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1 Inleiding
De insteekhaven nabij Wanssum wordt verlengd. De haven zal worden gebruikt door
schepen voor het lossen en laden van goederen. In de onderstaande figuur is een overzicht
weergegeven van de nieuwe kade. Er is voor gekozen een bodembescherming toe te
passen in het havenbassin. In deze notitie zijn de uitgangspunten en het ontwerp van de
bodembescherming beschreven.

Figuur 1-1: Systeem uitbreiding insteekhaven Wanssum

2 Uitgangspunten

2.1 Maatgevend schip
Het maatgevende schip dat aan de kade zal gaan afmeren behoort tot de CEMT Vb klasse.
De eigenschappen zoals deze in de berekening zijn meegenomen staan vermeld in
Tabel 2-1.

Tabel 2-1: Gegevens maatgevende schip (RVV 2011)
Eigenschap Eistekst
Scheepvaartklasse CEMT Vb
Lengte 110 – 135 meter
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Eigenschap Eistekst
Breedte 11,4 meter
Diepgang geladen 4,0 meter
Vermogen hoofdschroeven 1375 – 1750 kW
Vermogen boegschroef 435 – 705 kW
Hoofdschroef diameter 1,75 meter
Boegschroef diameter 1,30 meter

2.2 Ontwerpsituatie
Voor het ontwerp van de bodembescherming zijn twee situaties maatgevend. Hieronder zijn
de twee situaties beschreven.
1. Manoeuvreren van het schip (met 100% boegschroef en 0% hoofdschroef)
2. Manoeuvreren van het schip (met 45% hoofdschroef)

De boegschroef wordt gebruikt om het schip van de kade af te bewegen tijdens het afvaren.
Dit levert de grootste stroomsnelheid op. Deze stroomsnelheid manifesteert zich nabij de
damwand. Naarmate het schip verder van de kade is verwijderd wordt de hoofdschroef
gebruikt om de haven te verlaten. De stroomsnelheid als gevolg hiervan is maatgevend op
een afstand van ca. 10 meter van de kade.

3 Ontwerp

3.1 Breedte bodembescherming
De totale lengte waar de bodembescherming toegepast dient te worden is afhankelijk van
de passieve wig van de damwandconstructie (zie Figuur 3-1). Deze is bepaald aan de hand
van de diepte van de damwand. Aangezien er voornamelijk zand in de bodem zit wordt
aangehouden dat de passieve wig onder een hoek van 18 loopt. Als diepte van de
passieve wig wordt het punt aangehouden waarbij de dwarskrachten op de damwand nog in
de richting van de waterzijde staan (dwarskrachtennulpunt). Deze afstand is maatgevend
voor doorsnede 1A en bedraagt maximaal acht meter onder toekomstig bodemniveau (bron:
Berekening Wanssum, uitbreiding insteekhaven, document 4527-R01v7, Kandt B.V.). Met
een hoek van 18  resulteert dit afgerond in een lengte van 26 meter voor de
bodembescherming. Deze lengte wordt voor de gehele kade toegepast.

Figuur 3-1 Passieve wig damwand
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3.2 Ontwerpresultaten
Voor de berekening van de bodembescherming zijn vele methodes mogelijk. Bij Sweco
wordt veelal gewerkt met de methode van Pilarczyk. Voor iedere ontwerpsituatie, zoals is
aangegeven in Paragraaf 2.2, is de minimale steendiameter berekend voor de
bodembescherming. De berekeningen zijn weergegeven in Bijlage 1. Met betrekking tot de
ontwerpsituatie met de boegschroef dient een minimale steendiameter toegepast te worden
van 1,18 meter. Dit valt in de klasse 3000 – 6000 kg. Dit is te verklaren vanwege het feit dat
de boegschroef een stroming veroorzaakt welke loodrecht op de kade is gericht. Hierdoor
ontstaan zeer ongunstige stromingen ter plaatse van de eerste meters vanuit de kade.
Daarnaast is de afstand van de onderkant schip tot bovenkant bodem zeer beperkt
(ca. 1 m). Voor de ontwerpsituatie waarbij de hoofdschroef draait is de minimale diameter
een stuk lager. Dit resulteert in een diameter van 0,26 meter, wat neer komt op klasse
10 – 60 kg.

Omdat de benodigde steendiameter nabij de damwand dermate hoog is, wordt geadviseerd
voor de eerste tien meter uit de damwand, waar de boegschroef wordt gebruikt, ook een
steensortering van 10 – 60 kg (dikte 50 cm) toe te passen, maar dan gepenetreerd met
colloïdaal beton. Na de eerste tien meter is de hoofdschroef maatgevend en kan een
steensortering worden toegepast van 10-60 kg zonder colloïdaal beton. De gehele
bodembescherming dient geplaatst te worden op een zinkstuk (geotextiel met wiepen). In
de onderstaande figuur is dit ontwerp schematisch weergegeven.

Figuur 3-2: Bodembescherming profiel variant 2

4 Conclusie
Gegevens en eisen toe te passen zinkstuk.
· Roosterwerk bestaande uit drie lagen rijshouten wiepen, h.o.h. 1,00 meter.
· Kunststoffilterdoek van polypropeen 300 kg/m2 met opgestikte non-woven doek

(min 170 g/m2).
· Ingeweven lussen, afstand lussen 1,00 meter h.o.h..
· De onderste wiep moet evenwijdig aan de kadeconstructie lopen.
· De banen zodanig aan elkaar naaien dat een gronddichte naad ontstaat.
· Overlaplengte van de zinkstukken is 1,00 meter.
· Aan te brengen op NAP 5,50 meter.

Gegevens en eisen toe te passen bestorting.
· Stortsteen 10-60 kg tussen NAP 5,60 tot NAP 6,10 meter.
· Minimale dichtheid 2650 kg/m3.
· Eerste 10 meter gepenetreerd met colloïdaal beton.
· Penetratiegraad van 70-80% (ca. 140 liter per m2).



4 (5)

Verantwoording

Titel Wanssum Bodembescherming uitbreiding
insteekhaven Wanssum

Projectnummer 351624

Referentienummer SWNL0204709

Revisie D2.0

Datum 15-05-2017

Auteur(s) Tom van Erp

E-mailadres Tom.vanErp@sweco.nl

Gecontroleerd door Frank Verschoor

Paraaf gecontroleerd

Goedgekeurd door Jan-Hein Poodt

Paraaf goedgekeurd



5 (5)

Bijlage 1: Berekening bodembescherming Wanssum



Dimensionering bodem-/ en oeververdediging

Invoer
Invoergegevens schip variabel algemeen
Dp 1,75 m
Pd 1750000 W
rw 1000 kg/m3
Nhs 1 -
Ts 4 m

Invoergegevens boegschroef
Dp 1,30 m
Pd 705000 w
ζ 0,90 -

Invoergegevens vaarweg
h 5 m

Specifieke invoer
Schroef
Situatie
xpkb 4 m

Uitvoer
Resultaten hoofdschroef
Do 1,75 m
Uo 7,44 m/s
hpb 1,88 m
Uhs 2,34 m/s
Dn 0,259 m

Resultaten boegschroef
Do 1,30 m
Uo 7,87 m/s
hpb 2,15 m
Uhs 4,66 m/s
Dn 1,174 m

Maatgevende stroomsnelheid en nominale steendiameter
Uhs 4,66
Dn 1,174

Sortering 1: 10-60 kg

Laagdikte 1: 500 mm

Sortering 2: 3000-6000 kg

Laagdikte 2: 2000 mm

Afdeling : Waterbouw Werk       : Uitbreiding insteekhaven Ordernummer:
Wanssum

Onderdeel:
Opsteller: T.M.J. van Erp Datum:

352624

Bodembescherming
12 apr. 17



Situatie 3. Hoofdschroef

Invoergegevens schip variabel algemeen
Dp 1,75 m
Pd 1750000 W
rw 1000 kg/m3
Nhs 1 -
Ts 4 m
Schroef
Situatie
xpkb 4 m

Invoergegevens boegschroef
Dp 1,30 m
Pd 705000 w
ζ 0,90 -

Invoergegevens vaarweg
h 5 m

Invoergegevens steenbestorting specifiek
Pilarczyk
Kt 3 -

Resultaten hoofdschroef
Do-Ds factor 1,00
Do 1,75 m
Uo 7,44 m/s
hpb 1,88 m
Uhs 2,34 m/s
Dn 0,259 m Pilarczyk

Afdeling : Waterbouw Werk       : Uitbreiding insteekhaven Ordernummer:
Wanssum

Onderdeel:
Opsteller: T.M.J. van Erp Datum:

352624

Bodembescherming
12 apr. 17



Situatie 3. Boegschroef

Invoergegevens boegschroef
Dp 1,30 m
Pd 705000 w
ζ 0,90 -

Invoergegevens vaarweg
Xpkb 4 m
h 5 m

Invoergegevens steenbestorting specifiek
Pilarczyk
Kt 3 -

Resultaten hoofdschroef
Do-Ds factor 1,00
Do 1,30 m
Uo 7,87 m/s
hpb 2,15 m
Uhs 4,66 m/s
Dn 1,174 m Pilarczyk

Afdeling : Waterbouw Werk       : Uitbreiding insteekhaven Ordernummer:
Wanssum

Onderdeel:
Opsteller: T.M.J. van Erp Datum:

352624

Bodembescherming
12 apr. 17


