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2 Attachments

CVP. 00033-00 1-000000 cilinder alternatief 15.pdf SchetsVAspuimiddelen.pdf

Beste Allen,
Hierbij de bijgewerkte tekeningen van de NSM Spuikokers verstrekt door Levvel, zie eerste 2 bullits van
onderstaande mail.
Met vriendelijke groet,

| Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht
| Postbus 24057 | 3502 MB Utrecht

www. rijkswaterstaat, nl

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Onderwerp: RE: Verslag le  Overleg second opinion Nieuw Spuimiddel + nieuwe documenten
Beste
Dank voor het verstrekken van deze informatie. en ik hebben nog de volgende vragen:

• We missen nog een technische tekening/dwarsdoorsnede met niveaus (drempel, bovenkant) en details met
name nabij schuif en ontluchtingskokers.

• Verder ontvangen we graag een bovenaanzicht & vooraanzicht met maatvoering. @
• T.a.v. presentatie stormverloop RWS/3756175/vl:

o Graag ontvangen wij meer context over deze presentatie. Is dit nu het uitgangspunt voor het te
beoordelen ontwerp of een voorstel voor optimalisatie? Naar mijn mening is deze presentatie
(presentatie stormverloop van ) het uitgangspunt voor het te beoordelen ontwerp. De
optimalisatie (staat voor volgende week op de agenda) is te prematuur om te beoordelen.
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o Slide 14: Waar komen deze data vandaan? Metingen/modellen? @
o Slide 15: o.b.v. metingen. Graag meer informatie over deze metingen. Waar, hoe, etc? @
o Vanaf slide 16 snappen we het niet meer. Graag meer toelichting geven, bij voorkeur schriftelijk.

@
• ASD-NOT-0443 (april 2019). Hier kunnen wij inderdaad alleen de hydraulische belasting op het oude D.O.

vinden. Graag ontvangen wij een update van de bepaling van de hydraulische belasting op het aangepaste
ontwerp, zoals aangekondigd in je mail. @

Bij vragen, schroom niet om te reageren,
Mvg,

W www.royalhaskoninqdhv.com
HaskoningDHV Nederland B.V., onderdeel van Royal HaskoningDHV | P.O. Box 1132 3800 BC Amersfoort, Laan 1914 35, 3818 EX
Amersfoort, Nederland
Werkdagen: maandag t/m donderdag

From:
Sent: woensdag 9 oktober 2019 10:43
To:

Subject: Verslag le Overleg second opinion Nieuw Spuimiddel + nieuwe documenten
Importance: High
Beste Allen,
Hierbij een kort verslag + acties van ons eerste overleg second opinion Nieuw Spuimiddel (NSM). Bijgevoegd heb ik
ook een aantal nieuwe documenten.
De probleemstelling is toegelicht aan de hand van bijvoegde presentatie RWS#3756173.
Het oorspronkelijke ontwerp is op basis van de aanvullende HR (RWS#3756174) niet maakbaar.
Het probleem zit daarbij niet in de uiterste grenstoestand (zwaarste HR), maar zit in de vermoeiingsbelasting op de
schuiven (golfklappen bij lagere waterstanden).
Vraagstelling:
Centraal staat de vraag of het Nieuwe Spuimiddel op basis van het nieuwe schetsontwerp een haalbaar/maakbaar
ontwerp is.
Belangrijk aandachtpunt bij deze vraag is of deze constructievorm in voldoende mate het negatieve effect van
golfklappen reduceert.
De second opinion moet begin november gereed zijn, want deze bepaald mede de haalbaarheid van de
planningsvarianten die worden voorgelegd aan de Minister.
Onzekerheden die zijn benoemd:

• Toegepast theoretisch model is zeer beperkt gevalideerd. Bij validatie gewerkt met onsamendrukbare lucht.
• Wat gebeurt er als de golven elkaar tegen komen in de tussenvloer.

Er zijn nog mogelijkheden om het negatieve effect van de golfklappen verder te reduceren, zoals:
• Het aantal golfklappen is bepaald aan de hand van waterstanden uit een tijdreeks van 15 jaar, waarbij de

bijbehorende golven zijn bepaald aan de hand van een stormverloop (RWS#3756175). De werkelijkheid is
echter dat stormcondities slechts in 5-10% van de tijd optreedt. Inschatting is dat het aantal golfklappen
aanzienlijk gereduceerd zou kunnen worden.

• Gebleken is dat vermoeiingschade van de stalen schuiven zich vooral concentreert op de aansluitdetails.
Verbetering van deze details en daarmee beperken van de schade is mogelijk. Daarnaast is er ook nog
ruimte om staalprofielen te verzwaren.

• Details van de betonconstructie kunnen worden verbeterd, zoals hoeken afschuinen en afrondingen
verbeteren of hoger leggen.

• Het dak in de koker nader beschouwen, zoals: verder omhoog, opnemen gaten of deels vervangen door
balkenrooster.

Risico's die zijn genoemd:
• Op de frontwand van NSM komen zware golven die op de A7 voor overlast kunnen zorgen (veiligheid).
• Stabiliteit (stand zekerheid) van de totale constructie wordt negatief beïnvloed, omdat de ontluchtingskoker
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het verticale gewicht van NSM verminderd.
Scope en planning van deze second opinion:

• We gaan niet in op de constructieve elementen en bewegingswerken; de risico's op dit vlak vragen wel
aandacht, maar zijn beheersbaar.

• Het is wenselijk om een redeneerlijn op te stellen waarom andere alternatieven, zoals: NSM veel lager of
hoger, dammen ed., zijn afgevallen. Dit wordt echter geen onderdeel van deze second opinion.

• We gaan wel:
1. Bepalen welk conservatisme in het gehanteerde aantal golfklappen zit. Actie voor

. Afspraak gepland op 16 oktober. De uitkomst hiervan wordt met allen gedeeld.
2. Op basis van de aangeleverde documenten het nieuwe schetsontwerp beschouwen en een oordeel

vellen over de haalbaarheid/maakbaarheid, waarbij de focus ligt op de vraag of deze
constructievorm in voldoende mate het negatieve effect van golfklappen reduceert. Hoe robuust is
het ontwerp? Worden de golfklappen/vermoeiing voldoende gereduceerd? Daarnaast wordt bepaald
welke restrisico's worden gezien en welke toe te passen beheersmaatregelen er zijn. Actie

. Zij plannen hiervoor i.o.m. een overleg op korte termijn.
3. De resultaten van 1 en 2 gaan we bespreken in het op 23 oktober geplande 2 e overleg. Dan

bespreken we ook hoe we tot een eindrapportage komen.
4. De resultaten worden samengevat in een concept-rapportage van 2 tot 3 pagina's, welke we gaan

bespreken in het op 4 november geplande 3 e overleg.
Welke informatie en gegevens zijn benodigd:

o Uitgevoerde review op het theoretisch model door TUD, bijgevoegd RWS#3756894
o Informatie over het door Levvel gehanteerde theoretisch model, zie bijgevoegde mail: "Stukken golfklappen".
o Informatie over de gehanteerde input voor de berekeningen op basis waarvan het ontwerp NSM niet voldeed,

zie bijgevoegde mail: "Tabellen vermoeiingsbelasting met en zonder meerpeilstijging"
o Informatie over de verkennende berekeningen, waaruit blijkt dat het huidige schetsontwerp voldoet, actie

: aanleveren deze week.
Graag reactie als ik zaken vergeten ben of verkeerd heb weergegeven.
Mochten er vragen resteren dan graag contact.
Succes met de acties!
Met vriendelijke groet,

| Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht
| Postbus 24057 | 3502 MB Utrecht

www. rijkswaterstaat, nl

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others
than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as
confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately
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