten vak verlies. Dit is de hoeveelheid zand die niet in
het suppletievak ligt. Dit suppletievak is gedefinieerd in
het bestek, en bestaat uit het noemen van de uiterste
raaien.
initieel verlies. Dit is de hoeveelheid materiaal
op de peilingen en metingen is terug te vinden.

die niet

De som van deze verliezen is dus gelijk aan 'het verlies'. Bij
deze definitie geldt het uitgangspunt dat elke verandering
tussen in- en uitpeiling het gevolg is van de suppletie.
Natuurlijke invloeden zijn dus verwaarloosd. In hoofdstuk 7
wordt een benadering van deze invloed gegeven.

raai

f2'/jj :

buiten

Figuur 3.2
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raai

1.1.800

vak verlies

Verliesdefinitie
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3.4 De weg van een korrel
Verliezen tijdens zandsuppleties ontstaan tijdens een complex
baggerproces dat bovendien onder invloed staat van continu
veranderende omstandigheden zoals stroom en golven. Om precies
duidelijk te maken welke processen verliezen veroorzaken is
een procesanalyse van een willekeurige korrel gemaakt
(figuur 3.3). Dit kan een zandkorrel zijn maar evengoed bijvoorbeeld een kleideeItje. Uitgangspunt in de analyse is de
uitvoeringswijze
zoals deze op Schouwen is toegepast. Dit wil
zeggen: cutterzuiger, drijvende leiding, rainbow of spuiten
(de uitvoeringswijze
is besproken in hoofdstuk 2). In het
schema is getracht een volledig beeld te geven van processen
die kunnen optreden als de cutterzuiger een korrel in beweging
brengt. Uit de analyse blijkt duidelijk de grote verscheidenheid aan mogelijkheden. De invloed per proces kan echter
sterk verschillen. Aan de hand van de nummers in de figuur
worden de processen besproken. In hoofdstuk 7 zal per uitvoeringsmethode worden aangegeven welke processen een hoofdrol
spelen, en bij welke processen de verliezen op~reden.

3.5 Processen
Aan de hand van de nummers in figuur 3.3 worden hier de mechanismen van de processen besproken, aangevuld met de belangrijke parameters die dit beïnvloeden.
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3.5.1

Nr. 1

De ontgraving

Het ontgravingsproces in zand door middel van een snijkopzuiger is hoofdzakelijk gebaseerd op ondergraving. De diepte van.
de snij kop wordt constant gehouden. Over de gehele zwaaibreedte ontstaat telkens een ondergraven talud. Dit talud is niet
stabiel zodat afschuivingen en actieve bressen (het afregenen
van het zand) ontstaan. Door de zwaartekracht vloeit dit zand
naar de teen van het talud, waar de snijkop zich bevindt. De
snij kop heeft echter een verhaalsnelheid zodat een deel van
het gefluidiseerde zand kan bezinken. Dit wordt bij de volgende passage door de snijkop verwijderd. Bij elke passage verwijdert de snijkop dus zand in drie verschillende toest~nden:
1.
zand dat zich oorspronkelijk op de snijkopdiepte bevindt,
en dus een relatief hoge dichtheid bezit (figuur 3.4). Dit
zand wordt door de snijwerking van de cutter los gemaakt en
naar de zuigmond geleid die het wegzuigt.
2.
zand uit hogere lagen dat bij een eerdere passage is
gefluidiseerd en aan de voet van het talud is bezonken
(figuur 3.5). Dit zand heeft een lage dichtheid, en wordt door
de cutter weer in suspensie gebracht. Spuitlansen bevorderen
het herfluidiseren van de zandmassa zodat het torsiemoment van
de snij kop wordt verkleind [9]. De cutter verplaatst de suspensie naar de zuigmond, waar het wordt opgezogen.
3.
zand uit hogere lagen dat niet bezinkt aan de voet van
het talud maar direct wordt opgezogen (figuur 3.4).

in suspensie
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De mors bij het zuigproces bestaat uit twee delen. Een deel
dat in de winput weer bezinkt en een deel dat in suspensie
raakt en door de getijstroom wordt meegevoerd, zodat het
buiten de winput bezinkt (figuren 3.3 en 3.4). Alleen de
eerste is in grootte duidelijk meetbaar. De grootte hiervan is
naast de stapgrootte en het zuigdebiet afhankelijk van de verhaalsnelheid. Het is duidelijk dat als de verhaal snelheid toeneemt, de hoeveelheid zand die wordt opgezogen in toestand 2
toeneemt en die wordt opgezogen in toestand 3 afneemt.
Na de ontgraving blij ft de morslaag acacar . Bij het werk in
Schouwen was deze ongeveer 2 m dik. Nat1~:~Z:'lijk
is de mors in
de nabijheid van bressen groter.
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De massabalans voor een begrensd vak van het wingebied is:

:massa aanwezig in het vak voor ontgraving
:niet verplaatste massa aanwezig in het vak na ontgraving
:massa verwijderd via de pijp van de zuiger
:verplaatste massa binnen het vak door de ontgraving
:naar buiten het vak verplaatste massa als gevolg van
de ontgraving
:het vak uit verplaatste massa door getij en golven
:het vak in verplaatste massa door getij en golven

Van deze parameters zijn de eerste vier groot ten opzichte van
de andere drie. Als door peilingen het ontgraven volume wordt
bepaald, dan worden Mmors2 en Mgg1 niet in de berekening betrokken. Mg~ wordt echter ten onrechte in de berekening betrokken.
Dit geeft een kleine fout in de berekening.
Tijdens de ontgraving wordt het ontgravingsgedrag door twee
typen parameters bepaald.
Type 1

Vh verhaal snelheid
Qz zuigdebiet
s
stapgrootte
b
breshoogte
bI breslengte
rcuttereigenschappen
à
zuigmondeigenschappen

Type

d
n
~
A
Vg

2

korrelgrootte
porositeit
hoek v. inwendige wr~Jv~ng
aanwezigheid kleilagen
getijstroom

Het eerste type parameters bepaalt hoe de ontgraving plaats
vindt; deze zijn te beïnvloeden. Het tweede type parameters
bepaalt de reactie op de ontgraving. Dit zijn de grondeigenschappen en werkomstandigheden. De getijstroom heeft invloed
op de stabiliteit van de taluds tijdens de ontgraving.
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Bet suppletieproces

3.5.2

Nr. 2

Erosie

en sedimentatie

in de winput

Met dit proces wordt de natuurlijke sedimentbeweging
op de
winlokatie bedoeld. Ook een zandbank staat voortdurend onder
invloed van golf- en getijbeweging.
Zoals in paragraaf 2.2 is
beschreven vindt er een zandtransport over de bank plaats. Als
dit een grote hoeveelheid is kan dit tot een verkeerde inschatting van hoeveelheden leiden.
De volgende parameters beinvloeden de verplaatsing van sediment:
Golven:

Getijstroom

d
w
r
T
H
t
Vw
a

d
w
r
Vg
t

Z

korreldiameter
valsnelheid
bodemruwheid
golfperiode
golfhoogte
tijdsduur
stroomsnelheid
tgv golven
hoek van inval
geometrie van de bank

3.5.3

Nr. 3

Lekken

P

rr

in de drijvende

korreldiameter
valsnelheid
bodemruwheid
stroomsnelheid
tgv getij
tijdsduur
hoek van inval
geometrie van omgeving

leiding

Ondanks zorgvuldige montage en regelmatige controle kunnen er
lekken in een leiding ontstaan. In een drijvende leiding kan
een pakking lekken of een scheur in het rubber ontstaan. Bij
een drijvende leiding is de signalering moeilijk. De leiding
bevindt zich tijdens het spuiten voor
onder water. Spuiters
zijn dus ook voor
niet waarneembaar. Vaak wordt zo'n lek
echter in snel tempo groter zodat de signalering makkelijker
wordt.
De hoeveelheid materiaal die door een spuiter de leiding
verlaat en de plaats waar dit materiaal bezinkt wordt bepaald
door de volgende parameters:

*

d
w
Vz

P
t

rr
E
~

*

korreldiameter
valsnelheid
(ook beinvloed door golfbeweging)
stroomsnelheid van het zeewater
richting getijstroom
tijdstip
geometrie
kwaliteit en slijtage van de leiding
gebruik (leidingdruk, mengsel, snelle drukvariaties)
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3.5.4

Nr. 4

Lekken

in de landleiding

Ook in de landleiding kunnen lekken optreden. Deze worden
echter sneller gesignaleerd en verholpen. Materiaal dat door
een spuiter de leiding vroegtijdig verlaat bezinkt ook volgens
proces nr. 5.
Er zijn in dit geval twee oorzaken voor lekken aan te wijzen:
1.
Het wegspoelen van de zandbultjes waarop de leiding rust.
Tijdens de montage van de leiding worden de pijpen op zandbultjes gelegd zodat de verbindingen makkelijk te maken zijn.
Als nu zo'n bultje door bijvoorbeeld getij invloed wegspqelt,
ontstaan er zettingen met buigende momenten in de leiding als
gevolg. De pakkingen kunnen de grote hoekveranderingen niet
volgen en er ontstaan spuiters.
2.
De verhoging van de leidingdruk. Vak drie ligt namelijk
- 3000 m verder zodat de derde pomp van de Hector is ingeschakeld. Dit geeft een forse verhoging van de leidingdruk, wat de
kans op spuiters vergroot.
Het optreden van spuiters is hinderlijk en kan gevaarlijk
zijn. Het kost extra tijd en geld. Daarom wordt de leiding
geregeld geinspecteerd. De invloed van de spuiters op dit
onderzoek komt in paragraaf 4.5.6 aan de orde waar de
controleraaien worden besproken.
3.5.5

Nr. 5

De bezinking

op het stort

De gehele suppletie komt tot stand door bezinking van korrels
uit een mengsel. Bij bezinking van sediment spelen twee zaken
een hoofdrol. Dit zijn de korrelverdeling van de vaste stof en
de stroomsituatie waarin de bezinking plaats vindt.
De korrelverdeling geeft de grootte van de korrels weer, welke
natuurlijk een spreiding heeft. De korrelgrootte is een maat
voor de valsnelheid. Grote korrels hebben een hogere valsnelheid dan kleinere korrels. Tijdens het bezinkingsproces treedt
dus een zekere selectie op. Grote korrels zullen eerder en dus
dichter bij de pijp bezinken. Het bezinkingsproces van de
kleinere korrels duurt langer zodat deze verder van de pijp
sedimenteren. Er is dus een theoretische relatie tussen de
korrelgrootte en de afstand tot de pijp.
De stroomsituatie kan zowel tijdens het rainbowen als tijdens
het spuiten worden opgesplitst in twee delen. Zodra het stortwater in zee stroomt ontstaat er een andere stroomsituatie. Er
is daarom een onderscheid gemaakt in de plaats van bezinking
(figuur 3.6):
bezinking in het stortwater
bezinking in zee
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De grens tussen beide is door de getij invloed niet scherp,
de getijzone is een overgangsgebied
(figuur 3.7) .

..

in

-

Figuur 3.6

Bezinking in zee en in het stortwater

Figuur 3.7

Het overgangsgebied

De bezinking in het stortwater wordt gekenmerkt doqr variërende stroomsnelheden en turbulentie, hoge concentraties en
kleine bezinkafstanden.
De stroomsnelheid varieert van 0 mIs op beschutte delen
tot ~ 2 mIs in de stroomgeulen. Evenzo varieert de turbulentie. De stroomgeulen worden groter naarmate het sediment
fijner is. De concentratie is hoog maar verandert continu.
Enerzijds neemt deze door bezinking af. Anderzijds kan deze
toenemen door erosie en het wegzakken van stortwater door de
bodem. De bezinkafstand, dit is de afstand die een deeltje
moet afleggen om te bezinken, varieert van 0 tot ~ 30 cm.
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Bij bezinking in zee z1Jn twee mechanismen mogelijk. Dit zijn
uitersten, in de praktijk zal een tussenvorm optreden.
Het eerste mechanisme gaat uit van de vorming van een
dichtheidsstroom onder water. De uitloop van het stortwater
kan immers een behoorlijke hoeveelheid sediment bevatten zodat
de dichtheid van dit mengsel groter is dan die van het zeewater. Het stortwater stroomt dus gewoon over de bodem verder.
Er zal een toename van de hoogte van de laag zijn ten gevolge
van de hogere weerstand en de daarmee samenhangende vertragingen. Een afname van de hoogte treedt op door de verbreding van
de stroom. De baan van de stroom wordt beïnvloed door twee omstandigheden ..Enerzijds de getijstroom, anderzijds de zwaartekracht die de stroom dwingt om de laagst gelegen route ~e
volgen. Kenmerken van dit bezinkingsproces zijn (ten opzichte
van bezinking in het stortwater) : een lagere stroomsnelheid en
turbulentie, lagere concentraties en een te vergelijken
bezinkafstand. De,bezinking zal dus sneller gaan.
Het tweede mechanisme gaat uit van een volledige menging
met het zeewater. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door brekende
golven. De kenmerken van dit mechanisme (ten opzichte van
bezinking in het stortwater) zijn de lagere stroomsnelheid,
lagere doch behoorlijke turbulentie (deze verzorgt immers de
menging), de veel lagere concentraties en de veel grotere
bezinkafstand. Dit geeft een veel langere bezinktijd dan het
eerste mechanisme. Omdat de baan van het sediment door meevoering nu veel gevoeliger voor de getijstroom is, kan dit mechanisme korrels op grote afstand van het stort brengen.
Belangrijke parameters:
d
w

korreldiameter
valsnelheid
Q
debiet
c
concentratie
i
stortverhang
Lafstroomlengte
b
bezinkafstand
C
Chézy coefficient
v
viscositeit van het mengsel
Vs stroomsnelheid van het stortwater
Vz stroomsnelheid van het zeewater
t
tijdstip
3.5.6

Nr.

,6

Spray (tijdens

rainbowen)

Tijdens het rainbowen kan spray ontstaan. Dit is dat deel van
het mengsel dat door windinvloed buiten de hoofdstraal komt.
Dit is sterk afhankelijk van de windkracht en richting.
Belangrijke parameters:
Vwi
ö

c
Ls
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windsnelheid
windrichting
concentratie
totale lengte van de rainbow straal
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3.5.7

Nr. 7

Erosie door het stortwater

Zodra een korrel is gesedimenteerd loopt deze de kans door het
stortwater weer geërodeerd te worden. Deze twee processen
hangen sterk met elkaar samen. De erosie kan plaats vinden
door het optreden van transport langs de bodem. Dit is het
rollend en springend transport in een dunne laag bij de bodem.
Dit is het eerste transport dat optreedt als de kritische
snelheid is overschreden. Er treedt ribbelvorming op. Als de
snelheid nog groter is kan het deeltje weer in suspensie
raken; dit is het transport in suspensie. Dan begint het
bezinkingsproces weer opnieuw. Belangrijk is dat naast het
transport in suspensie er ook een transport van stui~erend en
rollend materiaal over de bodem is.
Parameters:
Vs
c
d
Cd
Y

stroomsnelheid van het stortwater
concentratie
korreldiameter
weerstandscoëfficiënt van de korrels
turbulentie

3.5.8

Nr. 8

Erosie en sed~entatie

door de longshore current

De longshore current is de stroombeweging evenwijdig aan de
kust. Deze wordt door een tweetal faktoren opgewekt:
getij
golven
Het getij geeft stroming afhankelijk van de omgeving. De
golven wekken een stroming op in de brandingzone. Deze stroombewegingen zorgen voor een transport evenwijdig aan de kustlijn. Dit transport wordt groter naar mate er meer turbulentie, dus opwoeling, is. Dit gebeurt in een brandingzone. Belangrijke parameters:
d
w
r
Vg
Vw
T
H
~
~
Vwi
ö
TI

korrelgrootte
valsnelheid
bodemruwheid
stroomsnelheid tgv getijbeweging
stroomsnelheid tgv golven
golfperiode
golfhoogte
hoek van inval
golfbreekindex
windsnelheid
windrichting
geometrie
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3.5.9

Nr. 9

Erosie
port

en sed~entatie door orossshore

trans-

Crossshore transport is een transportmechanisme gedomineerd
door golven. Een bekend voorbeeld is het optreden van zomer en
winterprofielen als gevolg van een seizoensafhankelijk golfklimaat.
d
w
i

H
T

n

korrelgrootte
valsnelheid
strand talud
golfhoogte
golfperiode
geometrie

3.5.10 Nr. 10

Winderosie

Boven water, waar het zand de kans krijgt te drogen, kan het
zand verplaatst worden in de windrichting. De verplaatsing
hangt onder andere af van de aanwezigheid van obstakels.
d
W
Vwi

ö

o
i

korrelgrootte
watergehalte
windsnelheid
windrichting
obstakels
talud

3.5.11 Nr. 11

Afsohuiving

en zettingsvloeiing

Tijdens een zandsuppletie zou het voor kunnen komen dat er
onder water door sterk plaatselijke sedimentatie een instabiel
talud ontstaat. Omdat dit zand onder water is bezonken heeft
het een losse pakking. In dit instabiele talud zal een afschuiving plaats vinden. Eventueel kan er op kleine schaal
zettingsvloeiing optreden.
Zettingsvloeiing komt alleen voor bij losgepakte zandpakketten. Als er in dit pakket een vervorming optreedt, dan
kunnen de korrels een dichtere pakking aannemen. Dit kan
alleen onder uittreding van water. Daar dit tijd vergt ontstaat er dus een tijdelijke afname van de korrelspanning. De
lokale verstoring zet zich voort naar naastgelegen korrels. De
hoek van inwendige wrijving reduceert naar - 13°. Er ontstaat
een soort vloeitoestand waarin grote vervormingen kunnen
optreden. Goed gegradeerd rond zand is gevoelig voor zettingsvloeiing.
d
r
~
n

30

korreldiameter
korrel ruwheid
hoek inwendige wrijving
porositeit
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3.5.12

Nr. 12

Zetting

ondergrond

Een zandsuppletie betekent een forse verhoging van de korrelspanningen in onderliggende grondlagen. Als er lagen aanwezig
zijn die zo'n verhoging slecht kunnen verwerken, kunnen al
tijdens het suppleren zakkingen optreden.

Het

suppletieproces
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4. Metingen
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke metingen verricht
zijn. Bovendien is een indicatie van de nauwkeurigheid van de
instrumenten en van de betrouwbaarheid van de resultaten
gegeven. Onder nauwkeurigheid van de meting wordt de afwijking
bedoeld waarbinnen de werkelijke waarde zich bevindt. Met de
betrouwbaarheid van een resultaat wordt de afwijking bedoeld
waarbinnen zich met hoge waarschijnlijkheid de juiste waarde
bevindt.
Allereerst worden de twee belangrijkste elektronische
meetsystemen besproken. Vervolgens wordt beschreven welke
metingen er op respectievelijk de winlokatie, in de pijp en op
het stort zijn verricht.

4.1 Het plaatsbepalingssysteem
Tijdens het werk in Schouwen is gebruik gemaakt van het
'Microfix' plaatsbepalingssysteem. Alle vaartuigen waren aan
dit systeem gekoppeld. Het Microfix-systeem staat in contact
met speciaal voor dit doel opgezette walstations. Van deze
stations is de positie precies bekend. Uit de analyse van de
elektromagnetische golven kan de afstand tot de stations
bepaald worden. Door een koppeling van deze afstanden kan de
positie bepaald worden (het circular systeem). Dit gebeurt
volautomatisch. De positie kan worden weergegeven in een
rechthoekig coördinatenstelsel of in het raaienstelsel zoals
weergegeven op kaarten 1 en 2. De nauwkeurigheid van dit
systeem is ± 2 m.
Het plaatsbepalingssysteem op de vaartuigen van Rijkswaterstaat wordt geacht minstens even nauwkeurig te zijn.
4.1.1

De Sector

Aan boord van de Hector zijn gedurende het hele werk zuigerdagrapporten gemaakt. Hierin staan bijvoorbeeld stagnatietijden en stagnatieoorzaken. Ook worden om de 6 uur de produktiegegevens en de spudpositie vermeld. Deze spudposities geven
precies de baan van de zuiger aan. Op kaart 3 zijn deze voor
de periode van 4 tot en met 27 augustus in het wingebied
ingetekend. Om de cutterpositie krijgen moet bij de spudpositie 70 m worden opgeteld. Op de kaart is goed te zien hoe de
zuiger in het begin van het werk inbreekt in de bank. Op
sommige dagen is de voortgang op het eerste gezicht minder
logisch. Dit is te wijten aan golven. De zuiger is namelijk
het meest gevoelig voor golven die dwars inkomen.· Als de
golven te hoog worden wordt de zuiger in de golfrichting
gedraaid zodat er nog wel geproduceerd kan worden. Omdat er
geen volle snede gemaakt wordt gaat de produktie echter wel
omlaag.
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Bij een significante golfhoogte van gemiddeld 1,35 m op lokatie BG2 (c in figuur 2.1) wordt de produktie volledig stilgelegd. De waterdiepte bij deze meetpaal is NAP -11,00 m en is
dus vergelijkbaar met de diepte bij de zuiger. De significante
golfhoogte bij de zuiger zal op dat moment bij benadering
(afhankelijk van de bankligging) gelijk zijn.
4.1.2

De 0%-4

Ook de OX-4 was gekoppeld aan het Microfix-systeem. In de
dagrapporten zijn de raainummers genoteerd. Op basis hiervan
zijn op kaart 4 de bewegingen van de OX-4 ingetekend. ZQals te
zien is, is het rainbowen gestart aan de zuidkant van het vak.
Op basis van peilingen vanaf het ponton werd deze steeds naar
het noorden versteld. Op 14 augustus is op basis van peilingen
beoordeeld waar nog niet voldoende materiaal aanwezig was. De
OX-4 is toen in zuidelijke richting langs het strand gegaan om
de slechte plekken op te vullen. Voor de exacte werkwijze
wordt verwezen naar hoofdstuk 2, waar de uitvoering wordt
besproken.
De nauwkeurigheid van de Microfix is nu natuurlijk ook ± 2 m.
De betrouwbaarheid van de dagrapporten is echter een stuk
lager omdat ten eerste de raaien op tientallen nauwkeurig zijn
genoteerd. Ten tweede is per dag slechts twee keer de plaatsbepaling genoteerd. Op de tussenliggende tijdstippen is de
positie onbekend. De OX-4 werd vaak in een keer tientallen
meters verplaatst. Voor een globale indruk van de bewegingen
van de OX-4 zijn deze dagrapporten voldoende.
4.1.3

De Zodiac

De Zodiac is een 5 m lange rubberen boot voortgestuwd door een
buitenboordmotor en voorzien van een plaatsbepalingssysteem en
een echolood. Met de Zodiac zijn diverse peilingen verricht,
zowel van het stort als van de winlokatie. Deze peilingen
worden volgens raaisystemen verricht. Tijdens het peilen moet
de boot dus de raai volgen. Dit gebeurt ook op basis van het
Microfixsysteem. Daar de getijstroom de raaien vaak dwars
doorstroomt is het moeilijk om de raaien precies te volgen. De
slingerbeweging rond de raai wordt teruggeprojecteerd op de
raai. Als de afstand tussen de meting en de raai groter wordt
dan 5 m dan wordt de meting herhaald. De betrouwbaarheid van
deze metingen is daarom ± 5 m loodrecht op de raaien. De
betrouwbaarheid langs de hoofdas is echter gewoon ± 2 m (figuur 4.1).

34

Metingen

_
12033
-- - -- -- - --........
---1--------- -------

I

Figuur 4.1.

'...langs de raai ± 2 m, loodrecht
erop ± 5 m.'

4.2 Het dieptemeetsysteem
De diepte is vanuit de peilboten gemeten met behulp van een
echolood. Dit systeem is gebaseerd op de voortplantingstijd
van geluidsgolven in het water {de voortplantingssnelheid
is
afhankelijk van de temperatuur en het zoutgehalte}. Onder de.
boot bevindt zich een transducer die pulsen geluidsgolven
uitzendt en ontvangt [10]. Er wordt een puls golven uitgezonden die reflecteert op een zekere dichtheidsovergang.
De tijd
tussen de uitzending en de ontvangst van de puls is een maat
voor de afgelegde weg en dus de diepte. Deze diepte wordt
gecorrigeerd voor de waterstand. In dit werk wordt de diepte
ten opzichte van NAP uitgedrukt.
De gevoeligheid voor dichtheidsveranderingen
is afhankelijk van de frequentie van de geluidsgolven.
In het algemeen
geldt dat hoe slechter het reflectieoppervlak
is gedefinieerd,
hoe hoger de frequentie moet zijn om hierop te reflecteren.
Hoge frequenties
{210 kHz} reflecteren bijvoorbeeld
op sliblagen, lage frequenties {30 kHz} geven een sterke reflectie op
dichtere lagen [11]. Zowel op de peilboten van RWS als op de
Zodiac is gepeild met een frequentie van 210 kHz.

Metingen

35

Bij een echolood moet regelmatig aandacht aan de ijking worden
besteed. De gevoeligheid voor dichtheidsverschillen in het
water is groot. De voortplantingssnelheid verandert dan immers
ook. De ijking kan plaats vinden door het op bekende afstand
plaatsen van een reflecterend oppervlak. De meting kan dan op
juistheid worden beoordeeld. Bij de beoordeling van de resultaten moet ook aandacht aan de diepte van de transducer besteed worden. Door het squateffect kan deze als functie van de
bootsnelheid veranderen [12].
Het rollen en stampen van de boot geeft een vergroting van
de gemeten diepte [12]. Het is duidelijk dat golven de meting
direct beïnvloeden als geen deiningscompensator is geïnstalleerd. Meten dient dus plaats te vinden tijdens rustig ~eer.
Sedimentwolken kunnen vooral bij peilingen met hoge frequenties leiden tot een foute weergave van het profiel.
Van de plot die op de peilboot wordt gemaakt wordt het
profiel ingevoerd in de computer. Dit kan benaderings- en
interpretatiefouten geven.
De nauwkeurigheid van een enkele meting is ± 0.2 m. Van
elke raai zijn echter verschillende metingen verricht. Zo kan
men waarden vergelijken. Bovendien is er vaak een overlapping
met waterpassingen op het stort. De betrouwbaarheid van de
meetseries kan daarom op ± 0.1 m gesteld worden.

4.3 Metingen op de winlokatie
4.3.1

Peilingen

Op de winlokatie z1Jn op diverse dagen peilingen verricht.
Deze peilingen zijn zowel door RWS als door BNE verricht met
de volgende doelen:
1.

2.

ad.

Controle op de uitvoering van de besteksvoorwaarden wat betreft de diepte van de winlokatie (zie paragraaf 2.7).
De bepaling van het verwijderde volume.

1

Deze controle vindt zowel door RWS als door de aannemer
plaats. RWS controleert de besteksvoorwaarden op basis van de
uitpeilingen.
Door BNB is regelmatig met de Zodiac achter de Hector
gepeild. Dit gebeurde zuiver om te kijken of de maximale
diepte van NAP -11,00 m niet werd overschreden. De cutterdiepte was immers NAP -13,00 m. Deze zou kunnen worden bijgesteld
op basis van de peilingen. In eerste instantie vonden deze
peilingen niet volgens het raaienstelsel plaats. Van deze peilingen was dus alleen de ..
diepte af te lezen, de plaats was
niet meer te achterhalen.
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Uit de resultaten van de snelheids- en concentratiemeting
kan
de hoeveelheid verplaatst materiaal worden uitgerekend. Dit
gebeurt automatisch. De uitkomsten worden onder andere cumulatief (voor dit werk) door de tonnenstand weergegeven.
4.4.3

Kleurstofinjectie

Als controle op de snelheidsmeter is kleurstof in de leiding
geïnjecteerd. De tijd die nodig is om het stort te bereiken,
en de leidinglengte worden gemeten. Als ook de inwendige
leidingdiameters bekend zijn kan de snelheid worden uitgerekend. Deze wordt dan vergeleken met de waarde die de.snelheidsmeter aangaf. De uitwerking van deze meting staat in
bijlage 4. Er is een verschil van 11,9 % gevonden tussen deze
meting (5.63 mis)' en de snelheidsmeter
(6.3 mis). Dit is een
behoorlijk verschil wat leidt tot een overschatting van de
produktie. De betrouwbaarheid van één enkele meting is echter
niet zo hoog. Fouten in de tijdwaarneming en de bepaling van
de leidinglengte zijn mogelijk.
4.4.4

Korrelverdelingen

Uit de pijp zijn op verschillende dagen monsters genomen
(bijlage 5). Dit is alleen tijdens het spuiten gebeurd; tijdens het rainbowen is dit onmogelijk. De monsters zijn met
behulp van een zogenaamde hengel genomen. Met deze hengel werd
een monsterfles in de straal gehouden.
Alle monsters zijn in het laboratorium van BNB te Zeist
uitgezeefd. Dit gebeurde na droging in de stoof en losmaken in
de mortier. Als het monster zichtbaar een grote fijne fractie
bevatte, dan werd dit monster nat gezeefd door een zeef van
0.063 mmo Na droging kon het weggespoelde deel worden bepaald.
vervolgens werd het monster - 20 minuten gezeefd op de trilmachine. Na het zeven zijn de fracties gewogen waarna de
zeefkromme bepaald kan worden.
Uit de korrelverdelingen van de diverse monsters blijkt
dat er een grote spreiding is. Zelfs de twee monsters die
direct na elkaar genomen zijn vertonen grote verschillen
(bijlage 6). De gemiddelde verdeling is in figuur 4.3 weergegeven.
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KORRELVERDELINGEN UIT DE PIJP, EN OP HET STORT
NA RAINBOW EN SPUITEN
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en van het stort na

De nauwkeurigheid
van deze korrelverdelingen
is, ten opzichte
van de verdelingen van de winlokatie, lager. Dit is het gevolg
van een drietal faktoren:
Het niet elimineren van de kalk en humusfractie. Met name
de kalkfractie heeft in dit geval invloed. Schelpen, of
delen daarvan, veroorzaken een grovere verdeling.
Het onvoldoende opheffen van de rijping in het monster.
Tijdens het drogen kitten de fijnere delen (vooral de
kleideeItjes)
aan de zandkorrels
[14]. Voor het zeven moet
deze rijping weer worden verbroken, anders ontstaat een te
grove voorstelling
van zaken. Volgens Lubking [15] is
mechanisch verbreken van de rijping onvoldoende.
Het onvoldoende nauwkeurig vaststellen van de fijnste
fractie. Het beste kunnen deze fracties nat gescheiden
worden [15]. Dit is slechts bij enkele monsters toegepast.
Ook dit geeft een grovere verdeling.
Hieruit kan geconcludeerd
worden dat de werkelijke
delingen fijner zijn dan de gevonden waarden.
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ad. 2
Later is op 4 verschillende dagen wel volgens het raaienstelsel gepeild (bijlage 3). Dit is zodanig gedaan dat de bressen
van VOW en BNB te scheiden zijn. Op kaart 6 zijn de op de
peilingen terug te vinden bressen ingetekend. Op basis van
deze peilingen is het gebaggerde volume voor vak 1 op drie
verschillende tijdstippen te bepalen.
RWS heeft aan het eind van het werk een totale uitpeiling
verricht. Het nadeel van deze peiling is dat nauwelijks meer
te achterhalen valt welk deel door VOW en welk deel door BNB
is verwijderd. Door een koppeling met de gegevens van de B~peilingen is nog wel een berekening gemaakt.
De betrouwbaarheid van een peiling is een combinatie van de
betrouwbaarheid van de plaatsbepaling en de dieptemeting.
4.3.2

Korrelverdelingen

RWS heeft voor de aanbesteding een aantal Akkermann-steekboringen laten verrichten (kaart 5). Dit met het doel om deze
aan het bestek toe te voegen. Bij deze steekboring wordt een
volledige kolom materiaal uit de lokatie gehaald. Deze komt in
pvc-buizen aan boord van het boorschip. Direct wordt door een
deskundige een voorlopig verslag gemaakt inclusief een schatting van de korreldiameter met behulp van een vergelijkingsmicroscoop. Later worden in een laboratorium de karakteristieke
lagen verder onderzocht. Dit komt neer op ± 12 volledig uitgewerkte monsters per boring. Later, toen het werk in volle gang
was, zijn er een drietal extra boringen verricht. Hiervan zijn
echter alleen de voorlopige verslagen bekend.
Uit deze boringen ontstaat een behoorlijk beeld van de
samenstelling van de winlokatie. De bovenste lagen bestaan uit
zand met een D50 van - 220 ~. Vanaf NAP -10 m komen er kleilaagjes voor. De D50 van het zand varieert hier van 85 tot
200 ~. De nauwkeurigheid van de korrelverdelingen is hoog.
Het beeld dat deze boringen geven van de totale winlokatie is
echter minder betrouwbaar.
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4.4 Metingen in de pijp
4.4.1

Concentratiemeting

De concentratiemeting vindt plaats in de pompkamer van de
Hector. De resultaten van de meting worden direct gepresenteerd aan de zuigbaas zodat deze het baggerproces eventueel
kan bijstellen. De resultaten worden ook uitgeprint op de
datalogger. De meting is gebaseerd op adsorptie van gammastralen door een medium. De adsorptie is een maat voor de dichtheid van het mengsel [12]. De nauwkeurigheid van deze meting
hangt onder meer af van de ijking van het apparaat. Als dit
goed is gebeurd en de omstandigheden blijven ongeveer gelijk
dan is een nauwkeurigheid van ± 1 % mogelijk. Voor dit werk
heeft geen speciale ijking plaats gevonden. De nauwkeurigheid
is derhalve op ± 5 % gesteld.
4.4.2

Snelheidsmeting

De snelheidsmeter die op de Hector is geïnstalleerd is een
magnetische-inductie meter. Evenals de resultaten van de
concentratiemeting worden ook de snelheidsmetingen direct
gepresenteerd en uitgeprint. In de snelheidsmeter wordt een
magnetisch veld door de leiding opgewekt (figuur 4.2) .

Eo - measur1ng

D

voltage

- d1a.eter (d1stance
betveen electrodes)

u_ - flu1d veloc1ty
B

- magnet1c

Figuur 4.2

1nduct10n

Principescnets snelheidsmeter

[131

De meting is gebaseerd op het ontstaan van een inductiestroom.
Als materiaal loodrecht door een magnetisch veld beweegt, dan
wekt dit een inductiestroom op. Deze stroom wordt gemeten en
is een maat voor de gemiddelde snelheid [13]. Deze is waarschijnlijk hoger dan de snelheid van het sediment. Het water
beweegt namelijk harder dan de korrels. In de Hector is de
snelheidsmeter in de pompkamer op een verticale leiding gemonteerd. Dit geeft de minste afwijking door snelheidsverschillen
in de leiding. Voor de nauwkeurigheid geldt: ± 10 %.
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De betrouwbaarheid van de monsters als afspiegeling van het
totale suppletievolume
is laag. Vijf monsters à 400 gram voor
een suppletievolume van ruim twee miljoen ton is veel te
weinig. Bovendien speelt bij dit soort metingen nog een ander
probleem. Bij transport van sedimentmengsels door leidingen
treedt zekere scheiding van het sediment op (figuur 4.4). De
grovere delen met hogere bezinksnelheden bevinden zich dichter
bij de bodem dan de fijnere fracties. Ook is de concentratie
bij de bodem hoger. Het is duidelijk dat het moeilijk is -zo
niet onmogelijk-om
met een hengel een monster uit de pijp te
nemen die de gemiddelde korrelverdeling goed benadert.
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Verdeling van korreldiameter
en concentratie in de pijp

4.5 Metingen op het stort
4.5.1

Peilingen

Gedurende het hele werk zijn op het stort vele peilingen
verricht. Zowel door BNB als door RWS. Als basis voor het hele
werk gelden de inpeilingen van RWS van 25 juli. In bijlage 7
is een overzicht opgenomen van alle peilingen die verricht
zijn.
De peilingen van BNB zijn met de Zodiac verricht. De
meeste peilingen zijn zodanig uitgevoerd dat een overlapping
ontstaat met de inpeiling. Bovendien zijn van dezelfde raai
vaak waterpassingen beschikbaar zodat ook hier een overlap
optreedt. De waterpassingen vinden bij voorkeur bij laag water
plaats, terwijl de peilingen liefst bij hoog water gebeuren.
Deze overlappingen voorkomen fouten in bijvoorbeeld de getijdecorrectie.
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De betrouwbaarheid van een peiling is van drie zaken afhankelijk: de plaatsbepaling, de dieptemeting en de bootbemanning.
De betrouwbaarheid van de dieptemeting is door overlappingen met inpeilingen en waterpassingen 0.1 m.
De plaatsbepaling heeft bij deze omstandigheden een horizontale betrouwbaarheid van ± 5 m loodrecht op de raai en
± 2 m langs de raai. Nu is de verandering van het profiel
loodrecht op de raai te verwaarlozen. Langs de raai treden
taluds op van 1:15; 2 m verschuiving geeft verticaal 0.13 m
verandering. De totale verticale betrouwbaarheid is daarom op
± 0.25 m gesteld.
4.5.2

Waterpassingen

Voor het deel van het stort dat zich boven water bevindt wordt
het profiel vastgesteld met een zogenaamde waterpassing. Het
stort wordt ten opzichte van enkele bekende punten opgemeten.
Gewoonlijk wordt deze meting met laag water uitgevoerd. En met
hoog water een peiling. Het voordeel van de overlapping is
reeds uitgelegd. Bij vergelijking van beide waarnemingen
vallen twee dingen op:
de waterpassing bestaat uit enkele punten, een
peiling geeft een continu beeld van het talud
en is dus veel gedetailleerder.
vaak loopt een peiling dicht bij de kant ineens scherp omhoog en valt dus niet meer samen
met de waterpassing. Dit is het gevolg van het
aan de grond lopen van de peilboot en geeft
dus niet het juiste profiel weer.
De nauwkeurigheid van de waterpassing is in het horizontale
vlak ± 0.1 m en in het verticale vlak ± 0.1 m. Een overzicht
van de meetdatums is te vinden in bijlage 7.
4.5.3

Xorrelverdelingen

Op het stort is op verschillende plaatsen de korrelverdeling
bepaald (bijlage 8 en 9). Het doel van deze metingen was om
een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de korrelverdelingen op het stort, afhankelijk van uitvoeringsmethode en
plaats.
De monsters werden genomen met behulp van een Edelrnann
boor. Onder de grondwaterspiegel is gebruik gemaakt van een
handpuls en casingpijpen om instorting te voorkomen.
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Na het rainbowen z1Jn zoweloppervlaktemonsters
genomen als
boormonsters. Het vermoeden bestond dat de oppervlaktemonsters
misschien uitgespoeld waren door de zee. Bovendien ontstaat op
deze manier een betrouwbaarder beeld van de korrel verdelingen.
De korrelverdelingen
van de monsters zijn opgenomen in
bijlage 8. Hieruit blijkt dat de uitspoeling niet in deze
verdelingen is terug te vinden. Verder blijkt een behoorlijke
gelijkheid te bestaan in de verdelingen. Een onderscheid naar
plaats is op basis van deze gegevens niet mogelijk. Van alle
rainbowmonsters
is daarom een gemiddelde berekend (figuur 4.3
en tabel 4.1).

I

11

pijp gemiddeld

D50

[mm]

1

D60/D10

0.189

2.24

rainbow

1

0.238

1.66

rainbow

2

0.238

1.83

rainbow

3

0.220

1.70

rainbow

4

0.239

1.79

rainbow

gemiddeld

0.237

1.78

spuiten

-0.5 m

0.210

1.66

spuiten

-1.0 m

0.208

1.71

spuiten

-1.5 m

0.215

1.72

spuiten

-2.0 m

0.215

1.71

spuiten

gemiddeld

0.212

1.70

Tabel 4.1

[-]

1

Overzicht monstersamenstellingen

Na het spuiten is ook tussen de spuitkaden geboord. De reden
hiervoor was om een relatie tussen de korrelverdeling
en de
diepte te vinden. Hoe dieper het zand zich namelijk in de kade
bevindt, hoe verder het van de spuitmond is bezonken. Het
grove materiaal bezinkt eerder en bevindt zich dus hoger in
het zandlichaam. Bovendien ontstaat op deze manier een meer
volledig beeld van de korrelverdeling.
De korrelverdelingen
van deze monsters staan in bijlage 9. Hieruit blijkt dat er
geen relatie tussen de korrelverdeling
en de diepte is te
ontdekken. Een verklaring hiervoor is de tijdens het spuiten
voortdurende verandering van stroomgeulen die het bezinkingsproces beïnvloedt. Als er al een eenduidige relatie tussen
korrelverdeling
en diepte bestaat, zijn er hoe dan ook meer
metingen nodig om dat verband aan te tonen.
Ook van de spuitmonsters is een gemiddelde korrelverdeling
berekend (figuur 4.3 en tabel 4.1).

Metingen

43

Voor een beschouwing over de nauwkeurigheid van de korrel verdelingen wordt verwezen naar paragraaf 4.4.4. Voor de betrouwbaarheid geldt dat de verdelingen een beeld geven van de
lokaties waar de monsters genomen zijn. Dit wil zeggen dat de
spuitmonsters een beeld geven van het materiaal achter de
spuitkade, en de rainbowmonsters van het stort boven de laagwaterlijn. Een betrouwbaar beeld van de situatie onder de LWlijn is er in het geheel niet.
4.5.4

Dichtheden

Na het rainbowen en na het spuiten is de dichtheid van ~et
gesuppleerde zand gemeten. Dit is noodzakelijk voor de omrekening van volume naar gewicht. Er was de verwachting dat de
dichtheid met spuiten hoger zou uitkomen omdat daar door het
werken met bulldozers een verdichting heeft plaats gevonden.
De dichtheidsmeting heeft plaats gevonden met een zogenaamde
Proctorring. Met deze ring, met een bekende inhoud, wordt een
monster genomen dat vervolgens in het laboratorium wordt
gedroogd. Het gewicht van dit droge monster gedeeld door de
inhoud is de droge dichtheid. Omdat de dichtheid van de korrels bekend is kan ook de porositeit worden berekend.
De precieze lokaties van de metingen staan in bijlage 8.
De uitwerking in bijlage 10 en de belangrijkste resultaten in
onderstaande tabel. Het verschil in betrouwbaarheid is het
gevolg van een verschil in het aantal metingen.

I

I

[-]

dichtheid [kgjm3]

porositeit n

na rainbowen

1582

± 15

0.403

± 0.006

na spuiten

1632

± 35

0.384

±. 0.013

Tabel 4.2

Droge dichtheid en porositeit na rainbow en spuiten.

Van de spuitmonsters is ook de maximale dichtheid bepaald
(bijlage 11). Deze dichtheid is bepaald volgens de Proctordefinitie. Deze geeft aan dat de maximale dichtheid ontstaat
in een uit vijf lagen opgebouwd standaard volume, waarbij elke
laag is verdicht door middel van 50 slagen van de standaard
hamer. Omdat de verdichting afhankelijk is van het watergehalte van het monster worden verschillende proeven uitgevoerd.
Hieruit kan worden afgeleid bij welk vochtgehalte de beste
verdichting wordt bereikt. Uit de proeven blijkt dat de beste
verdichting bij een vochtgehalte van 9 % plaats vindt. Hierbij
wordt een maximale dichtheid van 1745 kgjm3 met een porositeit
van 0.34 gemeten.
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4.5.5

Stortvoortgang

Tijdens het spuiten is door het meten van de stortvoortgang
getracht een controlemeting te maken op de produktie. Als
bekend is hoe breed en hoog het stort is kan samen met de
voortgang een volume worden uitgerekend. Dit kan dan worden
omgerekend naar massa en dan vergeleken worden met de tonnenstand op de Hector. Een maat voor de stortvoortgang is het
aantal pijpen dat aan de leiding wordt gemonteerd. Aan de
stortbaas is daarom gevraagd om het aantal gemonteerde pijpen
bij te houden, het tijdstip van montage en het leidingnummer.
Dit is een aantal dagen gebeurd. De nauwkeurigheid van de
lijsten is als gevolg van onvolledigheid, schattingeq etcetera
laag.
4.5.6

Controleraaien

Na de suppletie is geprobeerd de stabiliteit van de suppletie
vast te stellen. Dit zou met wekelijkse metingen van 7 vastgestelde raaien moeten gebeuren. Dit is 3 weken goed gegaan. In
de tweede week traden echter spuiters op, zoals in hoofdstuk
twee beschreven. Naar schatting is 4000 m3, verdeeld over 9
lokaties, toegevoegd. Plaatselijk kan dit een toename van
25 m3/ml betekenen. Voor het totale werk maakt dit geen verschil. Voor het meten van eventuele erosie en vormveranderingen van de suppletie is dit echter wèl een belangrijke hoeveelheid. Ter vergelijking: in enkele van de betrokken raaien
is de jaarlijkse kusterosie gemiddeld 75 m3/ml [5]. De controleraaimetingen van voor en na de spuiters zijn dus niet te
vergelijken. De metingen vanaf week 39 zijn niet beschikbaar.
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5. Volume- en massaberekeningen
Op basis van de metingen uit hoofdstuk 4, zijn diverse berekeningen gemaakt om inzicht te krijgen in enerzijds de grootte
van de verliezen, anderzijds de processen die dit veroorzaken.
In dit hoofdstuk worden de volume- en massa berekeningen
toegelicht, waarna de resultaten worden weergegeven en geinterpreteerd. Het doel van deze berekeningen is uiteindelijk
de bepaling van het verlies. Ook de betrouwbaarheid van de
resultaten komt aan de orde. In diverse bijlagen zijn de
berekeningen uitgevoerd.

5.1 Volume- en massaberekening winlokatie
Het doel van deze berekening is om op verschillende dagen het
verwijderde volume uit de winput te bepalen. Deze kan dan
later naar massa worden omgerekend (figuur 5.1). Uiteindelijk
wordt deze massa vergeleken met de tonnenstand zoals die op de
Hector is gemeten.
Het volume wordt bepaald door het vermenigvuldigen
van het
ontgravingsoppervlak
van een peiling met de raaiafstand. Elke
peiling is dus representatief voor een bepaalde raaiafstand.
De meetfouten die optreden tijdens de peilingen middelen uit
in een volumeberekening,
tenzij het een systematische of
plaatselijke fout betreft [16].
Met de beschikbare peilingen van RWS en BNB (bijlage 3) is het
mogelijk om op drie tijdstippen het verwijderde volume te
bepalen. Er ontbreken hier en daar metingen omdat daar tijdens
de meting de Hector lag. Deze zijn of op basis van andere
peilingen aangevuld, of geschat.
Op kaart 6 zijn de bressen ingetekend zoals deze op de
peilingen zijn terug te vinden. Op deze kaart is duidelijk de
bres te zien van de Sliedrecht 34. Deze is natuurlijk niet in
de berekening betrokken. Ook valt op dat de zuidelijkste bres
van de Hector op basis van de spudposities zuidelijker verwacht mag worden.
Omdat er verschillen in resultaat tussen de drie peilingen
optraden zijn er twee berekeningen gemaakt met verschillende
uitgangspunten.
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5.1.1

Berste volumeberekening

In de eerste berekening is als uitgangspunt gekozen dat de
peiling van 20 augustus maatgevend was voor raaien 13033 tot
en met 12183. Dit is de meting die het snelst na de ontgraving
heeft plaats gevonden en dus het kortst heeft bloot gestaan
aan externe invloeden zoals ontgraving door de Sliedrecht 34
(de snijkopzuiger van VOW) en morfologische veranderingen. Op
dit deel van de winlokatie is de Hector na 20 augustus niet
meer geweest (kaart 3) zodat deze peiling als maatgevend is
aangenomen voor alle volumeberekeningen op genoemd traject. De
berekening is opgenomen in bijlage 12. De resultaten van de
eerste berekening staan in tabel 5.1.
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[Dl3]

interiDl
20 augustus

berekening 1
Tabel 5.1

5.1.2

876.200

interiDl
25 augustus

einde werk
29 augustus

1.198.955

1.353.405

Resultaten eerste berekening

Betrouwbaarheid

eerste volumeberekening

Een indicatie voor een goede nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
van de peilingen is de gelijkenis van verschillende peilingen
op dezelfde plaats. Op de winlokatie zijn diverse raaien
meerdere malen gemeten terwijl er niet gezogen was. Deze
peilingen zouden dus mooi over elkaar Dloeten vallen. Dit is
echter niet het geval. Er treden verschillen tot 30 Dlop in de
plaats van een bres (de plots van deze peilingen zijn ter
inzage beschikbaar). De verschillen treden op tussen de peiling van 20-ste en de peilingen van de 25-ste en 26-ste. Dit
kan verschillende oorzaken hebben:
Morfologische veranderingen. Zoals in hoofdstuk drie reeds
is besproken staat ook de winlokatie bloot aan golf- en
getijbewegingen. Dit heeft tot gevolg dat banken in kustzones niet stabiel zijn en dus veranderen. De tijdsschaal
waarin deze veranderingen plaats vinden hangt sterk af van
de onlStandigheden. Tijdens een stOrnl kan bijvoorbeeld in
een korte tijd een behoorlijke zandverplaatsing plaats
vinden. Dit is in deze periode van 5 dagen niet gebeurd.
Bovendien is uit een vergelijking van peilingen van delen
van de bank waar niet gebaggerd is gebleken dat er geen
noemenswaardige verplaatsingen zijn opgetreden. Dat de
verschillen in de peilingen dus veroorzaakt worden door
Dlorfologische invloeden is dus zeer onwaarschijnlijk.
Meetonnauwkeurigheid. De afwijkingen zijn dernlate groot
dat dit niet aan de meetonnauwkeurigheid van de instruDlenten kan liggen. Bovendien sluiten de peilingen buiten
de bres wel behoorlijk aan op de inpeiling.
Betrouwbaarheid. Voor de betrouwbaarheid van de peiling
langs de raai geldt ± 2 Dl (paragraaf 4.1). Dit is echter
onvoldoende ODlde afwijking te verklaren. De betrouwbaarheid loodrecht op de raai is door strooDlinvloeden ± 5 m.
Zoals op kaart 3 is te zien is er niet loodrecht op de
ontgraving gemeten. Een afwijking van de raai levert dus
inderdaad een bresverschuiving op. Dit kan echter geen
30 m zijn. Ook een fout in Dlenselijk handelen is Dlogelijk.
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De laatste mogelijkheid is het meest waarschijnlijk. Als
namelijk een aantal raaien één raai naar het zuiden wordt
verschoven blijken de peilingen elkaar wèl aan te vullen. Ook
de vorm van het profiel sluit goed aan. Op basis van deze
verschuiving is daarom een tweede berekening uitgevoerd.
Door de verschillen tussen de peiling is de betrouwbaarheid
van de eerste berekening laag. Dit zal door latere berekeningen bevestigd worden.
5.1.3

Tweede

volumeberekening

Uitgangspunt bij deze berekening z~Jn dus de samengestelde
profielen op basis van de verschoven peiling van 20 augustus
en de peilingen van 25 en 26 augustus. Dit samenstellen is
zowel op basis van overeenstemming van peilingen als op basis
van de cutterposities zoals weergegeven op kaart 3 gebeurd. In
bijlage 13 is een overzicht weergegeven waarin te zien is op
welke peilingen de oppervlaktebepaling gebaseerd Ls. Uit deze
bijlage blijkt dat een verschuiving van de peiling van
20 augustus in een groot aantal raaien een goede oplossing
geeft. Een volledig beeld ontstaat echter pas als de peilingen
zelf ernaast liggen. In bijlage 14 is de tweede berekening
uitgevoerd. Ter vergelijking is ook de eerste berekening
weergegeven zodat de verschillen duidelijk zijn. De resultaten
staan in tabel 5.2.

[m3]

interim
20 augustus

interim
25 augustus

einde werk
29 augustus

berekening 1

876.200

1.198.955

1.353.405

berekening 2

1.025.350

1.348.105

1.502.555

berekening BNB
Tabel 5.2

5.1.4

-

-

1.533.550

Resultaten eerste en tweede berekening

Betrouwbaarheid

tweede volumeberekening

Door het combineren yan de verschillende peilresultaten is de
betrouwbaarheid ten opzichte van de eerste berekening toegenomen.
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5.1.5

volumeberekening

BNB

In tabel 5.2 is ook een waarde opgenomen die door BNB is
berekend. Deze berekening (bijlage 15) is op dezelfde peilingen gebaseerd. Het verschil is ontstaan door twee factoren:
Een aantal metingen was niet volledig. Ik heb deze aangevuld op basis van andere peilingen (bijvoorbeeld een
verschoven raai), BNB heeft deze naar goed inzicht aangevuld.
Een aantal peilingen kwam op de plot duidelijk onder de
inpeiling terecht (maximaal 30 cm). Ik heb daarvqor een
correctie ingevoerd. Mijn oppervlaktewaarden
zijn daar dus
lager (figuur 5.2).
Bij de overgang op een ander raaienstelsel (zie ook hoofdstuk 2) is bij mijn berekening de raaiafstand 35 m bij de
andere berekening 50 m.
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Figuur 5.2

5.1.6

Tussenpeiling

Volumeberekening

onder inpeiling

op basis

van RWS-peilingen

Aan het eind van het totale werk is op basis van de uitpeilingen van RWS ook een berekening gemaakt. De berekening, die een
volume van 1.583.680 m3 geeft, is opgenomen in bijlage 16. Deze
uitpeilingen van RWS zijn volgens een iets afwijkend raaienstelsel gevaren met als gevolg dat raai 11962 een gebied
vertegenwoordigt
van 220 m. Dit doet de betrouwbaarheid natuurlijk geen goed. Bovendien is loskoppeling van de hoeveelheid van BNB en vOw niet eenvoudig. Dit is aan de hand van de
Zodiac peilingen geprobeerd. De uitkomst wordt verder niet in
de berekeningen meegenomen omdat de betrouwbaarheid veel lager
ligt dan de andere waarden.
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5.1.6

Omrekening naar massa

De dichtheid van het materiaal in de winlokatie is onbekend en
is ook niet gemeten. Er is van uitgegaan dat de dichtheid van
de winlokatie 1600 ± 50 kg/m3 is (bijlage 17).

5.2 Correctiefaktor tonnenstand
De correctiefaktor geeft de verhouding weer tussen de massa
berekend uit de peilingen van de winlokatie en de tonnenstand
gemeten op de Hec~or. In formulevorm:

C

=

Mpeiling
MHect;oI

C

:correctiefaktor

[-]

Mpeiling

:massa op basis van peilingen

MHect;OI

:tonnenstand Hector [*103kg]

[*103kg]

,Op drie tijdstippen is de massa bekend die uit de winlokatie
is verdwenen. Als we aannemen dat al dit materiaal door de
Hector is opgezogen dan kan een vergelijking gemaakt worden
met de resultaten van de concentratie- en snelheidsmeter
(figuur 5.1). Deze hebben immers samen als functie van de tijd
de tonnenstand bijgehouden. Door deze waarden te vergelijken
kan een indruk worden verkregen van de betrouwbaarheid. Bovendien kan dan met behulp van de correctiefaktor de produktie op
ieder ander tijdstip worden berekend. Dit komt van pas bij de
massaberekening van het stort. Zowel voor de eerste als voor
de tweede berekening is de correctiefaktor bepaald (tabel 5.3
en bijlage 17).

faktor 1, op basis van eerste berekening
faktor 2, op basis van tweede berekening
Tabel 5.3

0.976
1.107

Correctiefaktoren voor de tonnenstand

De faktor 1 geeft aan dat de tonnenstand een overschatting van
de produktie aangeeft, faktor 2 geeft een onderschatting weer.
In paragraaf 5.4 wordt hier op teruggekomen. Als de snelheidsmeting (en dus ook de tonnenstand) van de Hector wordt gecorrigeerd volgens paragraaf 4.4.3, dan worden deze faktoren respectievelijk 1.092 en 1.238.
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5.3 Volume- en massaberekeningen stort
5.3.1

Inleiding

Op basis van de waterpassingen en de peilingen die verricht
zijn is het gesuppleerde volume bepaald zowel tijdens het
rainbowen als aan het einde van het werk. Er zijn de volgende
doelen nagestreefd:
Het bepalen van een hoeveelheid tijdens het rainbowen
zodat in de totale hoeveelheid gesuppleerd materiaal een
scheiding gemaakt kan worden in de hoeveelheid gerainbowed
en gespoten materiaal.
Het bepalen van de totale gesuppleerde hoeveelheid
aal die op de metingen is terug te vinden.

materi-

Het bepalen van de hoeveelheid die 'in profiel' ligt. Dus
binnen de grenzen die in het bestek zijn aangegeven wat
betreft het theoretisch profiel en de toleranties.
Het bepalen van de plaats van het resterende materiaal.
Dit is onderverdeeld in de volgende plaatsen (zie ook de
verliesdefinitie
in paragraaf 3.3):
buiten het suppletievak
boven het theoretisch profiel
buiten de teen van het theoretisch profiel
In figuur 5.3 is dit schematisch weergegeven. Na de splitsing
in gerainbowed en gespoten volume kan de massa berekend worden. Dit gebeurt met de gemeten waarden zoals besproken in
paragraaf 4.5. Eerst zal de berekening van hoeveelheden aan
het eind van het werk worden besproken. Daarna die van het
rainbowen. Aan het eind van de paragraaf worden de bijbehorende massa's uitgerekend.
5.3.2

Volumeberekening stort einde werk

In tabel 5.4 zijn de resultaten vermeld zoals deze in bijlage 18 zijn berekend. Er is een onderverdeling gemaakt naar de
plaats van het verlies volgens de definitie (par. 3.3).
Het volume onder het theoretisch profiel (dus niet voldoende gesuppleerd) is klein en wordt slechts door vier raaien
veroorzaakt. Deze hoeveelheid is veel kleiner dan 5% van het
theoretisch volume zodat de 95% ruimschoots gehaald wordt.
Het volume dat zich boven het theoretisch profiel plus
tolerantie bevindt reikt in bijna alle raaien tot de teen van
het theoretisch profiel. De grootste hoeveelheden bevinden
zich rond de noordelijkste vijf raaien.
Ook het volume buiten de teen bevindt zich voor een groot
deel bij de noordelijkste raaien. Het is dus blijkbaar moeilijk dit theoretisch profiel op een efficiënte manier te
realiseren.
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suppletievak

volume boven
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volume boven
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profiel.

volume onder
theoretisch
profiel

volume
buiten teen

volume
buiten teen

Figuur 5.3

5.3.3

Rekenschema volumeberekeningen stort

Volumeberekening

stort tijdens

rainbow

Om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te krijgen van de gesuppleerde hoeveelheid aangebracht met het rainbowen moet eigenlijk een volledige tussenpeiling na het rainbowen en voor het
spuiten beschikbaar zijn. Dat deze niet aanwezig is blijkt uit
het overzicht van metingen en peilingen in bijlage 7. Het is
met de beschikbare gegevens echter wel mogelijk om deze hoeveelheid tijdens het rainbowen te bepalen. De moeilijkheid is
dan om het gebied rond de OX-4 te schatten omdat daar niet is
gemeten.
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volume

[m3]

5%

1.184.222

einde werk vak 1 totaal

1.402.615

theoretisch

volume

in theoretisch

+

profiel

boven theoretisch

profiel

onder theoretisch

profiel

buiten

teen theoretisch

buiten

suppletievak

Tabel 5.4

Resultaten

1.160.249

tolerantie

+

+

158.981

tolerantie

6.950
46.415

profiel

36.970
volumeberekeningen

einde werk

Op basis van de peilingen is een berekening gemaakt (bijlage 19) van het gerainbowde volume op 15 augustus om 24.00 uur.
In tabel 5.5 is dit volume samen met de tonnenstand van de
Hector op dat moment weergegeven. De tonnenstand aan het eind
van het rainbowen is ook bekend. Op deze manier is geëxtrapoleerd naar het totale volume door rainbowen opgebracht.

I

I
15 aug.

24.00 uur

einde rainbow
Tabel 5.5

17 aug.

Extrapolatie

tonnens tand ['*103kg]

vo Lume

1.012.750

742.280

1.169.850

857.424

~I

rainbowvolume

Net zoals de berekening in bijlage 18 wordt ook uit de tussentijdse peilingen het volume berekend dat op dat tijdstip al
buiten het theoretisch profiel plus tolerantie ligt. Zo kan
bepaald worden welke uitvoeringsmethode
verantwoordelijk
is
voor deze verliezen. Om een goede vergelijking te kunnen maken
zijn alleen die raaien bekeken waar het rainbowen reeds voltooid was. Uit deze berekening komt het volgende resultaat
(tabel 5.6):

[m3]

na rainbow

einde werk

volume boven theoretisch
profiel in raaien 12083
tot en met 12483

61824

71789

Tabel 5.6

Vergelijking

rainbow-

Volume- en massaberekeningen

en einde werk volume
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Door een vergelijking te maken met dezelfde raaien zoals deze
gemeten zijn aan het eind van het werk kan worden bepaald welk
percentage van dit verlies door het rainbowen is ontstaan. In
deze raaien is dus 86 % van dit verlies ontstaan tijdens het
rainbowen. Er wordt aangenomen dat dit percentage representatief is voor alle raaien.
Dezelfde berekening is herhaald voor het volume dat buiten
de teen is teruggevonden
(tabel 5.7).

I

I

[m3]
volume buiten teen theoretisch profiel in raaien
12083 tot en met 12483

Tabel 5.7

na rainbow

einde werk

15.600

15.900

Vergelijking rainbow- en einde werk volume

In deze raaien is dus 98 % van dit verlies ontstaan tijdens
het rainbowen. Ook dit percentage wordt geacht representatief
te zijn voor het hele werk.
Deze resultaten betekenen dus dat ook de grote verliezen
in de noordelijkste raaien hoofdzakelijk door het rainbowen
zijn veroorzaakt. Het verschil in hoeveelheid met de andere
raaien kan twee oorzaken hebben:
1. Het ontwerp is op deze plaats (afronding van de suppletie)
niet op behoorlijke manier met de rainbowmethode te realiseren.
2. Er is bewust een overmaat aangebracht. Na het rainbowen
was dit immers de plek waar met het spuiten is begonnen. De
extra hoeveelheid zou dan voor de eerste opzet van de kade
kunnen dienen.
Door een combinatie van de volumemetingen en de berekende
percentages
is het mogelijk de verliezen naar uitvoeringsmethode te splitsen. Bovendien kan 'het verlies' worden opgesplitst zoals dat in de verliesdefinitie
is gebeurd (tabel
5.8) .

[m3]

in
profiel

buiten
vak

boven
profiel

buiten
teen

rainbow

857424

650567

24647

136724

45487

spuiten

545191

509682

12323

22257

928

1402615

1160249

36970

158981

46415

einde
werk

Tabel 5.8
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5.3.4

Omrekening

naar massa

Verliezen zijn gedefinieerd in massa. Daarom worden de waarden
uit tabel 5.8 omgerekend naar massa. Dit is gebeurd met de
dichtheden zoals die door middel van de Proctorproef zijn
gevonden. Na het rainbowen is een dichtheid van 1582 kgjm3
gemeten, na het spuiten een dichtheid van 1632 kgjm3• Er wordt
van uitgegaan dat deze dichtheden representatief zijn voor
respectievelijk het rainbow- en het spuitvolume.

5.4 Berekening verliezen
De oorspronkelijke hoeveelheid (tonnenstand*correctiefaktor)
kan nu worden vergeleken met de massa die is gemeten op het
stort. Dit is in bijlage 20 uitgewerkt. De berekening is met
beide correctiefaktoren
doorgerekend.

'HET VERLIES' TIJDENS SUPPLETIE SCHOUWEN

in profiel 77.2%

'het verlies' tgv rainbow 17.9%

'het verlies' tgv spuiten 4.9%

!

Figuur 5.4

Volume-

Het verlies naar uitvoeringsmethode

en massaberekeningen
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'HET VERLIES' TIJDENS SPUITEN
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5.6

Verliezen

El
~

het verlies
boven profiel

tijdens

~

[ll]

initieel verlies
buiten teen

spuiten
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De twee correctiefaktoren z1Jn het gevolg van een verschillende volumeberekening van de winlokatie (paragraaf 5.1). Uit
bijlage 20 blijkt dat correctiefaktor 1 een niet reëel resultaat oplevert: aan het einde van het werk is ruim 1*105 ton
meer op het stort gevonden dan er volgens de berekening is
opgebracht. Dit kan niet het gevolg zijn van de lage nauwkeurigheid van meetinstrumenten. De lage betrouwbaarheid van
faktor 1, zoals deze eerder werd beschreven in dit hoofdstuk,
wordt hiermee bevestigd. Dit is de reden waarom van faktor 1
is afgestapt en verder alle berekeningen met faktor 2 zijn
uitgevoerd. De tonnenstand geeft dus een onderschatting van de
gebaggerde massa weer. Dit in tegenstelling tot het resultaat
van de kleurstofinjectie (paragraaf 4.4.3), die een overschatting van de leidingsnelheid en dus van de gebaggerde massa
inhoudt. De resultaten van de verliesberekening zijn in de
figuren 5.4 tot en met 5.6 in weergegeven.
Het initiële verlies is het verschil tussen de opgebrachte
massa en de uit peilingen afgeleide teruggevonden massa op het
stort.

5.5 Betrouwbaarheid
In bijlage 21 is voor de uitkomsten van deze berekeningen een
marge vastgesteld waarbinnen de werkelijke waarde zich met
grote waarschijnlijkheid bevindt. De uitkomsten zijn in
tabel 5.9 weergegeven. Deze marges zijn afhankelijk van de
gebruikte gegevens. In dit geval zijn dat de raai- en dichtheidsmetingen. De raaimetingen beinvloeden de volumeberekeningen; de dichtheidsmetingen (en aannamen) de massaberekening.
Bij de volumeberekening zijn vooral de plaatselijke en
systematische fouten in de raaimetingen van belang. Fouten die
random verdeeld zijn middelen in een volumeberekening uit
[16], en hebben dus geen invloed op het resultaat.
De invloed van de dichtheidsmetingen van het stort wordt
bepaald door het aantal metingen en de nauwkeurigheid van de
Proctorproef. Omdat de waarde van de dichtheid van de winlokatie niet beschikbaar is beinvloedt deze het uiteindelijke
resultaat behoorlijk.

I

I

[%]

'het verlies'
initieel verlies
Tabel 5.9

rainbowen

spuiten

totaal

29,6 ± 5,4

12,5 ± 12,3

22,9 +

7,2 + 7,1

6,4 ± 13,1

Betrouwbaarheid

8,1

6,9 ± 10,1

verliesberekening

Uit tabel 5.9 blijkt dat de betrouwbaarheid van de uitkomsten
laag is. Wat hiervan de oorzaken zijn wordt in de volgende
paragraaf besproken.
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5.6 Belangrijkste foutenoorzaken
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van 7 punten
waardoor de resultaten
(buiten meetfouten) worden of kunnen
worden beinvloed.
1.

Dichtheid

winlokatie

Door de schatting van de dichtheid van de winlokatie wordt de
berekening minder betrouwbaar.
De onbekende dichtheid van de mors ten opzichte van de
oorspronkelijke
dichtheid leidt tot een onderschatting van de
gebaggerde massa (zie figuur 5.7).
Mors die door de getijstroom buiten de winput belandt,
veroorzaakt
een overschatting van de gebaggerde massa.

______

2

, L

*

1

* x2 *

'Yb

x,
r---------------~.·eigenlijk

Figuur 5.7
2.

Dichtheid

Fouten

door dichtheidsverschillen

stort

De dichtheidsmetingen
introduceren een fout in de berekening,
afhankelijk van het aantal metingen.
3.

Dichtheidsverdeling

stort

In de berekening is aangenomen dat de dichtheidsmetingen
op
het stort representatief
zijn voor het rainbow en het spuitvolume. De monsters zijn echter alle boven de laagwaterlijn
genomen. Waarschijnlijk
is er onder water geen verschil in
dichtheid naar uitvoeringswijze.
De gemiddelde dichtheid zal
hier lager zijn.
4.

Peilingen

Peilingen zijn metingen en kunnen naast meetfouten ook systematische fouten hebben. Deze kunnen door apparatuur, ijking,
omstandigheden
of bediening worden veroorzaakt.
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s.

Benaderingsfouten

In de toegepaste berekeningswijze
is verondersteld dat het
profiel van één raai representatief is voor een vak van 50 m
breed. Deze aanname geeft een benadering van de werkelijkheid.
De grootste fouten treden op in gebieden waar tussen opeenvolgende raaien grote verschillen bestaan. Dit zijn bijvoorbeeld
de randen van een winput of suppletie.
Een andere benaderingsfout
in deze berekening treedt op
als gevolg van de extrapolatie van de rainbowgegevens.
6.

Fout veroorzaakt

door de uitvoeringswijze

Het spuitvolume is berekend uit het verschil tussen het rainbowvolume en het eindvolume. Dit betekent dat dit volume
bepaald wordt door twee meetseries en dus minder betrouwbaar
is. Dit is de oorzaak van de verschillen in tabel 5.9.
Tijdens het spuiten is ook een klein gedeelte voor de kade
gespoten. In de berekening is hiervoor geen onderscheid in de
dichtheid gemaakt.
7.

Getijstroom

De getijstroom beïnvloedt de resultaten van de peilboten. In
dit werk stond de richting van de stroom haaks op de raaien,
zodat de raai niet nauwkeurig gevolgd kon worden. Dit heeft
geen grote gevolgen indien de raaien loodrecht op de dieptelijnen van de ontgraving of ophoging zijn gedefinieerd. Dit
hangt natuurlijk ook samen met de grilligheid van de ontgraving of ophoging. De invloed van de getijstroom is op de
winlokatie groter dan op het stort.
In het algemeen geldt dat een berekening minder betrouwbaar
wordt naarmate het aantal gemeten grootheden in deze berekening toeneemt. Om het probleem van pakkingsverschillen
op te
lossen is het verlies in massa uitgedrukt. Hierdoor moet de
dichtheid in de berekening worden betrokken. Uit de bovenstaande opsomming blijkt dat hierdoor ook een aantal andere
problemen worden toegevoegd. Om te kijken of het middel niet
erger is dan de kwaal is in bijlage 22 een verliesberekening
gemaakt door volumevergelijking
waarbij de uitlevering wordt
verwaarloosd. Uit de resultaten (tabel S.10) blijkt dat de
antwoorden niet veel verschillen met de voorgaande berekening.

I~]

I

'het verlies'
initieel verlies
Tabel 5.10

Volume-

Verliezen

rainbowen
28,8 ± 3,3
6,1 ± 4,4

I

I

spuiten

totaal

8,6

23,0 + 2,8

8,3 ± 10,7

7,0 + 3,4

14,2 +

I

uit volumevergelijking
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6. Verlies berekeningen uit zeefkrommen
6.1 Inleiding
In hoofdstuk 4 is beschreven hoe de korrelverdeling
is bepaald
voor verschillende lokaties. Er zijn verschillen aangetoond
tussen de winlokatie en het stort. Zoals verwacht is het
materiaal op het stort grover dan wat er opgebracht is. Ook op
het stort bestaat een verschil, afhankelijk van de uitvoeringsmethode waarmee het materiaal is aangebracht. M~t rainbowen ontstaat een grovere verdeling dan met spuiten.
Uit een vergelijking van zeefkrommen kan het verschil per
fractie worden afgeleid, waarin mogelijk een relatie kan
worden aangetoond. In dit hoofdstuk worden twee berekeningen
beschreven om op basis van de korrelverdelingen
de grootte 'van
de verliezen per fractie vast te stellen. Het doel van deze
berekeningen is om vast te stellen bij welke fracties het
verlies optreedt.
.
De eerste berekening combineert de produktiegegevens
met
de korrel verdelingen. De tweede gaat alleen uit van de korrelverdelingen.

6.2 De korrelverdelingen
Voor het opgebrachte materiaal z~Jn twee groepen metingen
beschikbaar. Enerzijds de boringen van het wingebied
(kaart 5), anderzijds de vijf monsters uit de pijp die tijdens
het spuiten genomen zijn. In paragraaf 4.4.4 is reeds een
beschouwing over de betrouwbaarheid van de resultaten gegeven.
Er is daarom voor gekozen om op basis van de boringen de
verdeling te bepalen. Dit biedt bovendien het voordeel dat ook
voor het rainbowen een gefundeerde verdeling beschikbaar is
daar de pijpmonsters alleen tijdens het spuiten zijn genomen.
De berekening van de korrelverdelingen
op basis van de
boringen (bijlage 23) is volgens figuur 6.1 berekend. Het
wingebied is zowel voor het rainbowen als voor het spuiten
opgedeeld in vakken waarvoor wordt aangenomen dat de boring in
zo'n vak representatief is (kaart 5). Per vak is ook de produktie bekend. Dit levert een verhouding tussen de vakken op.
Van de boringen is een gemiddelde korrelverdeling tot
NAP -13 m gemaakt. Een combinatie van de produktieverhouding
en de boorgemiddelden
levert een gemiddelde verdeling op die
tijdens het rainbowen of spuiten is opgebracht. In figuur 6.2
is naast deze twee verdelingen ook de korrelverdeling van de
pijpmonsters opgenomen. De pijpmonsterverdeling,
die met de
kromme 'winlokatie spuiten' moet worden vergeleken, is iets
fijner.
Van het stort zijn zowel het rainbowgemiddelde als het spuitgemiddelde bepaald uit een middeling van alle bijbehorende
metingen. Er is immers geen verschil in korrelverdeling naar
plaats gevonden.
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Figuur
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6.2

Korrelverdelingen
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Op basis van deze korrelverdelingen word~ een vergelijking
tussen de winlokatie- en stortverdelingeri gemaakt. Dit kan
worden gesplitst naar uitvoeringswijze. Voor het rainbowen is
in figuur 6.3 de opgebrachte verdeling ('winlokatie rainbow')
en de verdeling van het stort ('stort rainbow') weergegeven.
Figuur 6.4 geeft de spuitverdelingen. Deze figuren zijn de
basis van de berekeningen in dit hoofdstuk.

6.3 Verliesberekening I
Deze berekening combineert de produktiegegevens met de korrelverdelingen. Dit impliceert de aanname dat de korrelverdelingen op het stort representatief zijn voor hetzij het gehele
rainbowvolume, hetzij het gehele spuitvolume.
De korrelverdelingen zijn omgezet in een fractieverdeling.
Deze geeft het massaperc~ntage aan behorende bij een bepaalde
fractie. Fractie 250 ~ bevat bijvoorbeeld korrels met een
diameter tussen de 180 en 250 ~.
In hoofdstuk 5 zijn de verplaatste massa's berekend. Met
de fractieverdeling kan dan de absolute verplaatste massa per
fractie worden bepaald. Zowel voor de winlokatie als voor het
stort. Een vergelijking van deze waarden geeft het verlies per
fractie weer (bijlage 24). De resultaten zijn in figuur 6.5
per fractie procentueel weergegeven. In figuur 6.6 is het
verlies over de fracties cumulatief uitgezet.
Uit de resultaten is op te maken dat de verliezen per fractie
groter worden naarmate de fractie fijner wordt. De resultaten
duiden echter ook op de onbetrouwbaarheid van deze berekening.
De uitkomsten bij de grove fracties wijzen op een toename van
de omvang van deze fracties wat natuurlijk niet juist is. Dit
heeft de volgende oorzaken:
De nauwkeurigheid van de korrelverdelingen van de winlokatie en het stort verschilt (paragraaf 4.4.4). Dit verklaart de
grote verschillen in de grovere fracties.
De betrouwbaarheid van de produktiegegevens
5.5) werkt door in deze berekening.

(paragraaf

De betrouwbaarheid van de korrelverdeling van de winlokatie. Er zijn te weinig boringen beschikbaar voor een betrouwbaar beeld.
De korrelverdelingen van het stort zijn niet representatief voor het gedeelte onder de laagwaterlijn.
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6.4 Verliesberekening n
In de eerste verliesberekening
is naast de korrelverdelingen
ook van de stortproduktie
gebruik gemaakt. Deze laatste introduceert dus ook een fout in de berekening. Het is mogelijk dat
deze fout zo groot is dat deze de resultaten sterk beinvloedt.
Daarom is een tweede verliesberekening
gemaakt die alleen van
de twee paren korrelverdelingen
('winlokatie' en 'stort' in
figuren 6.3 en 6.4) uit gaat. De betrouwbaarheid
is dan alleen
afhankelijk
van de betrouwbaarheid
van de korrelverdelingen,
en niet meer van de stortproduktiegegevens.
De resultaten
gelden voor de plaats van monstername. Bij het rainbowen
betekent dit boven de laagwaterlijn, bij het spuiten tussen de
kaden.
Als een fijne fractie van de winlokatie wordt vergeleken met
dezelfde fractie van het stort dan blijkt dat het massapercentage van de eerste groter is. In deze berekening wordt getracht een zodanige waarde van de eerste af te trekken (verlies) dat deze gelijk wordt aan de tweede. Dit gebeurt voor
elke fractie.
Omdat een fractieverdeling
in procenten wordt uitgedrukt
heeft elke verandering
effect op de gehele verdeling. Als
bijvoorbeeld
uit een uit vijf gelijke delen bestaande fractieverdeling
(vijf keer 20 massa-%) één fractie wordt verwijderd,
dan wordt de nieuwe verdeling één keer
en vier keer 25
massa-te
Het is bekend dat de verliezen in fijnere fracties groter
zijn dan in grovere. Daarom is voor de samenhang tussen de
verliezen per fractie een relatie gelegd met de diameter. Net
zoals veel valsnelheidsrelaties
is gekozen voor een machtsfunctie van de diameter. Met behulp van de kleinste kwadraten
methode is naar de beste benadering toegewerkt.
In bijlage 25 wordt deze berekening verder toegelicht en
uitgevoerd.
In tabel 6.1 zijn de resultaten weergegeven die de
best mogelijke aansluiting geven tussen de aangepaste winlokatieverdeling
en de stortverdeling.
Deze percentages geven de
verliezen per fractie weer. In figuren 6.3 en 6.4 zijn de
bijbehorende
korrelverdelingen
weergegeven
(de krommen 'aangepast rainbow' en 'aangepast rainbow'). Een sommatie van alle
verliezen per fractie geeft voor het rainbowen een verlies van
- 46 % en voor het spuiten - 14 % ten opzichte van de opgebrachte massa.

°

1

fractie

11

[%]

bij rainbow

1

bij spuiten

67,5

0,090

67,4

0,125

67,0

44,7

0,180

64,8

22,3

0,250

53,9

0,0

6.1

Verliespercentage

[%]

1

100

0,063

Tabel
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De verliespercentages uit tabel 6.1 duiden op onbetrouwbaarheid. Met name het lagere verliespercentage in de kleinste
fractie bij het rainbowen is onwaarschijnlijk. De onbetrouwbaarheid heeft de volgende oorzaken:
De nauwkeurigheid van de korrelverdelingen van de winlokatie en het stort verschilt (paragraaf 4.4.4).
De betrouwbaarheid van de korrelverdeling van de winlokatie. Er zijn te weinig boringen beschikbaar voor een betrouwbaar beeld.
Ondanks de lage betrouwbaarheid blijft het een feit Qat de
korrelverdeling na het rainbowen grover is dan na het spuiten.
Als dit niet aan een verschil in opgebracht materiaal ligt dan
geldt de volgende verklaring:
De zandmonsters zijn alle boven de laagwaterlijn genomen. Dat
wil zeggen dat het verschil in korrelverdelingen dus ook in
een verschil in stroomsituatie boven de laagwaterlijn gezocht
dient te worden. Het grote verschil tussen bezinking in het
stortwater tijdens het rainbowen en het spuiten is de
afstroomlengte. Bij het rainbowen maximaal 100 m, bij het
spuiten 600 m. Bij het spuiten zullen dus meer en fijnere
delen bezinken. Dit betekent dat tijdens het rainbowen een
groter deel van het materiaal in suspensie de op dat moment
aanwezige zeewaterlijn bereikt, en dus in zee bezinkt (paragraaf 3.5.5). Een waarde van 50 % zoals in de voorgaande
berekening is berekend lijkt voor dit werk een goede schatting.
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7. Maatgevende Processen
In dit hoofdstuk wordt zowel voor het rainbowen als het spuiten aangegeven welke processen uit de procesanalyse van hoofdstuk 3 een significante invloed hebben (tijdens het werk op
Schouwen). Aan de hand van de nummers uit figuur 7.1 worden de
processen besproken.
Nr.1

De ontgraving

Uit peilingen blijkt dat er onder andere minimaal een morslaag
van 2 m in de ontgraving achterblijft.
Tevens blijkt dat naast de ontgraving geen verdieping of
verondieping heeft plaats gevonden. Hieruit kan worden afgeleid dat in suspensie gebrachte korrels of in de winput bezinken of ver daarbuiten. De precieze invloed hiervan is onbekend.
Nr.2

Erosie en sedimentatie

in de winput

De gemiddelde geulverplaatsing
is ~ 3.5 m/jaar. Tijdens een
maand ontgraven zou dit een verplaatsing van - 0.3 m betekenen. Door kleinere golfinvloed zal tijdens rustig weer de
verplaatsing minder zijn ('s zomers). Op peilingen is geen
significante verandering op te merken.
Nr. 3 en 4

Lekken

in de leiding

Deze kunnen optreden maar hebben
de suppletiehoeveelheden.
Nr. 5

Bezinking

geen significante

invloed op

op het stort

Dit is het proces waar de verschillen tussen het rainbowen en
het spuiten ontstaan. De afstroomlengte
bij het rainbowen is
veel korter dan bij het spuiten. Tijdens rainbowen vindt zowel
bezinking in het stortwater als in zee plaats, tijdens spuiten
tussen kaden voornamelijk in het stortwater. Dit maakt het
rainbowen gevoeliger voor golf- en getij invloed.
Nr. 6

Spray

(tijdens rainbowen)

Ondanks het optreden van dit proces is de hoeveelheid die
hiermee wordt verplaatst klein en dus van geen invloed op de
totale suppletie.
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Nr. 7

Erosie door het stortwater

Dit proces hangt nauw samen met de bezinking op het stort.
Tijdens het rainbowen is de stroomsituatie in het stortwater
meer turbulent dan tijdens het spuiten. Dit resulteert in een
hogere transportcapaciteit van de stroming.
Nr. 8 en 9

Natuurlijke verandering door golven en getij

In bijlage 26 is op basis van de gemiddelde kustachteruitgang
een schatting gemaakt van het verlies dat door dit proces
wordt veroorzaakt. Opgemerkt moet worden dat de invlQed weer
is gemiddeld over het jaar terwijl in de wintermaanden het
gedrag anders is dan in de zomermaanden. Uit de berekening
volgt een verlies van 21.689 m3• Op de totale suppletiehoeveelheid is dit 1.5 %. Dit is een bovengrens. Deze suppletie
veroorzaakt geen verkleining van het geulprofiel van het Krabbengat. Bij een verkleining van het geulprofiel zouden de
verliezen door deze processen hoger zijn geweest.
Nr. 10

Winderosie

Gezien de korte tijd waarin dit werk is gerealiseerd, en
bovendien in de zomer, heeft dit proces geen invloed op het
suppletieproject.
Nr. 11

Afschuiving en zettingsvloeiing

Dit proces heeft geen significante invloed op het gesuppleerde
volume of optredende verliezen.
Nr. 12

Zetting van de ondergrond

De kop van Schouwen is een oud duingebied. Dit blijkt uit de
bodemstructuur (bijlage 27) en de geologische geschiedenis van
dit duingebied. Omdat er een kustachteruitgang plaats vindt
kan worden aangenomen dat de bodem onder de suppletie vroeger
onder het duingebied heeft gelegen. Er is dus een voorbelasting geweest. Mochten er dus zettingsgevoelige lagen aanwezig
zijn dan zal door de voorbelasting de zetting tijdens de
suppletie te verwaarlozen zijn.
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8. Beschouwing over bestekseisen \
Het bestek is de basis van de bouwovereenkomst.
In het bestek
wordt het werk omschreven en worden de voorschriften gegeven
die de partners moeten naleven.
In het bestek is onder andere het theoretisch profiel
gedefinieerd
(figuur 2.5) die als basis geldt voor de suppletie. De taluds van dit profiel zijn afgeleid uit de van nature
aanwezige profiel vormen. Voor het theoretisch profiel geldt
een marge van ± 0.25 m.
De vraag is nu of de bestekseisen met betrekking "tot het
talud en tolerantie redelijk zijn, of dat deze eisen voor de
aannemer grote zandverliezen impliceren. Om deze vraag te
beantwoorden zal de doeltreffendheid van de suppletie boven de
hoogwaterlijn,
onder de hoogwaterlijn en aan de noordelijke
"afronding van de suppletie worden besproken:
boven de hoogwaterlijn
Het zand dat boven de hoogwaterlijn moest worden aangebracht is vrijwel geheel achter een kade gespoten. Mede
omdat na het spuiten nog een gedeelte met bulldozers is
verplaatst zijn er geen noemenswaardige
tolerantieoverschrijdingen.
onder de hoogwaterlijn
Onder de hoogwaterlijn ligt veel zand boven de tolerantie.
Er kan gesteld worden dat deze hoeveelheden in de richting
van de teen van de suppletie toe nemen. Ook bevindt zich
een deel buiten de teen van het theoretisch profiel. De
suppletie is onregelmatig; er is geen sprake van een
eenduidig talud. Bij een aantal raaien ligt het zand wel
binnen de toleranties.
noordelijke

suppletieafronding

Als gekeken wordt naar de tolerantieoverschrijding
per
raai dan blijkt dat bij de noordelijke afronding de hoeveelheden het grootst zijn. Ongeveer 35 % van het zandverlies treedt op in de noordelijkste 200 m van de suppletie,
bij een totale lengte van 1400 m.
Naar mijn mening zijn de bestekseisen van RWS voor een zandsuppletie als deze redelijk. De verliezen bij een normale raai
zijn meer toe te schrijven aan de uitvoeringsmethode
dan aan
onredelijke bestekseisen. Bij de afronding van de suppletie
ligt het anders: over een lente van 200 meter wordt de suppletie teruggebracht van 685 rrf /ml naar 0 m3/ml. Boven water kan
dit maar onder water" is dit in combinatie met de sterke getijstroom moeilijker, met grotere verliezen als gevolg. Als deze
verliezen inderdaad het gevolg zijn van de bestekseisen kan
worden voorgesteld de afronding vloeiender te maken of de
tolerantie bij de afronding te verhogen.
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9. Conclusies
Voor het werk in Schouwen:
1.

Het verlies tijdens rainbowen is - 30 % ten opzichte van
de uit de winput verwijderde massa.
Ongeveer 75 % van dit verlies is wel op metingen terug
te vinden maar ligt buiten het theoretisch profiel. Dit is
het gevolg van het bezinkingsproces
dat bij deze ~itvoeringsmethode optreedt. Ongeveer de helft van de suppletiemassa bezinkt in zee en wordt dus beïnvloed door golf- en
getijwerking. Hierdoor wordt de voortgangscontrole
bemoeilijkt. Het proces kan niet goed beheerst worden. Dit uit
zich naast de grote verliezen in een onregelmatige suppletie.

2.

Het verlies tijdens spuiten is - 13 % ten opzichte van de
uit de winput verwijderde massa.
In tegenstelling tot het rainbowen vindt hier vrijwel
het gehele bezinkingsproces
in het stortwater plaats zodat
de voortgang doeltreffend gecontroleerd en beheerst kan
worden.

3.

De meting van de tonnenproduktie op de Hector geeft - 91 %
van de produktie aan ten opzichte van de verwijderde massa
uit de winlokatie, bepaald met behulp van peilingen.

Algemeen:
1.

Het berekenen van verliezen door middel een massabalans is
in principe juist maar vereist tevens dat een goede dichtheidsverdeling van zowel de winput als het stort bekend
is. Is deze niet voorhanden dan introduceert deze dusdanige fouten in de berekening dat dan net zo goed een volumebalans gehanteerd kan worden (bij zandsuppleties).

2.

Het verlies tijdens een zandsuppletie wordt bepaald door
de plaats van bezinking. Dit wordt hoofdzakelijk door de
korrelgrootte en de uitvoeringsmethode
bepaald. Bezinking
in het stortwater maakt goede controle en dus beheersing
mogelijk. Hoe meer materiaal in suspensie in zee geraakt
des te moeilijker wordt de controle en des te slechter de
beheersing van het proces, en des te hoger de verliezen.
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10. Aanbevelingen
Voor de praktijk:
1.

De rainbowmethode is in m1Jn ogen het meest geschikt voor
grovere zandsoorten. De bezinksnelheid is dan hoger zodat
het grootste deel boven de zeewaterlijn bezinkt. De verliezen zullen dan kleiner zijn.

2.

Het onderzoek naar de effectiviteit van een methQde is
nauwkeuriger te bepalen tijdens een geïsoleerd project, of
een project waarbij de metingen voor deze methode makkelijk te isoleren zijn.

3.

Het peilen van een ontgraving is het meest nauwkeurig als
de raaien loodrecht op de dieptelijnen zijn gedefinieerd.
Dit geeft bij een raaiafwijking de kleinste fout in het
resultaat. Is dit onmogelijk dan kan overwogen worden
loodrecht op het raaiensysteern enkele metingen te verrichten. Dit geeft een beter inzicht in het profiel van de
ontgraving. Volumeberekeningen
worden hierdoor betrouwbaarder.

Voor onderzoek:
1.

Bij deze suppletie was het verlies bij de suppletieafronding groot. Uit andere suppleties zou kunnen worden afgeleid of dit een gevolg is van een moeilijk te realiseren
ontwerpprofiel of van uitvoeringsfouten.
Het eerste geval
zou een verandering in het ontwerp van suppletieprofielen
bij afrondingen kunnen veroorzaken. In het andere geval
kan de uitvoeringsmethode
worden aangepast.

2.

Een betrouwbare vergelijking van korrelverdelingen van
voor en na een suppletie is alleen succesvol indien het
wingebied uit een zeer homogeen materiaal bestaat. Speciale aandacht moet worden besteed aan de nauwkeurigheid van
de verdelingen en aan de verschillen tussen de verdelingen
onder en boven het waterniveau. Laboratoriumonderzoek
kan
tot fundamenteel inzicht leiden.

3.

Tijdens een suppletie ontstaat een zekere verdeling van de
korrelgrootte op het stort. Grove korrels bezinken snel en
dus dicht bij de pijp. Fijnere delen bezinken later. Door
RWS [SJ is een verhoogde erosie geconstateerd na suppleties. Misschien is dit ook een gevolg van de fijnere
verdeling onder de waterlijn die in eerste instantie
erodeert.

4.

Enige weken na de suppletie leek de dichtheid van met name
het strand te zijn toegenomen. In het licht van betaling
naar volume kan dit een interessant onderzoek zijn.

Aanbevelingen

79

80

A.anbevelingen

11. Literatuurlijst
Hier volgt een overzicht van de geraadpleegde werken.
nummers corresponderen met de nummers uit de tekst.

De

[1]

Handboek Zandsuppleties: Rijkswaterstaat,

[2]

Roelse, P.: "Beach and Dune Nourishment in the Netherlands", Proceedings 22nd International Conference on
Coastal Engineering, Delft, 1990.

[3]

Consemulder, J.: "Kustverdediging
RWS Directie Zeeland, 1986.

[4]

Kevelam, D. J.: "Morfologische
Directie Zeeland, 1988.

[5]

Maranus, J. W.: "Ontwerp zandsuppletie 1991 Kustvak
Kop van Schouwen", RWS Dienst Getijdewateren,
Middelburg, september 1991.

[6]

de Ruig, J.: "Stroombeeld
Zeeland, februari 1991.

[7]

Bestek en Voorwaarden Zandsuppletie 'Kop van Schouwen': Rijkswaterstaat Directie Zeeland, 1991.

[8]

Meetresultaten debietmeting Krabbengat ten behoeve van
strandsuppletie: RWS Directie Zeeland, juni en oktober
1987.

[9]

de Koning, J.: "Selection of Dredging Methods
Equipment" , WODCON Congres 1989, Orlando.

and

[10]

The Closure of Tidal Basins: Delft University
1987.

Press,

[11]

An Evaluation of Echo-Sounders for Hydrografie Surveying in Ports: British Ports Federation, London,
1987.

[12]

The Measurement of Dredged Quantities for the Caleulation of Payment: CEDA Report 91/01, Delft, 1991.

[13]

Discharge and Velocity Measurements: IAHR Proceedings
Short Course, Zurich, 1987.

[14]

Lubking, P.: "Lutumfractie en 'rijping' bepalen eigenschappen van zand", Land en Water, augustus 1991,
p.93.

Literatuurlijst

1989.

Kop van Schouwen",

Studie Krabbengat",

Krabbengat",

RWS

RWS Directie

81

[15]

Lubking, P.: "Vraagtekens bij methoden bepaling kor-

relverdeling" , Land en Water, september 1991, p.71.
[16]

Shore Protection Manual: US Ar.my Corps of Engineers,

4th edition, Washington,

1984.

Manual on Artificial Beach Nourisbment: Cent re for

Civil Engineering Research, RWS, Delft Hydraulics Laboratory, 1986.

82

Literatuurlijst

Literatuurlijst

83

84

Literatuurlijst

903132

