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Aantekeningen overleg gevolgen WOG HR 7.0 Dijk op 30-10-2019

LELY’S ERFGOED VE IL IGGESTELD

001

Actie/Besluit

Dijkvakken 2 en 3 IJsselmeerzijde, hier heeft WOG HR 7.0 de meeste invloed op.
->  dit komt doordat de HR fors hooer worden door correctie van fouten in modellerina Deltares.

Actiehouder Status Opmerkingen

002 Gevolgen:
->  meer afkeuring van bekledingsvakken
->  ander profiel, nieuwe bekleding, nieuwe teenconstructie
->  langere uitvoeringsduur
Dit komt uit de toetsresultaten van Levvel op basis van WOG HR 7.0. RWS had dit niet verwacht.
Deze dijkvakken behoorden niet tot de dijkvakken die vervangen moeten worden.
Nu met de nieuwe HR 7.0 voldoen deze dijkvakken niet meer. Ze voldeden wel met HR 6.2.
RWS: kan de bekleding niet binnen de huidige geometrie worden aangebracht? Dan hoeven gevolgen op aanstroming en
aansluiting van het pomgemaal niet te worden beschouwd.
Levvel: ja dit zou ontweprtechnisch wel kunnen, uitvoeringstechnisch vermoedelijk ook. Impact moet wel op uitvoering
beschouwd worden omdat de forse ontgraving (ca. lm )  tijdelijk een verzwakking van de dijk geeft, maar hoeven berekeningen
van de aanstromingen en de aansluitingen inderdaad niet overnieuw gedaan te worden.

003 Besluit ->  invloed op aanstroming van het pompgemaal is waarschijnlijk maar nog niet berekend
Afspraak is om de oplossing binnen de bestaande geometrie te zoeken zodat er geen nieuwe berekeningen van de aanstroming en
aansluiting van het pompgemaal hoeven te worden gemaakt.
Momenteel geen gegevens delen met
Als wp p r  n i p t  i i i knmpn  dan  mnp fpn  d i t  wp I  wn rdpn  hp rz ipn  pn  kan  d i t  Ip idpn tn t  vpr t rac i inn.

004 ->  aansluiting op pompgemaal
zie bovenstaande oomerkinoen

005 Besluit LLW
->  geen impact mits opgenomen in wijzigingen dat LLW niet geldt voor macrostabiliteitsberekeningen
->  mogelijk impact voor aansluitingen op damwanden, maar dat inzicht komt pas bij uitwerking DO. Dit gaat dan wel over
overzienbare lengtes. Gaande de uitwerking zullen we hier achter komen.
->  Bij de kazematten gaat het over aanzienlijke lengtes, maar impact zal beperkt zijn (wat langer of zwaarder, maar geen
combiwand ipv damwand ofzo)

Besluit: impact LLW wordt in DO-fase duidelijk.

006 Overig:
- tijdsdruk op planning, vragen over aansluiting dijk - kunstwerk komen nu allemaal tegelijkertijd en dat kost tijd. Kostbare tijd
die ook nodig is voor ontwerpwerkzaamheden van dijk zelf. Hierdoor worden weer meer uren besteed (opvoeren onder WOG HR
fase 2)

007 Actie 2e Orde effecten:
->  door tijdbesteding op HR 7.0 blijft werk liggen op een aantal andere zaken (zie presentatie).
->  bovenste 3 items staan in het contractoverleg
->  deze lijst ook meenemen in het PM overleg.

Levvel Actie: l e  3 items uit presentatie bespreken in
contractoverleg
Actie: 2e orde effecten bespreken in PM overleg.
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