
woensdag 20 maart 2019 21:36
(GPO); (GPO)

FW: Afspraken en acties ui t  Bespreking Golfklapmodel met ontluchtingskoker

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp: 1728
Ter info.

Van: (GPO)
Verzonden: woensdag 20 maart 2019 21:26
Aan: Hi ■ (GPO); (GPO); <gtudelft.nl; ;
CC: ■(GPO);H BgpO)
Onderwerp: Afspraken en acties uit Bespreking Golfklapmodel met ontluchtingskoker

@tudelft.nl'; - CITG1

Beste Allen,

Hierbij in het kort de afspraken en acties uit ons overleg vanochtend.

• Memo Hydraulische randvoorwaarden (HR) wordt door Levvel deze week verstrekt aan RWS. Besluit m.b.t. HR wordt as. maandag genomen
• Belasting vanuit Waddenzeezijde op zuiderschuif: is dit volgens het DBFM-contract een calamiteitenbelasting? zoekt dit uit en koppelt dit terug.
• maakt deze week zijn theoretisch model af (incl. verbetervoorstellen en levert dit vrijdag 22 maart aan
• doet een review op dit theoretisch model en koppelt de resultaten woensdag 27 maart terug aan
• oeschouwt met numeriek model de invloed van de ontluchtingsopening in bestaande spuimiddel (BSM) Den Oever en verstrekt deze gegevens uiterlijk vrijdag 1 april aan
• start 28 maart met het doorrekenen van het nieuwe spuimiddel (NSM) (incl. kokerlengte-effect en verjonging) en levert deze informatie vrijdag 29 maart aan
• werkt daarna door aan BSM en levert de informatie daarvan uiterlijk vrijdag 5 april aan
• start vanaf heden met het opstellen van een simulatiemodel in Open FOAM om de reducerende werking van de kokers BSM en NSM te bepalen. Doel is om inzicht te krijgen in juistheid

van de aannames, die zijn verwerkt in de door opgestelde berekeningen. Streven is om dit 12 april gereed te hebben.
• De uitkomsten worden door verwerkt, zodat uiterlijk maandag 15 april de belastingen beschikbaar zijn voor de constructieve berekeningen van de schuiven.
• Noodzakelijke informatie voor (zoals dimensies en tekeningen) worden door aangeleverd.
• plant een vervolgoverleg in op 3 april van 9.30-10.30 uur in Gorinchem.
• De wens is om aansluitend op de sommen voor Den Oever door te gaan met de sommen voor Kornwerderzand. Ik stel voor dat we dat in ons vervolgoverleg nader bespreken.

Mocht ik iets gemist hebben of onjuist hebben weergegeven dan graag reactie.

Met vriendelijke groet,


