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Samenvatting

Deze ontwerpnota, opgesteld in het kader van project Zeeweringen van
Rijkswaterstaat, betreft het ontwerp van de nieuwe dijkbekledingen voor dijkvak 55,
de Oud Noord-Bevelandpolder inclusief Colijnsplaat. De Oud Noord-Bevelandpolder
ligt aan de zuidkant van de Oosterschelde, op het eiland en in de gemeente Noord-
Beveland, direct ten westen van de Zeelandbrug. Het beheer is in handen van het
waterschap Zeeuwse Eilanden.

In het havengebied zorgen de havendammen voor een golfreductie in het
havenbekken, waardoor de achterliggende dijk (dp181 0 - dp1818) minder zwaar
wordt belast. Om het kruinhoogtetekort van de achterliggende dijk te elimineren
worden dè beide havendammen samen met de achterliggende dijk gerekend tot de
primaire waterkering, en worden de havendammen derhalve binnen dit ontwerp
versterkt.

• De steenbekleding op de dijk bestaat uit een groot vak met Haringmanblokken, vrij
grote vakken met basaltzuilen die worden afgewisseld door Vilvoordse steen,
Lessinische steen en Doornikse steen. Boven het grote vak met Haringmanblokken ligt
een smalle strook doorgroeistenen.

De bovengrens van de steenbekleding varieert van NAP +4,40m tot NAP +5,OOm. De
delen van het talud boven de steenbekleding, het grootste deel van de berm die
begint op circa NAP +3,31 m à 5,13m, en het bovenbeloop zijn met klei en gras
bekleed. Lokaal zijn op de berm stroken van vlakke betonblokken gesitueerd.

De ontwerpwaterstand (Ontwerppeil 2007-2060) van de dijk bedraagt NAP +3,45m.
De bijbehorende ontwerpwaarden voor de golfhoogte H, en de golfperiode T, variëren
van 1,6m tot 2,2m en van 5,8s tot 6,4s. Het grootste gedeelte van de bekleding moet
worden verbeterd.

Bij het ontwerp van de nieuwe bekledingen is rekening gehouden met het eventuele
hergebruik van materialen, de technische en ecologische toepasbaarheid van
verschillende bekledingstypen, de inpasbaarheid in het landschap, uitvoerings- en
beheersaspecten, en kosten. De dikten van de gezette bekledingen zijn extra vergroot,
omdat de waterstanden op de Oostersehelde tijdens de maatgevende stormen minder
variëren dan op de Westerschelde, waardoor de golfaanval langer op één niveau blijft.
De alternatieven voor de nieuwe bekledingen zijn weergegeven in Tabel 0.1.

Tabel0.1 Beschrijving alternatieven voor nieuwe bekleding

Alternatief Besch rijving

1 Ondertafel: nieuw te leveren betonzuilen
Boventafel: nieuw te leveren betonzuilen

2 Ondertafel: overlagen met gepenetreerde breuksteen
Boventafel: nieuw te leveren betonzuilen

In Tabel 0.2 wordt een overzicht gegeven van de nieuwe bekledingstypen per
deelgebied. Tabel 0.3 geeft vervolgens de steensorteringen voor de nieuwe
kreukelberm per deelgebied.
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Tabel0.2 Voorkeursbekledin~ alternatief 2 e.er dee/~ebied

Deelgebied Ondertafel Boventafel

I Breuksteen ingegoten met asfalt, Betonzuilen
schone koppen

11 Breuksteen ingegoten met asfalt Betonzuilen
III Breuksteen ingegoten met asfalt, Betonzuilen

schone koppen
IV Breuksteen ingegoten met asfalt, Breuksteen ingegoten met asfalt

schone koppen
V Breuksteen ingegoten met asfalt, Breuksteen ingegoten met asfalt

schone koppen
VI Breuksteen ingegoten met asfalt, Betonzuilen,

schone koppen kop havendam: Breuksteen ingegoten
met asfalt
kruin havendam: waterbouwasfaltbeton

VII Breuksteen ingegoten met asfalt, Betonzuilen
schone koppen

e: VIII Breuksteen ingegoten met asfalt, Betonzuilen
schone koppen

IX Breuksteen ingegoten met asfalt, Betonzuilen
schone koppen, Grauwacke behouden

X Breuksteen ingegoten met asfalt, Betonzuilen
schone ko~~en

Tabel0.3 Kreukelberm

Locatie Hoogte t.o.v. Sortering [kg] Gepenetreerd

Van [d~] Tot [d~]
NAP [m]

1797 1802 -0,40 10-60 strokenpenetratie
1802 1808+50m -0,80 10-60 stroken penetratie

1808+50m Oosthavendam -0,30 10-60 strokenpenetratie
tlm kop

1810+10m 1817+30m -0,20 10-60 Nee
Westhavendam binnenzijde 0,00 10-60 Nee
Westhavendam buitenzijde tlm kop 0,00 10-60 strokenpenetratie
1818+50m 1820 0,00 10-60 stroken penetratie
1820+50m 1825 -0,20 10-60 stroken penetratie
1825 1828+38m -0,10 10-60 stroken penetratie
1828+38m 1834 0,70 10-60 strokeneenetratie

Op de stormvloed berm wordt een nieuwe onderhoudsstrook aangelegd, die toegankelijk
zal zijn voor fietsers. De toplaag wordt daarom in asfalt uitgevoerd.
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1 Inleiding

1.1 Achtergrond

Uit onderzoek van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW,
naam gewijzigd in Expertise Netwerk Waterkeren) is gebleken dat een groot aantal
van de taludbekledingen op de zeedijken in Zeeland niet sterk genoeg zijn. De
belangrijkste problemen doen zich voor bij bekledingen van betonblokken, die direct
op een onderlaag van klei zijn aangebracht. Rijkswaterstaat heeft het project
Zeeweringen opgestart om deze problemen op te lossen. In samenwerking met de
Zeeuwse waterschappen en Provincie Zeeland worden binnen dit project de
taludbekledingen van de primaire waterkeringen in Zeeland verbeterd, zodanig dat ze
voldoen aan de wettelijke eisen.

Voor de uitvoering in 2009 zijn meerdere dijkvakken langs de Oosterschelde
uitgekozen, waaronder het traject van de Oud Noord-Bevelandpolder, dat een totale
lengte heeft van ongeveer 3,7 km. In de voorliggende nota worden van dit traject de
ontwerpen van de nieuwe bekledingen uitgewerkt. In de ontwerpen wordt alleen de
bekleding van het onderbeloop beschouwd en van het bovenbeloop, voor zover dit
onder het ontwerppeil (+Y2Hs) ligt. Het overige deel van het bovenbeloop, en de kruin
en het binnentalud worden niet meegenomen. In het algemeen, wanneer de
buitenberm beneden het ontwerppeil ligt, wordt deze opgehoogd tot aan het
ontwerppeil.

1.2 Doelontwerpnota

De ontwerpen worden vastgelegd in ontwerpnota's, met de beschrijving van:

• De uitgangspunten en randvoorwaarden;
• Het resultaat van de toetsing;
• Alle overige aspecten die van belang zijn voor het ontwerp van de nieuwe

taludbekledingen, waaronder ecologische aspecten;
• De ontwerpberekeningen;
• Het ontwerp (dwarsprofielen).

De ontwerpnota vormt de basis voor de natuurtoets en de planbeschrijving conform
Artikel 8 van de Wet op de waterkering.

Het ontwerp bestaat uit een overzicht van de ontwerpgegevens, die moeten worden
opgenomen in het systeem van leggers en beheersregisters van het waterschap. De
ontwerpnota vormt als zodanig een onderdeel van de documentatie die bij het
overdrachtsprotocol, na het verstrijken van de onderhoudsperiode, aan het waterschap
wordt overgedragen.

Het ontwerpproces is beschreven in het Kwaliteitshandboek [1] en in de Handleiding
Ontwerpen Dijkbekledingen [2] van projectbureau Zeeweringen.

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie van het dijkvak beschreven. Hoofdstuk 3 is
een overzicht van de uitgangspunten en de randvoorwaarden voor het ontwerp. In
Hoofdstuk 4 komt de toetsing van de huidige bekleding aan de orde en wordt
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•

vastgesteld welke delen binnen het project Zeeweringen moeten worden verbeterd. In
Hoofdstuk 5 wordt aan de hand van de vastgestelde uitgangspunten en
randvoorwaarden een voorkeursoplossing gekozen voor elk gedeelte van het dijkvak
dat moet worden verbeterd. In Hoofdstuk 6 wordt de dimensionering van de
bekledingen beschreven. In Hoofdstuk 7 wordt een lijst gegeven met aandachtspunten
voor het bestek en de uitvoering. Tot slot is een literatuuroverzicht opgenomen.
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2 Bestaande situatie

2.1 Projectgebied

Dijkvak 55, de Oud Noord-Bevelandpolder inclusief Colijnsplaat ligt aan de zuidkant
van de Oosterschelde, op het eiland en in de gemeente Noord-Beveland, direct ten
westen van de Zeeland brug. Het beheer is in handen van het waterschap Zeeuwse
Eilanden. De locatie is weergegeven in Figuur 1 en 2 van Bijlage 1. Het gedeelte dat is
geselecteerd voor verbetering ligt tussen dp1797 en dp1834. De totale lengte
bedraagt ongeveer 3,7 km en het dijktraject ligt in zeven hydraulische
randvoorwaardenvakken: 18, 19, 20, 21 a, 21 b, 22 en 23a.

--
De haven van Colijnsplaat is de oudste haven van Noord-Beveland. De haven werd in
1599 aangelegd op de plaats waar nu bebouwing staat. In 1914 vond een uitbreiding
plaats en werden de afmetingen 40m breed en 100m lang. Omdat de haven zelfs in
het internationale verkeer werd opgenomen (1955) is in het kader van de Deltawerken
Colijnsplaat bestemd om een belangrijke rol te spelen (onder andere als haven voor
vissersschepen uit Arnemuiden en Veere). In 1960/61 is een nieuwe haven aangelegd.
In 1979/80 is de oude landbouwhaven gedempt en is de vissershaven aanzienlijk
uitgebreid tot de huidige omvang. De haven doet nog steeds dienst als vissershaven,
maar is daarnaast een belangrijke jachthaven. De verzandingsproblemen van deze
haven zijn tot aanvaardbare proporties teruggebracht door de haveningang enige
keren aan te passen. De diepte van de haven is NAP -4,00m tot -4,50m. De haven
wordt afgeschermd door twee havendammen, de Oosthavendam en de
Westhavendam. Deze vervullen een golfdempende functie voor de achterliggende dijk
en behoren dan ook tot de primaire waterkering.
Het onderhoud van het havengebied valt wat betreft de binnenzijde haven onder
verantwoordelijkheid van Gemeente Noord-Beveland, het deel aan de buitenzijde
(oosterscheldezijde) valt onder waterschap Zeeuwse Eilanden. Zowel het haventerrein
als de havendammen zijn eigendom van de gemeente Noord-Beveland.

In dit document wordt het dijkvak behandeld in oplopende volgorde van de
dijkpaalnummering, van oost naar west. Aan de oostkant van het dijkvak ligt de
Alteklein/Oud Noord-Bevelandpolder [dijkvak 54], welke in 2006 is versterkt met
onder andere gekantelde Haringmanblokken en betonzuilen. Het onderhoudspad op
de berm is grotendeels afgesloten voor fietsers, maar bij de aansluiting op het dijkvak
Oud Noord-Bevelandpolder (dp1797) is er wel sprake van een opengesteld fietspad.
De kreukelberm bij dp1797 bestaat uit een sortering breuksteen van 60-300kg.

De westkant van het dijkvak eindigt bij dijkpaal 1834, het begin van dijkvak Oud
Noord-Bevelandpolder met westelijke inlaag [dijkvak 56]. De uitvoering van de
verbetering van dit dijkvak staat gepland voor 2013.

2.2 Bestaande bekledingen

Bij het ontwerpen van een dijkbekleding is informatie nodig over de bestaande
toplaag, de filterconstructie en het basismateriaal (kern). Het profiel van de dijk
bestaat in het algemeen uit de teen, de ondertafel, de boventafel, de berm en het
bovenbeloop. De grens tussen de ondertafel en de boventafel ligt op het niveau van
het gemiddelde hoogwater (GHW). Het gehele traject is verdeeld in zeven
verschillende hydraulische randvoorwaardenvakken.

De bestaande bekledingen van het dijktraject zijn schematisch weergegeven in Figuur
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3. De karakteristieke dwarsprofielen zijn weergegeven in Figuur 8 t/m Figuur 15 van
Bijlage 1. De drie meest voorkomende toplaagbekledingen zijn Haringmanblokken,
basalt en vlakke betonblokken.
Tussen dp 1809+50m en dp 1818+50m is de vissershaven en jachthaven van Colijnsplaat
te vinden, welke wordt beschermd tegen golfaanval door de Westhavendam en de
Oosthavendam .

Het niveau van de teen van de taludbekleding varieert van NAP -1 ,50m tot -O,30m.
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3 Randvoorwaarden

3.1 Veiligheidsniveau

De dijken in de primaire waterkeringen in Zeeland dienen overstromingen te
voorkomen tot aan de ontwerpstorm met een gemiddelde overschrijdingskans van
1/4000 per jaar. Aangezien het project uitgaat van een directe relatie tussen het falen
van de bekleding en het falen van de dijk, dient ook de bekleding bestand te zijn
tegen de golf- en waterstandsbelastingen met een overschrijdingskans van 1/4000 per
jaar. De plan periode van de verbeterde dijkbekledingen bedraagt 50 jaar.

a-
3.2 Hydraulische randvoorwaarden

Bij het ontwerpen van de nieuwe bekledingen kan de juiste correlatie tussen de golven
en de waterstanden nog niet meegenomen worden. Voor de stabiliteit van de
bekledingen is de nauwkeurigheid van de golven meer bepalend dan die van de
waterstanden. Daarom zijn de golfrandvoorwaarden berekend voor een maatgevend
windveld met een overschrijdingskans van 1/4000 per jaar, bij waterstanden van NAP
+Om, NAP +2m, NAP +3m en NAP +4m. De significante golfhoogte Hs en de
piekperiode T, of Tpm zijn berekend voor alle windrichtingen. Vervolgens is voor elke
hiervoor genoemde waterstand de maatgevende combinatie van significante
golfhoogte en piekperiode bepaald. Voor de golfrandvoorwaarden bij tussenliggende
waterstanden wordt lineair geïnterpoleerd. Bij lagere waterstanden wordt lineair
geëxtrapoleerd. Deze benadering zonder de beschouwing van de correlatie tussen de
waterstand en de golfrandvoorwaarden kan, met name voor de hogere gedeelten van
de bekleding, tot enige overschatting van de belasting leiden.

Rekening is gehouden met de verwachte ongunstigste bodem ligging in de planperiode
van 50 jaar. Daartoe is op bepaalde locaties een verdieping ten opzichte van de
huidige situatie in rekening gebracht, representatief voor de verwachte erosie.

Tijdens de maatgevende stormen variëren de waterstanden op de Oosterschelde
minder dan op de Westerschelde. Wanneer wordt verwacht dat het hoogwater op de
Noordzee hoger zal zijn dan NAP +3,Om, dan wordt de Oosterscheldekering gesloten.
Hierbij wordt gestreefd naar een waterpeil van NAP +1,Om op de Oosterschelde. Dit
waterpeil wordt circa 12 uur gehandhaafd, aangezien de kering pas bij het
eerstvolgende laagwater weer kan worden geopend. Indien wordt voorspeld dat ook
het volgende hoogwater hoger zal zijn dan NAP +3,Om, is het streven het waterpeil op
de Oosterschelde voor de tweede sluiting van de kering op NAP +2,Om te brengen.
Dit alles om de waterstands- en golfbelastingen op de dijken over het talud te
spreiden. In 2004 is een onderzoek gestart naar de effecten van de langer durende
belastingen op de sterkte van de gezette bekledingen. Uit de resultaten van dit
onderzoek is gebleken dat de zwaarte van de gezette bekleding langs de
Oosterschelde extra dient te worden vergroot (L\D*vergrotingsfactor; L\ = relatieve
dichtheid, D = zuil- of blokhoogte). Bij bekledingen van breuksteen langs de
Oosterschelde moet e~n langer durende golfbelasting in rekening worden gebracht
door het aantal golven (N) in de stabiliteitsrelaties van Van der Meer te vergroten [2].

De toetspeilen en ontwerppeilen van de Oosterschelde zijn gebaseerd op een
nood sluiting van de Oosterscheldekering. Daarom zijn op iedere locatie achter de
Oosterscheldekering het toetspeil en het ontwerppeil gelijk aan elkaar en constant in
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de tijd (Ontwerppeil 2007-2060). Aangezien de Oosterscheldekering een vast
sluitregime heeft, hoeft geen rekening gehouden te worden met een
waterstandverhoging als gevolg van de zeespiegelrijzing.

3.2.1 Randvoorwaardenvakken

De basis van de ontwerpcondities is gelegd in het rapport" Hydraulisch
randvoorwaardenrapport Oud Noord-Bevelandpolder" [9]. De golfrandvoorwaarden
zoals gegeven in het detailadvies zijn de rekenwaarden. Eventuele correcties zijn hierin
reeds doorgevoerd. Met name de indeling in zogenaamde randvoorwaardenvakken is
hierin van belang. De gemaakte indeling is weergegeven in Tabel 3.1.

Tabel3.1 Eigenschappen randvoorwaardenvakken

RVW-vak Locatie
Van fdp] Tot fdp]

23a 1797 1802
22 1802 1809+50rn
21b 1809+50rn 1812

tt- 21a 1812 1818+50rn
20 1818+50rn 1820

19 1820 1825
18 1825 1834

RVW-vak = randvoorwaardenvak

Naast de ligging van de randvoorwaardenvakken wordt ook kort ingegaan op enkele
obstakels per RVW-vak.

• RVW-vak 19 bevat twee nollen, de Westnol en de Oostnol.
• RVW-vak 21 a en 21 b omvat het havengebied. Hier zijn twee havendammen

aanwezig die de haven beschermen voor golfaanval.

3.2.2 Waterstanden

De karakteristieke waterstanden, die van belang zijn voor het ontwerp, zijn
weergegeven in Tabel 3.2.

Tabel3.2 Karakteristieke waterstanden

RVW-vak GHW
[NAP +m]

GLW
[NAP +m]

Ontwerppeil
[NAP +m]

18 t/rn 23a 1,45 -1,30 3,45

3.2.3 Golven buiten de haven

Het RIKZ heeft drie verschillende sets van maatgevende golfrandvoorwaarden
berekend, die zijn opgenomen in drie randvoorwaardentabellen [9]. De
randvoorwaardenset die leidt tot de zwaarste bekleding is maatgevend voor het
onderhavige ontwerp. In Tabel 3.3 is voor ieder randvoorwaardenvak de maatgevende
set opgenomen, bestaande uit de randvoorwaarden bij vier waterstanden [9]. De
maatgevende sets zijn bepaald door de zwaarte van de bekleding te berekenen voor
de drie randvoorwaardensets.

eringen Ontwerpnota Oud Noord-Bevelandpolder
PZDT-R-072690ntw

6



Tabel3.3 Maatgevende golfrandvoorwaarden betonzuilen
RVW-vak Maatgevende H. [m] Tpm [5]

set bij waterstand t.o.v. NAP bij waterstand t.o.v. NAP
+0 +2 +3 +4 +0 +2 +3 +4

23a 1 1,6 2,0 2,2 2,22) 5,0 5,7 6,0 6,02)

22 2 1,6 1,7 2,1 2,1 5,0 6,3 6,0 6,02)

21b 2 1,6 1,8 2,1 2,1 5,4 6,2 6,2 6,22)

21a 1 1,6 2,0 2,2 2,2 5,4 5,9 6,2 6,22)

20 1 0,5 1,3 1,6 1,7 5,3 5,8 5,9 5,92)
19 2 1,0 1,8 2,1 2,1 5,7 6,3 6,3 6,32)
18 2 0,9 1,7 2,0 2,1 5,9 6,3 6,4 6,42)

2)Afnemende waarde: in de spreadsheet is gerekend met de hoogste H, of Tpm

Wanneer een bekleding anders dan betonzuilen, bijvoorbeeld gekantelde
betonblokken, ontworpen dient te worden, wordt wederom met de drie sets van
golfrandvoorwaarden gerekend. Voor elk type bekleding kan zo een tabel met
maatgevende golfrandvoorwaarden voor die bekleding worden opgesteld.

Omdat in het vrijgavedocument [14] is besloten dat de beide havendammen van de
haven van Colijnsplaat behouden blijven, veranderen de uitgangspunten voor het
berekenen van de randvoorwaarden in de haven. De afgegeven randvoorwaarden
voor vak 21 a is alleen geldig voor de buitenzijde van de havendammen, en niet voor
het gebied in de haven. Voor het havengebied zijn nieuwe randvoorwaarden
afgegeven.

Tot slot zijn in Tabel 3.4 de golfrandvoorwaarden behorend bij het Ontwerppeil 2007-
2060 gegeven.

Tabe/3.4 Go/frandvoorwaarden bij ontwerppei/ 2007-2060

RVW-vak Ontweq~~eil H~ [m] TPID [5]

23a +3,45 2,2 6,0
22 +3,45 2,1 6,0
21b +3,45 2,1 6,2
21a +3,45 2,2 6,2
20 +3,45 1,7 5,9
19 +3,45 2,1 6,3- 18 +3,45 2,1 6,4

3.2.4 Golven binnen de haven

Om de golfrandvoorwaarden in de haven te kunnen vaststellen zijn in de monding van
de haven de richtingsafhankelijke golfcondities bepaald door RIKZ en vastgelegd in
een detailadvies [10]. Dit geldt als basis voor het advies Golfcondities in de haven bij
Colijnsplaat [11]. In dit advies wordt de binnenzijde van de haven in vakken verdeeld
waarvan afzonderlijk de randvoorwaarden worden bepaald.

eringen Ontwerpnota Oud Noord-Bevelandpolder
PZDT-R-072690ntw

7



Figuur 3.1 Uitvoerpunten en dijkstukken geschematiseerde haven
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In Figuur 3.1 is de haven geschematiseerd weergegeven, en ingedeeld in 8
dijkstukken. De golfrandvoorwaarden voor deze gedeelten zijn weergegeven in de
Bijlage 2.1.

3.3 Ecologische randvoorwaarden

Voor project Zeeweringen geldt in beginsel dat de natuurwaarden op de bekledingen
dienen te worden hersteld of verbeterd. De vervanging van de bekledingen heeft in
alle gevallen eerst negatieve effecten op de natuurwaarden, maar op de lange termijn
kan de natuur zich op de nieuwe bekledingen opnieuw ontwikkelen. De ontwikkeling
van deze natuur wordt sterk beïnvloed door het gekozen bekledingstype. Het zorgen
voor herstel of verbetering van de natuurwaarden is het scheppen van
omstandigheden waarin herstel of verbetering mogelijk wordt. Alle relevante
bekledingstypen zijn op grond van hun ecologische kenmerken ingedeeld in
categorieën. Voor elk gedeelte van het dijkvak dient te worden vastgesteld welke
categorieën minimaal moeten worden toegepast om de natuurwaarden te herstellen of
te verbeteren. Binnen een traject dient onderscheid te worden gemaakt in de
getijdenzone en de zone boven gemiddeld hoogwater. Voor de indeling van de
bekledingstypen in categorieën wordt verwezen naar de Milieu-inventarisatie [8].

In juni/september 2006 heeft de Meetadviesdienst een gedetailleerd onderzoek
uitgevoerd naar de vegetatie op het onderhavige dijkvak. De resultaten van dit
onderzoek zijn verwoord in het ecologisch Detailadvies, dat is opgenomen in Bijlage
2.2. De toe te passen categorieën, die hieruit volgen, zijn samengevat in Tabel 3.5 en
TabeI3.6.
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Tabel3.5 Samenvatting ecologisch detailadvies getijdenzone

Dijkpaal Advies Herstel Advies Verbetering
1797-1803
1803-1809

Voldoende
Geen voorkeur
Voldoende
Redelijk Goed
Redelijk Goed
Geen voorkeur
Redelijk Goed
Voldoende
Geen Voorkeur

Oostelijke havendam (buiten)
Oostelijke havendam (kop)
1811-1818
Westelijke havendam (binnen)
Westelijke havendam (kop)
Westelijke havendam (buiten)
1818-1818+50m (strandje)

1818+50m-1820+50m
1820+50m -1834

Redelijk Goed
Voldoende

Redelijk Goed
Voldoende

Tabel3.6 Samenvatting ecologisch detailadvies boven GHW

Redelijk Goed
Redelijk Goed
Redelijk Goed
Goed
Goed
Redelijk Goed
Goed
Redelijk Goed
Geen Voorkeur

Dijkpaal Advies Herstel Advies Verbetering
1797-1807
1807-1808
1808-1834

Voldoende
Geen voorkeur
Redelijk Goed

Redelijk Goed
Geen voorkeur
Redelijk Goed

In het Detailadvies wordt voor de getijdenzone, tussen dp1818-dp1818+50m, de
categorie 'geen voorkeur' geadviseerd, omdat hier geen nieuwe, bijzondere vegetatie
wordt verwacht, vanwege het recreatieve gebruik van het strand tegen de dijk.

3.4 Landschapsvisie

In het ontwerp moet rekening worden gehouden met de wensen uit de
landschapsvisie voor de Oosterschelde [3]. Een aanvulling hierop is het advies, dat is
opgenomen in Bijlage 2.3. De belangrijkste punten uit dit advies zijn:

• Benadrukken van de horizontale opbouw door in de ondertafel een ander
materiaal toe te passen dan in de boventafel. Voorkeur geven aan het gebruik
van donkere materialen in de ondertafel en lichte materialen in de boventafel.
Kies voor bekledingen waarop begroeiing mogelijk is.

• De overgangen tussen materialen verticaal uitvoeren en deze overgangen zo min
mogelijk in de boven - en ondertafel laten samenvallen.

• Handhaven van cultuurhistorische elementen, zoals het standbeeld op de kop van
de Westhavendam.

• Behoud van het strand is van recreatief belang.

Het havengebied moet een technische uitstraling hebben. De gekozen bekleding voor
het onderhavige dijkvak moet, vanuit een landschappelijk oogpunt, aansluiten op de
aangrenzende dijkvakken. Het dijkvak van deze nota sluit aan op Alteklein/Oud
Noord-Bevelandpolder.

3.5 Recreatie

Het is belangrijk de recreatieve functie van het dijktraject tegelijkertijd met de
dijkverbetering te herstellen of te verbeteren.

Tussen dp1811 en dp1818 is de jachthaven van Colijnsplaat aanwezig. Deze heeft
voor recreanten ongeveer 550 ligplaatsen. Om de afmeergelegenheden te behouden
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wordt in de haven een vrij smalle kreukelberm aangelegd.
Op het haventerrein is verder bebouwing aanwezig, zoals een havengebouw,
clubgebouwen en visafslag.

Nabij dp1818, bij de aanzet van de Westelijke havendam is een strandje aanwezig.
Door de goede bereikbaarheid van dit strandje (havengebied en parkeerterrein achter
de dijk) is deze redelijk druk bezocht. Om deze functies te behouden wordt de
kreukelberm onder de zand lijn aangebracht en volledig gepenetreerd met gietasfalt.

In de luwte van de Westnol, bij dp1824, is een strand aanwezig. Dit strand wordt door
een damwand en betonblokken beschermd voor erosie. Vooral de bezoekers van de
achterliggende camping Orisant maken van dit strand gebruik.

Verder zal, doordat er een onderhoudspad wordt aangelegd, de padenstructuur
verbeteren. Over het gehele traject wordt het onderhoudspad opengesteld voor
fietsers.

3.6 Cultuurhistorie en archeologie

In het kader van cultureel erfgoed is op het haventerrein een replica geplaatst van een
Nehalennia-tempel. Dit heeft geen directe relatie met het werk, en staat buiten de
werkgrenzen.

Op de kop van de Westelijke havendam is een standbeeld aanwezig van Johannis de
Rijke. Bij het overlagen van deze kop van de havendam wordt aangesloten op de
sokkel waarop het standbeeld is geplaatst.
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4 Toetsing

4.1 Algemeen

In 1996 heeft Grondmechanica Delft (GeoDelft) gerapporteerd over de toestand van
de dijkbekledingen in Zeeland [4]. Daarna is een globale toetsing uitgevoerd aan de
hand van de 'Leidraad toetsen op veiligheid, 1999' [5]. Aangezien uit de
toetsresultaten is gebleken dat een groot aantal van de bekledingen niet voldoende
sterk is, is project Zeeweringen gestart. Binnen dit project worden de bekledingen
opnieuw getoetst, met verbeterde gegevens en golfrandvoorwaarden.

4.2 Toetsing toplaag

Het waterschap Zeeuwse Eilanden heeft de gezette bekledingen langs het gehele
dijktraject geïnventariseerd, en globale en gedetailleerde toetsingen uitgevoerd [12] en
[13]. Bij deze toetsingen is het merendeel van de bekledingen als 'onvoldoende'
beoordeeld.

Het projectbureau Zeeweringen heeft de toetsingen gecontroleerd. In oktober 2006
zijn de toetsresultaten van dat moment samengevat en is het dijktraject vrijgegeven
voor het ontwerp [14]. De resultaten van de metingen van de kleilaagdikte zijn
beschreven in [17].

In januari 2007 is een erratum [15] geschreven van het vrijgavedocument, waarin de
situatie is getoetst indien de havenmonding versmald zou worden. Uit deze toetsing
zijn geen significante voordelen naar voren gekomen, waarvoor de havenmonding
versmald zou moeten worden. Derhalve is in het nieuwe ontwerp de breedte van de
havenmonding gelijk gebleven aan de huidige situatie.

Het eindoordeel van de toetsingen, weergegeven in Figuur 4, luidt als volgt:

• De vilvoordse steen overlaagd met gietasfalt gepenetreerde breuksteen in de
ondertafel van het traject dp1825 - dp 1828+38m is goedgekeurd en kan
behouden blijven;
De asfaltbeton bekleding op de Oosthavendam en de berm aan de zuidkant van
de haven, tussen dp181 0- dp1817 is goedgekeurd en blijft behouden;
Een aantal kleine glooiingsvlakken zijn goedgekeurd.

•
•

4.3 Conclusies

Met uitzondering van de goedgekeurde delen moet de gehele gezette bekleding worden
verbeterd. Kleine glooiingsvlakken die zijn goedgekeurd, zullen waarschijnlijk niet in het
nieuwe ontwerp behouden blijven.

In het havengebied zorgen de havendammen voor een golfreductie in het havenbekken,
waardoor de achterliggende dijk (dp181 0- dp1818) minder zwaar wordt belast. Om het
kruinhoogtetekort van de achterliggende dijk te elimineren worden de beide
havendammen samen met de achterliggende dijk gerekend tot de primaire waterkering,
en dienen de havendammen derhalve binnen dit ontwerp te worden versterkt.
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5 Keuze bekleding

5.1 Inleiding

Uit de toetsing is gebleken dat het overgrote deel van de bestaande bekleding moet
worden verbeterd. In dit hoofdstuk wordt eerst bepaald welke nieuwe
bekledingstypen kunnen worden toegepast. Vervolgens wordt een keuze gemaakt. De
volgende stappen worden gevolgd:

• Beschikbaarheid;
• Voorselectie;
• Technische toepasbaarheid;
• Afweging en keuze.

5.2 Beschikbaarheid

In Tabel 5.1 zijn de hoeveelheden betonblokken en basaltzuilen weergegeven die
vrijkomen bij het vernieuwen van de bekleding en die eventueel kunnen worden
hergebruikt. De andere vrijkomende bekledingen, waaronder Petit Graniet, Vilvoordse,
Doornikse en Lessinische steen, indien van geschikte afmetingen, mogen alleen
worden gebruikt voor een verzwaring van de toplaag van de kreukelberm. De
duurzaamheid van deze vrijkomende bekledingen is echter meestal beperkt.
'Zeewaarts spreiden' van de andere bekledingen is op de Oosterschelde niet
toegestaan. Overige hoeveelheden dienen te worden afgevoerd.

Tabel5.1

Toplaag
Vrijkomende hoeveelheden betonblokken en basaltzuilen (exclusief verliezen)

Afmetingen Oppervlakte Oppervlakte
Geheel talud Boventafel
[m2] [m2]

Haringmanblokken
50x50

d=0,15m
d=0,20 m

7.500 7.500

Basaltzuilen

d=0,25 m
d=0,15m
d=0,20 m
d=0,25 m
d:50,25 m
d=0,30 m

5.100 3.100
16.400 12.900
350 350
7.750 4.600
600 600
8.500 5.000
2.700 700

Vlakke Blokken
50x50

5.2.1 Materialen uit bestaande depots of uit andere dijkverbeteringen

De dijkverbetering van de Oud Noord-Bevelandpolder wordt in 2009 uitgevoerd. Op
dit moment is nog niet bekend hoeveel bekledingsmateriaal bij de start van de
uitvoering in bestaande depots beschikbaar zal zijn of bij andere dijkverbeteringen vrij
zal komen. Wanneer de dijkverbetering van deze nota gelijktijdig met deze andere
dijkverbeteringen wordt uitgevoerd, kunnen knelpunten ontstaan in de aanvoer van
de te hergebruiken materialen, bijvoorbeeld als gevolg van mogelijke verschuivingen in
de planning. In deze ontwerpnota wordt geen rekening gehouden met de aanvoer van
bestaande materialen, die elders vrijkomen.
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5.2.2 Nieuwe materialen

De volgende nieuwe materialen zijn beschikbaar:
1. Betonzuilen;
2. Open Steenasfalt;
3. Waterbouwasfaltbeton;
4. Breuksteen, wel of niet gepenetreerd met asfalt of beton;
5. Klei.

5.3 Voorselectie

--

De volgende bekledingstypen zijn mogelijk [2]:
1) zetsteen op uitvullaag:

a) (gekantelde) betonblokken;
b) (gekantelde) granietblokken;
c) (gekantelde) koperslakblokken ;
d) basaltzuilen;
e) Betonzuilen .

2) Breuksteen op filter of geotextiel:
a) losse breuksteen;
b) patroon- of vol-en-zat gepenetreerde breuksteen of vrijkomend materiaal

(eventueel gebroken) met asfalt of dicht colloïdaal beton; de vol-en-zat-
variant kan ook in de categorie 'plaatconstructie' vallen.

3) Plaatconstructie:
a) waterbouwasfaltbeton boven GHW.

4) Overlaagconstructies:
a) losse breuksteen;
b) patroon- of vol-en-zat gepenetreerde breuksteen of vrijkomend materiaal

(eventueel gebroken) met asfalt of dicht colloïdaal beton; de vol-en-zat-
variant kan ook in de categorie 'plaatconstructie' vallen.

5) Kleidijk.

Ad 1.
Granietblokken en koperslakblokken worden buiten beschouwing gelaten, omdat deze
niet of nauwelijks in het dijkvak voorkomen en deze in het algemeen te licht zijn voor
hergebruik. De basaltzuilen, die bij dit dijkvak vrijkomen zijn bij het opnieuw zetten
rekentechnisch zeer waarschijnlijk te licht. Wel zal worden onderzocht op de
bestaande afgekeurde basaltbekleding kan worden gepenetreerd met asfaltmastiek.
Ook kan de vrijkomende basalt worden hergebruikt in een mogelijke
overlagingsconstructie (mengen met sortering 5-40kg of 10-60kg)

Ad 2.14.
Bekledingen van losse breuksteen bestaan in het algemeen uit sorteringen die
zwaarder zijn dan of gelijk aan 60-300 kg. Aangezien deze bekledingen daarom slecht
toegankelijk zijn, bijvoorbeeld voor recreanten, worden bekledingen van losse
breuksteen verder buiten beschouwing gelaten.

Bij een gepenetreerde bekleding in de getijdenzone wordt asfalt als
penetratiemateriaal gebruikt, omdat een penetratie met colloïdaal beton moeilijker is
uit te voeren en meer onderhoud vraagt.

Ad 4.
Een overlaging wordt veelal toegepast wanneer een lager liggend deel van de
ondertafel onvoldoende sterk is en een hoger liggend, aanmerkelijk groot deel kan
worden gehandhaafd, of wanneer het deel, dat onvoldoende is, relatief diep ligt en
moeilijk bereikbaar is.
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Ad 5.
Aangezien de dijk geen voldoende hoog en stabiel voorland heeft, komt deze niet voor de
toepassing van een kleidijk in aanmerking.

Tabel 5.2 geeft de voorkeuren voor de bekledingstypen, die volgen uit het
Detailadvies. In deze tabel is ook rekening gehouden met de beschikbaarheid en de
voorselectie. Voor zover mogelijk, mag van de voorkeuren worden afgeweken. Dit
laatste dient wel duidelijk te worden onderbouwd.

Tabel5.2 Voorkeuren uit het Detailadvies, rekening houdend met de beschikbaarheid
en de voorselectie, de getiidenzone

Dijkpaal Getijdenzone

Herstel Verbetering
1797-1803 • (gekantelde) betonblokken • (gekantelde) betonblokken

• basaltzuilen • basaltzuilen
• betonzuilen • betonzuilen
• overlagen met gepenetreerde • overlagen met gepenetreerde
breuksteen "schone koppen" breuksteen "schone koppen"

-- 1803-1809 • (gekantelde) betonblokken • (gekantelde) betonblokken
Mbasaltzuilen • basaltzuilen
• betonzuilen • betonzuilen
• overlagen met gepenetreerde • overlagen met gepenetreerde
breuksteen breu ksteen "schone koppen"

Oostelijke • (gekantelde) betonblokken • (gekantelde) betonblokken
havendam • basaltzuilen • basaltzuilen
(buiten) • betonzuilen • betonzuilen

• overlagen met gepenetreerde • overlagen met gepenetreerde
breu ksteen "schone koppen" breu ksteen "schone koppen"

Oostelijke • (gekantelde) betonblokken • betonzuilen met eco-toplaag
havendam • basaltzuilen
(kop) en • betonzuilen
1811-1818 • overlagen met gepenetreerde

breuksteen "schone koppen"

Westelijke • (gekantelde) betonblokken • (gekantelde) betonblokken
havendam • basaltzuilen • basaltzuilen
(binnen) • betonzuilen • betonzuilen

• overlagen met gepenetreerde • overlagen met gepenetreerde- breuksteen evt schone koppen breuksteen "schone koppen"
Westelijke • (gekantelde) betonblokken • Betonzuilen met eco-toplaag
havendam • basaltzuilen
(kop) • betonzuilen

• overlagen met gepenetreerde
breuksteen "schone koppen"

Westelijke • (gekantelde) betonblokken • (gekantelde) betonblokken
havendam • basaltzuilen • basaltzuilen
(buiten) • betonzuilen • betonzuilen

• overlagen met gepenetreerde • overlagen met gepenetreerde
breuksteen "schone koppen" breu ksteen "schone koppen"

1818- • (gekantelde) betonblokken • (gekantelde) betonblokken
1818+50m • basaltzuilen • basaltzuilen
(strandje) • betonzuilen • betonzuilen

• overlagen met gepenetreerde • overlagen met gepenetreerde
breuksteen evt schone koppen breuksteen evt schone koppen

• waterbouwasfaltbeton
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1818+50m-
1820+50m

• (gekantelde) betonblokken
• basaltzuilen
• betonzuilen
• overlagen met gepenetreerde
breuksteen "schone koppen"

• (gekantelde) betonblokken
• basaltzuilen
• betonzuilen
• overlagen met gepenetreerde
breuksteen "schone koppen"

1820+50m
-1834

• (gekantelde) betonblokken
• basaltzuilen
• betonzuilen
• overlagen met gepenetreerde
breuksteen "schone koppen"

• (gekantelde) betonblokken
• basaltzuilen
• betonzuilen
• overlagen met gepenetreerde
breuksteen evt schone koppen

Tabe/5.3 Voorkeuren uit het Detailadvies, rekening houdend met de beschikbaarheid
en de voorselectie, voor boven GHW

Dijkpaal Boven GHW
Herstel

1797 -1807 • (gekantelde) betonblokken
• basaltzuilen
• betonzuilen
• overlagen met gepenetreerde
breuksteen

Verbetering
• basaltzuilen
• betonzuilen

1807 -1808 • (gekantelde) betonblokken
• basaltzuilen
• betonzuilen
• overlagen met gepenetreerde
breuksteen

• waterbouwasfaltbeton

• (gekantelde) betonblokken
• basaltzuilen
• betonzuilen
• overlagen met gepenetreerde
breuksteen

• waterbouwasfaltbeton
1808-1834 • basaltzuilen

• betonzuilen
• basaltzuilen
• betonzuilen

Uit Tabel 5.2 wordt geconcludeerd dat de nieuwe bekledingen in de ondertafel
moeten worden uitgevoerd in betonzuilen, basaltzuilen, gekantelde betonblokken of
ingegoten breuksteen met eventueel "schone koppen".

Uit Tabel 5.3 wordt geconcludeerd dat de nieuwe bekledingen in de boventafel de
voorkeur hebben te worden uitgevoerd in betonzuilen, basaltzuilen, gekantelde
blokken en/of ingegoten breuksteen. De enige uitzondering hierop is de kruin van de
Westhavendam waarin met het oog op bereikbaarheid ook waterbouwasfaltbeton kan
worden aangebracht.
In de volgende paragraaf wordt bepaald of de bovengenoemde bekledingen technisch
toepasbaar zijn.

5.4 Technische toepasbaarheid

5.4.1 Inleiding

De technische toepasbaarheid van een bekleding met zetsteen moet worden
aangetoond met het rekenprogramma ANAMOS, met inachtneming van het Technisch
Rapport Steenzettingen [6]. en uitgaande van de representatieve waarden voor de
constructie en de randvoorwaarden. De rekenmethodiek wordt beschreven in de
Handleiding Ontwerpen [2].

De berekeningen betreffen alleen het bezwijkmechanisme 'Instabiliteit van de
toplaag'. Met het bezwijkmechanisme 'Afschuiving' wordt rekening gehouden door te
werken met hellingen flauwer dan of gelijk aan 1:3,1 (rekenwaarde ondertafel flauwer
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dan of gelijk aan 1:2,7). Steilere hellingen worden alleen toegelaten wanneer het niet
anders kan, bijvoorbeeld bij de aansluiting op een gemaal of sluis. De benodigde dikte
van de kleilaag wordt gegeven in Hoofdstuk 6. Met het bezwijkmechanisme
'Materiaaltransport' wordt rekening gehouden bij het ontwerp van het geokunststof
(Hoofdstuk 6).

Bij de berekening van de technische toepasbaarheid is de zwaarte van de beschikbare
blok- of zuilhoogte (~D) gereduceerd, omdat tijdens de maatgevende stormen de
waterstanden op de Oosterschelde minder variëren dan op de Westerschelde. Om
dezelfde reden moet bij het ontwerpen van bekledingen van breuksteen een langer
durende golfbelasting in rekening worden gebracht door het aantal golven (N) in de
stabiliteitsrelaties van Van der Meer te vergroten. De technische toepasbaarheid van
ingegoten breuksteen dient te worden bepaald met de ontwerp regels in [2].

5.4.2 Taludhellingen, berm en teen

Een belangrijk aspect in de berekening van de technische toepasbaarheid is de
taludhelling. Binnen bepaalde grenzen biedt het ontwerp de mogelijkheid tot het
kiezen van de taludhelling. Het is in principe mogelijk om de taludhelling zo flauw te
kiezen dat elk bekledingstype toepasbaar is. In het algemeen moet een nieuwe
bekleding worden aangelegd tussen de bestaande teen en de bestaande berm, en
zoveel mogelijk worden aangepast aan de bestaande taludhelling, ter beperking van
het benodigde grondverzet. Er moet worden gezocht naar een optimalisatie tussen
grondverzet, bekledingslengte, kosten en natuurwaarden. Daarnaast kan worden
geëist dat een bepaalde dikte van de kleilaag wordt gehandhaafd, met name als het
een kleilaag op zand betreft. Ook dit kan de keuze van de taludhelling beïnvloeden.
Wanneer de bestaande kleilaag moet worden afgegraven en opnieuw opgebouwd, om
te voldoen aan een minimale laagdikte, kan de taludhelling worden gewijzigd.

De nieuwe taludhellingen en de nieuwe teenniveaus van de dijk langs de Oud Noord-
Bevelandpolder zijn gegeven in Tabel 5.4.

Tabe/5.4

Dijkpaal

Nieuwe ta/udhelling, teenniveau en teenverschuiving

Taludhelling
[1:]

Niveau Verschui- Oppervlak-
teen ving teen tebeslag
[NAP +m] [m] [ha]

dp1797 - dp1800+50m
dp1800+50m - dp1802
dp1802 - dp1808+50m
dp1808+50m - kop Oosthavendam
dp1810+20m - dp1815+90m (haven)
dp 1816+40m - dp1817+30m (haven)
Westhavendam (haven)
Westhavendam (buiten)
dp 1818+50m - dp 1820
dp1820+50m - dp1824
dp1825 - dp1828+38m
dp1828+38m - dp1834

-0,40 -
-0,80 -
-0,80 -
-0,30 -
-0,20 -
-0,20 -
0,00 -
0,00 -
0,00 -
-0,20 -
-0,10 -
0,70 -

3,3
3,3
3,6
3,1
2,0/3,3
3,0
2,7/3,3
3,6
3,3
3,8
3,6
3,5

De bovenkant van de nieuwe teen constructie komt tussen NAP +O,70m en NAP -
O,80m te liggen.
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Rekening houdend met uitvoeringstoleranties en tonrondte, wordt in de berekeningen
een taludhelling ingevoerd die voor het onderste, tweederde deel van het te
verbeteren talud 0,4 steiler is en voor het bovenste, éénderde deel 0,2 steiler is [2].

Als de ondertafel van het gehele dijkvak wordt overlaagd met breuksteen,
gepenetreerd met asfalt, dan is er geen sprake van teenverschuiving.

In de huidige situatie ligt de buitenknik van de stormvloed berm op de volgende
hoogten:

• dp1796 - dp181 0 tussen NAP +4,52m en NAP +4,94m;
• dp1810 - dp1818 van NAP +5,04m verlopend naar NAP +2,90m;
• dp1818 - dp1833 op circa NAP +4,50m;
• dp1833 - dp1834 verlopend van NAP +4,70m naar NAP +5,60m.

In de nieuwe situatie ligt de buitenberm op vergelijkbare hoogte met het huidige
niveau. Alleen in het havengebied (dp1816-dp1818) moet de berm worden
opgehoogd om deze op een hoogte van minimaalontwerppeil aan te leggen. De
exacte waarden voor de berm hoogte staan vermeld in Tabel 6.8.

5.4.3 Betonzuilen

De stabiliteit van betonzuilen is berekend bij de zwaarste randvoorwaarden uit de drie
sets met golfrandvoorwaarden en een taludhelling van 1:3,1 (bestekswaarde). Hieruit
blijkt dat toepassing van betonzuilen langs het gehele dijktraject mogelijk is, met
uitzondering van in het havengebied ten gevolge van steile taludhellingen. De
berekening is opgenomen in Bijlage 3.2. Indien betonzuilen worden toegepast, wordt
het optimale zuiltype bepaald in Hoofdstuk 6.

5.4.4 Basaltzuilen

De maximale toepassingsniveaus van basaltzuilen zijn berekend voor de zuilhoogte (D)
van 0,30m (rekenwaarden zuilhoogten: 0,27m). De toepassing van basalt is in de
boven- en ondertafel van het gehele traject niet mogelijk.
Het ingieten van basalt (bij gunstige Elasticiteitsmodulus van 5) is eveneens technisch
niet mogelijk.

5.4.5 Breuksteen

Volgens het ecologisch Detailadvies (Bijlage 2.2) kunnen de afgekeurde bekledingen
op de ondertafel van de dijk worden vervangen door, of overlaagd met breuksteen
gepenetreerd met gietasfalt.

Een ingegoten bekleding wordt standaard uitgevoerd met breuksteen van de sortering
5-40 kg, die in een laag met een minimale dikte van 0,40 m dient te worden
aangebracht. Deze minimale laag breuksteen moet over de volledige hoogte worden
ingegoten (vol-en-zat uit de Milieu-inventarisatie). Deze ingegoten laag kan de
golfklappen goed weerstaan.

Wanneer het gewenst is dat de koppen van de stenen aan het oppervlak schoon
worden gehouden (niet vol-en-zat uit de Milieu-inventarisatie), dan worden direct na
het ingieten losse stenen van de sortering 45/125 mm over het oppervlak uitgestrooid,
die gedeeltelijk in het asfalt dienen weg te zinken. Dit zijn de zogenaamde schone
koppen. In het ecologisch Detailadvies van dit dijkvak zijn plaatselijk schone koppen
voorgesch reven.
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5.4.6 Waterbouwasfaltbeton

De begaanbaarheid van de havendammen kan worden vergroot door hier
waterbouwasfaltbeton aan te brengen. Waterbouwasfaltbeton kan alleen boven
gemiddeld hoogwater worden toegepast. De laagdikte van de waterbouwasfaltbeton
moet minimaal ca. 0,15 m bedragen, uitgaande van een ondergrond van klei. Bij deze
dikte kan de bekleding de maatgevende belastingen bestaande uit golfklappen en
wateroverdrukken weerstaan. Op overige plaatsen heeft waterbouwasfaltbeton bij
steile hellingen een slechte bereikbaarheid, en wordt dus in het overige havengebied
niet meegenomen in de afweging.

5.5 Deelgebieden

Op basis van de geometrie, technische toepasbaarheid, hydraulische en ecologische
randvoorwaardenvakken is het dijkvak opgedeeld in 10 deelgebieden. De nummering
van de dwarsprofielen komt overeen met het deelgebied waarop ze betrekking
hebben. Zie voor een schematische weergave van de bestaande bekleding Figuur 3 in
Bijlage 1. De deelgebieden zijn:

Deelgebied I, dp1797 - dp1802:
Van het eerste deel (randvoorwaardenvak 23a) van dit vak bestaat de huidige
bekleding in de ondertafel uit met asfalt ingegoten Vilvoordse steen en basalt. In
de boventafel zijn Haringmanblokken aanwezig. Op de buitenknik van de berm
ligt een smalle rand met doorgroeistenen.
De kleilaag in de ondergrond heeft een dikte tussen 0,30m en 1,90m.
De taludhelling bij dp 1797 is cot a=2,9 en verloop tot cot a=3,5 bij dp 1802.
De teenhoogte ligt tussen NAP -0,80m en -1 ,50m; de hoogte van de buitenknik
berm is ca. NAP +5,00m.

Deelgebied 1/, dp1802 - dp1808+50rn:
Binnen randvoorwaardenvak 22 is de bekleding erg divers. Tot dp 1807 zit in de
ondertafel met asfalt ingegoten Vilvoordse steen en basalt en plaatselijk doornikse
steen. In de boventafel zijn Haringmanblokken aanwezig. Vanaf dp 1807 is in de
boven-en ondertafel achtereenvolgens een vlak basalt en een vlak
Haringmanblokken aanwezig. Op de buitenknik van de berm ligt langs het gehele
vak een smalle rand met doorgroeistenen.
De kleilaag in de ondergrond heeft een dikte tussen 0,60m en 1,40m. Onder de
Haringmanblokken bevindt zich 1,55m mijnsteen.
De taludhelling is cot a=3,7 en verloopt de laatste 100m naar cot a=3,4.
De teenhoogte ligt op een niveau tussen NAP -1 ,50m en -1 ,OOm; de hoogte van
de buitenknik berm is ca. NAP +4,90m.

Deelgebied 1/1 Urn VI, dp1808+50rn - dp1818+50rn.
Deze deelgebieden omvatten de haven van Colijnsplaat.

o Deelgebied lil, de Oosthavendam ligt in randvoorwaardenvak 21 b. De
huidige bekleding bestaat aan de buitenzijde uit Haringmanblokken en
vlakke betonblokken, de kruin eveneens, de binnenzijde wordt beschermd
door een stalen damwand. Deze damwand is in de toetsing goedgekeurd.
De asfaltbekleding van de weg is eveneens goedgekeurd. De kruinhoogte
van de Oosthavendam is NAP +4,50m.

o Deelgebied IV, het havengebied ligt op een hoogte van NAP 3,00 -
NAP +4,50m De asfaltweg is goedgekeurd in de toetsing. De bekleding in
de haven is erg divers. Tot dp 1814 zit over het gehele talud een bekleding
van betonblokken. Vervolgens is tot dp 1816 een bekleding van Lessinische
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steen aanwezig. Ten westen van het gemaaltje zijn Haringmanblokken,
Vilvoordse steen en Doornikse steen aanwezig. De taludhelling is cot a=2,0
en verloopt de laatste 100m naar cot a=3,0. De teenhoogte ligt tussen
NAP -0,70m en -0,90m.

o Deelgebied V binnenzijde, en deelgebied VI de buitenzijde van de
Westhavendam ligt in randvoorwaardenvak 21 b en 21 a, De huidige
bekleding bestaat zowel aan de binnenzijde als de buitenzijde uit
Haringmanblokken. De kruin is bekleed met vlakke blokken. De
Haringmanblokken zijn geplaatst op 0,45m - 0,70m mijnsteen. De
taludhelling aan de buitenzijde is ca. 1:3,4: aan de binnenzijde veel steiler,
nl. ca. 2,7. De kruinhoogte van de havendam is bij de aanzet NAP +5,00m
en bij de kop NAP +4,50m. De teenhoogte ligt op een niveau rond NAP
O,OOm.

Deelgebied VII, dp1818+50m - dp1820
Randvoorwaardenvak 20 ligt tussen dp 1818+50m en dp 1820. In dit vak is de
huidige bekleding in de ondertafel opgebouwd uit drie stroken: onderaan
vilvoordse steen, daarboven basalt en daarboven betonblokken. In de boventafel
zijn Haringmanblokken aanwezig. Op de buitenknik van de berm ligt langs het
gehele vak een smalle rand met vlakke betonblokken.
De kleilaag in de ondergrond heeft een dikte tussen 0,40m en 0,50m. Onder de
Haringmanblokken bevindt zich 0,40m mijnsteen en 1,50m klei.
De taludhelling is cot a=3,3.
De teenhoogte ligt op een niveau van NAP -0,40m en verloopt naar NAP -1 ,OOm
; de hoogte van de buitenknik berm ligt op een niveau van ca. NAP +4,45m.

Deelgebied VIII, dp1820 - dp1825
Dit deelgebied ligt in randvoorwaardenvak 19. In dit vak is de huidige bekleding
in de ondertafel voor het grootste deel opgebouwd uit basalt en ingegoten
Vilvoordse steen en in de boventafel zijn Haringmanblokken aanwezig. Op de
buitenknik van de berm ligt langs het gehele vak een smalle rand betonblokken
(kruinhoogte NAP +3,40m). Aan de oostzijde is de Oostnol gesitueerd met een
kruinhoogte van NAP +4,60m. Tussen de Oostnol en de dijk, in de luwte voor de
wind ligt een strandje. Dit strandje is bij laag tij afgesloten voor het water door
een houten damwand en een rij forse betonblokken. Het strandje wordt gebruikt
door onder andere badgasten van de achter de dijk gelegen camping Orisant.
De kleilaag van de ondergrond heeft in de ondertafel een dikte van 0,30m, en in
de boventafel een dikte van 1,65m.
De taludhelling is cot a=3,7. De teenhoogte ligt ongeveer tussen NAP -1 ,OOm en
NAP -1 ,30m, de hoogte van de buitenknik berm ligt op een niveau van ca. NAP
+4,45m.

Deelgebied IX, dp1825 - dp1828+38m
Deelgebied IX ligt in randvoorwaardenvak 18. In dit gedeelte is de huidige
bekleding in de ondertafel opgebouwd uit Vilvoordse steen welke tussen het
niveau van NAP -0,50m en NAP +1 ,Om is overlaagd met Grauwacke. Deze
overlaagde strook is goedgekeurd. Hierboven bevindt zich een strook basalt, en
op de boventafel zijn Haringmanblokken aanwezig met een rand vlakke
betonblokken. Plaatselijk komen in dit vak allerlei kleine vlakjes natuursteen voor.
Op de buitenknik van de berm ligt langs het gehele vak een smalle rand met
beton blokken.
De kleilaag in de ondergrond heeft een dikte tussen 0,60m en 0,95m. Onder de
Haringmanblokken bestaat de ondergrond uit mijnsteen met een dikte variërend
tussen 0,25 - 0,40m en een kleilaag met een dikte van 0,15m.
De taludhelling ligt tussen de cot a=3,5 en cot a=3,7.
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De teen hoogte ligt op een niveau van NAP -O,80m en verloopt naar een niveau
van NAP -O,30m; de hoogte van de buitenknik berm ligt op een niveau van ca.
NAP +4,50m.

Deelgebied X, dp1828+38m - dp1834m
Deelgebied X ligt in randvoorwaardenvak 18. In dit gedeelte is de huidige
bekleding in de ondertafel opgebouwd uit Vilvoordse en Lessinische steen.
Hierboven bevindt zich een strook basalt, en op de boventafel zijn
Haringmanblokken aanwezig met een rand betonblokken. Plaatselijk komen in dit
vak allerlei kleine vlakjes natuursteen voor. Op de buitenknik van de berm ligt een
smalle rand met betonblokken.
De kleilaag in de ondergrond heeft een dikte tussen O,60m en O,95m. Onder de
Haringmanblokken bevindt zich een pakket mijnsteen met een dikte van 0,25 -
0,40m en daaronder een kleilaag met een dikte van O,15mi.
De taludhelling is tussen de cot a=3,5 en cot a=3,7
De teen hoogte ligt op een niveau van circa NAP -O,30m tot -1,00; de hoogte van
de buitenknik berm is ca. NAP +4,50m, en verloopt op de laatste 100m naar NAP
+5,70m.

5.6 Afweging en keuze

Er zijn twee varianten gegeven voor de nieuwe bekledingen van het onderhavige
dijktraject. Bij Variant 1 wordt de bekleding in de ondertafel en boventafel vervangen
door nieuwe betonzuilen en deels door een overlaging van gepenetreerde breuksteen.
Bij Variant 2 wordt de ondertafel overlaagd met breuksteen, die volledig wordt
ingegoten met asfalt. In de boventafel worden hier betonzuilen toegepast. Binnen de
haven wordt de gehele bekleding overlaagd met breuksteen gepenetreerd met asfalt.

Tabe/5.5 Variant 1

Deelgebied Ondertafel
I
11
III
IV

Betonzuilen
Betonzuilen
Betonzuilen
Breuksteen ingegoten met asfalt,
schone koppen
Breuksteen ingegoten met asfalt,
schone koppen
Betonzuilen

V

VI

VII
VIII
IX

Betonzuilen
Betonzuilen
Breuksteen ingegoten met asfalt en
schone koppen, Grauwacke behouden
BetonzuilenX

Boventafel

Betonzuilen
Betonzuilen
Betonzuilen
Breuksteen ingegoten met asfalt

Breuksteen ingegoten met asfalt

Betonzuilen,
kop havendam: Breuksteen ingegoten
met asfalt
kruin havendam: waterbouwasfaltbeton
Betonzuilen
Betonzuilen
Betonzuilen

Tabe/5.6 Variant 2

Betonzuilen

Deelgebied Ondertafel

11
III

Breuksteen ingegoten met asfalt,
schone koppen
Breuksteen ingegoten met asfalt
Breuksteen ingegoten met asfalt,
schone koppen

Boventafel

Betonzuilen

Betonzuilen
Betonzuilen
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IV Breuksteen ingegoten met asfalt

V

Breuksteen ingegoten met asfalt,
schone koppen
Breuksteen ingegoten met asfalt,
schone koppen
Breuksteen ingegoten met asfalt,
schone koppen

VI

VII Breuksteen ingegoten met asfalt,
schone koppen
Breuksteen ingegoten met asfalt,
schone koppen
Breuksteen ingegoten met asfalt,
schone koppen, Grauwacke behouden

Breuksteen ingegoten met asfalt,
schone koppen

VIII

IX

X

Breuksteen ingegoten met asfalt

Betonzuilen,
kop havendam: Breuksteen ingegoten
met asfalt
kruin havendam: waterbouwasfaltbeton
Betonzuilen

Betonzu ilen

Betonzuilen

Betonzuilen

De varianten zijn op de volgende aspecten tegen elkaar afgewogen:

• Constructie-eigenschappen;
• Uitvoering;
• Hergebruik;
• Onderhoud;
• Landschap;
• Natuur;
• Kosten.

De aspecten constructie-eigenschappen, uitvoering, hergebruik en onderhoud zijn in
de meeste gevallen afhankelijk van de gekozen bekledingsmaterialen. Een beschrijving
van deze aspecten en de verhoudingen tussen de verschillende bekledingstypen is
opgenomen in de Handleiding Ontwerpen [2]. De aspecten landschap, natuur en
kosten worden nader toegelicht. Het keuzemodel en de invoermodule van het
keuzemodel zijn opgenomen in Bijlage 3.1.

Landschap

Bij variant 1 heeft de ondertafel de eerste tijd een lichte kleur, als gevolg van de nieuwe
zuilen. Later, ervan uitgaande dat de zuilen in de loop van een aantal jaren begroeid
raken, krijgt de ondertafel de gewenste donkere kleur. Variant 2 heeft direct een donkere
kleur.

Bij variant 1 kan de ondertafel met dezelfde gemiddelde taludhelling worden aangelegd,
waardoor het bekledingsoppervlak een mooiere vorm heeft (tonrondte, geen knikken) dan
bij variant 2.

Natuur

Bij variant 2 is meer verbetering mogelijk dan bij variant 1.

Kosten

De kostenverschillen tussen de varianten zijn circa 20%. Variant 2 zal iets goedkoper
zijn dan variant 1.

Bij variant 2 is geen grondverbetering nodig en bij variant 1 wel. Bij variant 1 dient
men nog oude bekleding af te voeren. Gelet op de benodigde grondverbetering, de
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nieuwe teenconstructie en het kostenverschil tussen zuilen en overlagen, is het
goedkoper om volgens variant 2 de ondertafel te overlagen.

In Tabel 5.7 is de afweging samengevat. Hieruit blijkt dat voor variant 2 de
verhouding tussen de totaal score en de kosten het hoogst zijn. Het verschil met
variant 1 is significant.

Tabe/5.7 Samenvatting keuzemode/

Variant Totaalscore Kosten Score/kosten
1 73,3 1,2 59,10
2 69,5 1,0 69,47

Gekozen wordt dus voor variant 2 welke in Hoofdstuk 6 verder wordt uitgewerkt.

5.7 Onderhoudsstrook

In de huidige situatie is, met uitzondering van het havengebied, geen onderhoudspad
aanwezig. Op de stormvloedberm wordt een nieuwe onderhoudsstrook aangelegd, die
in zijn geheel toegankelijk moet zijn voor fietsers. De toplaag van dit toegankelijke
onderhoudspad wordt uitgevoerd in grindasfaltbeton of dicht asfaltbeton.

5.8 Bekleding tussen ontwerppeil en berm

De hoogte van de berm is over het gehele dijkvak gelijk aan ontwerppeil of kleiner
dan ontwerppeil(+1 /2 Hs). In de nieuwe situatie zal het niveau gelijk zijn aan dat
ontwerppeil. Hierdoor bevindt zich geen bekleding boven de berm.

5.9 Golfoploop

De golfoploop van het voorkeursalternatief, tijdens ontwerpcondities, is vergeleken
met de golfoploop in de oude situatie. In Tabel 5.8 is voor een aantal dwarsprofielen
het effect van het gewijzigde talud en de gewijzigde berm op de golfoploop gegeven.
Hieruit wordt geconcludeerd dat bij de meeste dwarsprofielen de golfoploop iets
toeneemt, hetgeen het gevolg is van de wat steilere taludhelling onder de berm in de
nieuwe situatie.

Tabe/5.8 Effect op golfop/oop
Dwarsprofiel Vergrotingsfacto~lfoploop

1,02
0,98
1,00
1,07
1,07
1,06
1,04

1
2
3 en 4
5
6
7
8

Aangenomen wordt dat een eventuele toekomstige dijkverzwaring aan de binnenzijde
van de dijk kan worden aangebracht, zodat de dijkverbetering van deze nota niet
opnieuw hoeft te worden uitgevoerd. Dit geldt voor niet voor het havengebied, waar
de primaire kering bestaat uit de combinatie havendam en dijk.

eringen Ontwerpnota Oud Noord-Bevelandpolder
PZOT -R-07269 ontw

22



6 Dimensionering

In dit hoofdstuk wordt de voorkeursvariant van het ontwerp, dat is weergegeven in
Tabel 5.7 en Figuur 6 van Bijlage 1, nader uitgewerkt. De bijbehorende dwarsprofielen
zijn weergegeven in Figuur 8 t/m Figuur 15.

De dimensionering wordt beschreven per constructieonderdeel, van de kreukelberm
tot het bovenbeloop. Voor achtergrondinformatie wordt verwezen naar de
Handleiding Ontwerpen [2].

6.1 Kreukelberm en teenconstructie

In het algemeen bestaat de kreukelberm uit een toplaag van breuksteen, met
daaronder een geokunststof met een 'nonwoven' . De kreukelberm moet de teen van
de bekleding tegen erosie beschermen en de bekleding ondersteunen. Daar waar
vanaf de teen een bekleding van gezette steen wordt aangebracht, moet ook een
teenconstructie worden geplaatst, eveneens ter ondersteuning van de bovenliggende
bekleding.

Aangezien voor de huidige dijk geen goede kreukelberm aanwezig is, moet een nieuwe
kreukelberm worden aangebracht. De benodigde minimale sortering van de toplaag, die is
bepaald volgens de Handleiding Ontwerpen [2], bedraagt 10-60 kg, al dan niet
gepenetreerd met asfalt. In Bijlage 3.3 is een berekening opgenomen. De nieuwe
kreukelberm heeft een breedte van 5 m en een dikte van O,5m.

De breedte van de kreukelberm in het havenbekken (uitgezonderd bij de havendammen)
is in verband met de beperkte ruimte voor aanmeermogelijkheden beperkt tot een breedte
van 1,Om. Er wordt extra materiaal aangebracht, welke bij verzakken van de kreukelberm,
de ontstane vermindering in laagdikte kan opvangen (falling apron). In de berekeningen
van de kreukelberm in het havenbekken is voor het schadegetal 5 en voor de
belastingduur 10uur aangehouden. Dit omdat de kreukelberm in het havengebied, welke
is beschermd door de beide havendammen, slechts door vrij kleine golven wordt belast als
de stormvloedkering sluit op een hoogte van NAP +1,OOm. De kreukelberm ligt hier op
NAP.

Tabel6.1 Nieuwe kreukelberm

Locatie Hoogte t.o.v. Sortering [kg] Gepenetreerd

Van [de] Tot [de]
NAP[m]

1797 1802 -0,40 10-60 strokenpenetratie
1802 1808+50rn -0,80 10-60 stro kenpenetratie
1808+50rn Oosthavendarn -0,30 10-60 stro kenpenetratie

t/rn kop
1810+10rn 1817+30rn 0,00 10-60 Nee
Westhavendarn binnenzijde 0,00 10-60 Nee
Westhavendarn buitenzijde t/rn kop 0,00 10-60 stroken penetratie
1818+50rn 1820 0,00 10-60 stroken penetratie
1820+50rn 1824 -0,20/ -0,80 10-60 stroken penetratie
1825 1828+38rn -0,10 10-60 stroken penetratie
1828+38rn 1834 0,10/0,70 10-60 stroken~enetratie
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Aan de binnenzijde van de Oosthavendam is in overleg met de beheerder geen
kreukelberm ontworpen. De binnenzijde van de Oosthavendam bestaat uit een
verticale damwand. Omdat hier vissersschepen aanmeren, moet de bodem op diepte
worden gehouden door periodiek te baggeren. Dit geeft problemen indien een
kreukelberm aanwezig is. Door de aanwezigheid van de damwand is de kreukelberm
overbodig, omdat de damwand met zijn grondkerende functie, ten allen tijde dieper
steekt dan ontgronding zaloptreden.
De kreukelberm aan de binnenzijde van de Westhavendam heeft de standaard breedte
van 5m en ligt onder een helling van 1:8.

Het geokunststof onder de toplaag, in het vervolg aangeduid met 'Type 2', is
hetzelfde als het geokunststof onder de geasfalteerde onderhoudsstrook. De
eigenschappen van dit standaardweefsel zijn vermeld in Tabel 6.2.

Tabe/6.2 Eisen geokunststof Type 2

Eigenschap Waarde
Treksterkte
Rek bij breuk
Doorstrom ingsweerstand
Poriegrootte 090

Levensduurverwachting
Sterkte naainaad

~ 50 kN/m (ketting en inslag)
s 20 % (ketting en inslag)
VIH50-index ~ 15 mm/s
s 350 urn
type B (NEN 5132)
~ 50 % van breuksterkte geokunststof

Op het geokunststof wordt een 'nonwoven' aangebracht, ter bescherming van het
geotextiel tijdens het storten van de steen.

6.2 Zetsteenbekleding

In Hoofdstuk 5 is vastgesteld welke bekledingstypen zullen worden aangebracht. De
zetsteenbekleding moet voldoen aan de eisen ten aanzien van toplaagstabiliteit,
afschuiving en materiaaltransport. De eisen ten aanzien van toplaagstabiliteit bepalen
de dimensionering van de toplaag en de uitvullaag. Voor afschuiving is het van belang
dat de dikte van de gehele bekleding, inclusief de onderliggende kleilaag, voldoende
groot is. Het transport van klei door de bekleding moet worden voorkomen door op
de klei een geokunststof aan te brengen.

6.2.1 Toplaag van betonzuilen

In paragraaf 5.4.3 is vastgesteld dat betonzuilen technisch toepasbaar zijn langs het
gehele dijkvak. Voor die delen waar betonzuilen worden aangebracht (zie paragraaf
5.6 en paragraaf 5.8) zijn de dimensies nader bepaald. Hierbij zijn de zuilen extra
verzwaard, omdat de waterstand op de Oosterschelde bij een gesloten
stormvloedkering minder varieert dan op de Westerschelde [2].

Het resultaat van de berekeningen is een aantal praktische combinaties van dikte en
dichtheid. De dikte wordt daarbij afgerond op 5 cm en de dichtheid op 100 kg/m", De
uiteindelijke keuze wordt bepaald na afweging van kosten, uitvoeringstechniek en
beheersaspecten. Daarom mag de dichtheid van de zuilen niet te veel afwijken van de
meest gangbare betonsamenstelling. Bij de vereiste dichtheid worden de kleinste
zuilen bepaald. Bij verschillende dichtheden worden de minimaal benodigde zuilen
bepaald. De resultaten zijn vermeld in Tabel 6.3.
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Tabel6.3 Mogelijke typen betonzuilen

Deelgebied Helling
[1:]

Type betonzuil onder- en boventafel')
[m]l[kg/m3]

3,3

IX 3,6

0,50/2500
0,45/2600
0,50/2400
0,45/2600
0,50/2500
0,45/2600
0,50/2400
0,45/2600
0,50/2300
0,45/2400
0,50/2400
0,45/2600
0,50/2400
0,45/2600
0,50/2400
0,45/2600

11 3,6

III 3,1

VI 3,8

VII 3,3

VIII 3,8

X 3,5

1) In de berekeningen is beneden maximale tonrondte (tweederde deel van de lengte) een taludhelling

ingevoerd die 0,4 steiler is dan de bestekswaarde, en boven maximale tonrondte (tweederde deel van de

lengte) een taludhelling die 0,2 steiler is dan de bestekswaarde. De bestekswaarde van de taludhellnig is

gegeven in de tweede kolom van de tabel. Uitkomsten ziin identiek en vermeld in kolom 3.

Rekening houdend met beheer, is het ongewenst dat zuilen met dezelfde hoogte en
verschillende dichtheden in één profiel (onder elkaar) worden toegepast. Deze zuilen
kunnen naast elkaar worden toegepast, indien dit betekent dat de dikte van de
uitvullaag niet hoeft te worden gewijzigd (gelijke constructiehoogte). De uiteindelijk
gekozen zuiltypen zijn vermeld in Tabel 6.4. Hierbij wordt deelgebied VII (150m) over-
gedimensioneerd, om een gelijk type zuil in het gehele dijkvak te kunnen toepassen.

Tabel6.4 Gekozen typen betonzuilen

Deelgebied Type betonzuil boventafel
[m]/[kg/m3]

I - X 0,45/2600

De toplaag van de betonzuilen zal worden ingewassen met 85 kg/m2 gebroken
materiaal met een sortering van 4-32mm. Meer informatie over de uitgevoerde
stabiliteitsberekeningen is opgenomen in Bijlage 3.2.

6.2.2 Uitvullaag

De granulaire uitvullaag onder de toplaag is voornamelijk van belang voor de
uitvoering. Gelet op stabiliteit en uitvoering, moet het materiaal in deze uitvullaag zo
fijn mogelijk zijn. Het materiaal mag echter niet zo fijn zijn dat het tussen de
elementen van de toplaag door kan wegspoelen. De fijnste sortering die uit dat
oogpunt voor betonzuilen mogelijk is, bedraagt 16/32 mm. In de
ontwerpberekeningen wordt uitgegaan van een bijbehorende 015 van 20 mm. Dit is
een conservatieve benadering. De werkelijke waarde van de 015 is circa 17 mm.
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De kleinste laagdikte, waarin steenslag van bovengenoemde sortering kan worden
aangebracht, is 0,1 Om. Deze waarde voor de dikte wordt voorgeschreven in het
bestek. In de ontwerpberekeningen wordt een laagdikte van 0,15m ingevoerd,
rekening houdend met een uitvoeringsmarge van 0,05m.

6.2.3 Geokunststof

Het geokunststof onder de gezette bekleding wordt 'Type l' genoemd. De
belangrijkste functie van dit geokunststof is het voorkomen van uitspoeling van het
basismateriaal door de toplaag heen. Maatgevend voor deze functie is de
openingsgrootte 090' Gelijk aan de eerder uitgevoerde dijkvakken van 1997-2007
wordt gekozen voor een vlies met een gegarandeerde maximum openingsgrootte
(090) van 100 urn, omdat de gronddichtheid van nog fijnere materialen niet goed te
testen is en fijnere materialen niet standaard leverbaar zijn. Bovendien is met proeven
aangetoond dat de werkelijke openingsgrootte van het gekozen materiaal kleiner is
dan 64 urn. Het geokunststof Type 1 moet voldoen aan de eisen uit Tabel 6.5.

Tabel6.5 Eisen geokunststof Tvpe 1

Eigenschap Waarde

Treksterkte

rek bij breuk
Doordrukkracht

Poriegrootte 090

~ 20 kN/m

:5 60 %
~ 3500 N
< 100 urn

De levensduur van het vlies moet minimaal 50 jaar bedragen. Deze eis aan de
levensduur is vertaald naar de eisen die aan de resultaten van het
verouderingsonderzoek dienen te worden gesteld. Deze laatste eisen zijn opgenomen
in het bestek.

Aan de onderzijde wordt het vlies aangesloten op de teenconstructie. Aan de
bovenzijde wordt het vlies doorgetrokken tot onder de eventuele onderhoudsstrook,
met een overlapping van minimaal 1 m met het Type 2 onder de onderhoudsstrook.
De overlapping met de onderliggende banen van het vlies moet minimaal 0,5 m breed
zijn.

6.2.4 Basismateriaal

De totale dikte van het pakket, bestaande uit de toplaag, de uitvullaag en de
onderliggende kleilaag of laag van mijnsteen, moet voldoende groot zijn om lokale
afschuiving van dit pakket te voorkomen. De vereiste dikte wordt onder meer bepaald
door de taludhelling. Wanneer de taludhelling flauwer is dan 1:5, is de weerstand
tegen afschuiving voldoende [2].

In het gekozen ontwerp bedraagt de vereiste minimale dikte van de kleilaag onder de
betonzuilen, die is berekend volgens de Handleiding Ontwerpen [2], 0,8m. In Tabel
6.6 zijn de minimale kleilaagdiktes gegeven evenals de aanwezige laagdiktes.
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Tabel6.6 Minimale diktes kleilaag (miinsteenlaag)

Locatie Minimale dikte Aanwezige dikte Tekort [m]
Van [dp] Tot [dp] onderlaag [m] onderlaag [m]

dp1797 dp1800+50m 0,80 nieuw 0,60 0,20
dp1800+50m dp1802 0,80 nieuw 0,60 0,20
dp1802 dp1808+50m 0,52 ongeroerd 0,75
dp1808+50m kop 0,80 ongeroerd 0,90

Oosthavendam
Westhavendam (buiten) 0,52 ongeroerd 0,45
dp 1818+50m dp 1820 0,80 nieuw 0,40 0,40
dp1820+50m dp1824 0,45 ongeroerd 1,65
dp1825 dp1828+38m 0,55 ongeroerd 0,55
dp1828+38m dp1834 0,58 ongeroerd 0,95

Aangezien de kleilaag (mijnsteenlaag) in de huidige situatie niet overal voldoende dik
is, moet deze kleilaag worden aangevuld, of de bestaande kleilaag en een beperkt deel
van het onderliggend zand eerst worden afgegraven, om ruimte te maken voor de
nieuwe kleilaag.

In het algemeen wordt beneden gemiddeld hoogwater, in plaats van een nieuwe of
een aanvullende kleilaag, een pakket fosforslakken (0/45 mm, hydraulisch bindend)
van dezelfde dikte aangebracht. Dit omdat de klei onder water moeilijk is aan te
brengen.

Tussen dp 1797 en dp 1802 is een onderlaag van te slappe klei aangetroffen, met een
dikte van circa 0,60 m. Deze laag wordt deels minder dik door het aanbrengen van de
betonzuilen en filterlaag. Hier moet een nieuwe onderlaag van klei of fosforslakken
worden aangebracht, met een minimale dikte van 0,8m. Dit zelfde geldt voor een
klein deel van het talud, net boven de overgangsconstructie, tussen dp '1818+50m en
dp 1820.

6.3 Ingegoten breuksteen

De overlagingen worden uitgevoerd met breuksteen van 5-40 kg, die in laag met een
minimale dikte van 0,40 m dient te worden aangebracht. Deze minimale laag moet
over de volledige hoogte met gietasfalt worden ingegoten en worden afgestrooid met
lavasteen of losse kalksteensortering van 45/125mm.

Wateroverdrukken onder de ingegoten bekleding dienen te worden beperkt door aan
de bovenrand (en aan de verticale randen) van deze nieuwe bekleding een afdichting
aan te brengen, die het van bovenaf vollopen van de oude bekleding en de
onderliggende filterconstructie moet voorkomen. Aan de horizontale bovenrand van
-de ingegoten bekleding dient het bovenste deel van de afgekeurde bekleding te
worden verwijderd tot aan de onderlaag van klei of mijnsteen, waarna de ontstane
inkassing moet worden opgevuld met ingegoten breuksteen. De verticale randen
dienen op dezelfde wijze te worden uitgevoerd. De horizontale bovenrand dient
afwaterend te worden aangelegd.

Ce betonblokken welke direct op klei zijn geplaatst, die worden overlaagd, moeten
worden gebroken, voordat de overlaging wordt aangebracht. Zo wordt voorkomen,
dat een eventuele holte onder de blokken, die is ontstaan door de uitspoeling van klei,
onopgemerkt blijft en niet wordt opgevuld.
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De onderkant van de overlaging mag niet lager beginnen dan de teen van de oude
bekleding. In Tabel 6.7 zijn de hoogtes gegeven waarop de onderkant van het laagste
deel van de overlaging dient te worden aangebracht.

Tabel6.7 Hoogte onderkant overlaging

Deelgebied Onderkant overlaging
[NAP +m]

I -0,80
11 -1,20
III -0,70
IV -0,60
V -0,40
VI') -0,40
VII -0,40
VIII -0,60
IX -0,50
X 0,30

1) Vanaf 320m vanuit de aanzet van de havendam tot aan de kop van de havendam wordt het

binnentalud, en buitentalud geheel overlaagd

6.4 Overgangsconstructies

Er dienen horizontale overgangsconstructies te worden geplaatst op de overgangen van
de overlagingen naar de betonzuilen. De betonzuilen dienen zo goed mogelijk aan te .
sluiten op de bekledingen van de aangrenzende dijkvakken. Kieren moeten worden
gepenetreerd met gietasfalt, asfaltmastiek of betor..

6.5 Overgang tussen boventafel en berm

De overgang tussen de boventafel en de berm wordt uitgevoerd door de betonzuilen aan
te brengen met een afronding, waarvan de kromtestraal R = 10m bedraagt. De
betonzuilen worden over een lengte van 1 m op de berm doorgezet. Met betrekking tot
de uitvullaag en het geokunststof wordt aangesloten bij de constructie volgens paragraaf
6.2. Dit geldt voor alle profielen, uitgezonderd profiel 3 waar ook de kruin van de
havendam wordt bekleed met zuilen.

6.6 Berm

Tussen dp 1797 en dp 1809 begint de bestaande berm op circa NAP +5,Om. Ten
westen van dp 1818 zakt het niveau van de bestaande berm naar circa NAP +4,70m.
De laatste 100m van het dijkvak, tussen dp 1833 en dp 1834 stijgt de berm tot een
hoogte van NAP +5,60m. Het haventerrein heeft een berm (havenplateau, welke
oostelijk op een hoogte ligt van NAP +4,20. Westelijk ligt de berm onder ontwerppeil
op NAP +2,90m. De bermbreedte varieert van 3,Om tot 6,Om.
De minimale berm hoogte is NAP +3,15m (dit is 0,30m beneden ontwerppeil van NAP
+3,45, in overleg met Werkgroep Kennis akkoord). De nieuwe bermbreedte varieert
van NAP +4,00m tot NAP +7,60m. De nieuwe bermhoogtes en breedte zijn
opgenomen in Tabel 6.8.
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Tabe/6.8 Nieuwe berm

Locatie Bestaande berm hoogte')
Van fdp] Tot fdp] [m +NAP]

Nieuwe bermhoogte') Breedte berm [m]
[m +NAP]

1797
1810
1818

1809 4,91
1818 2,90 - 5,04
1833 4,45

4,0
>15,0
4,0

5,10 en 5,20
3,15 - 5,10
4,70 en 4,80

1) Hoogte bij buiten knik berm

Op de berm wordt een nieuwe onderhoudsstrook aangelegd, die voor het gehele
dijkvak toegankelijk moet zijn voor fietsers. De toplaag wordt uitgevoerd in
grindasfaltbeton of dicht asfaltbeton, en voorzien van een lichtgrijze slijtlaag. De
breedte van de nieuwe onderhoudsstrook is 3,Om.

Het bestaande onderhoudspad langs de haven wordt overlaagd met een nieuwe laag
asfalt. Het onderhoudspad op de Westhavendam wordt uitgevoerd in
waterbouwasfaltbeton, dik 0,20m, breed 3,Om.

Tijdens de uitvoering bestaat de strook van het onderhoudspad uit een 0,4 m dikke
laag fosforslakken, van de sortering 0/45 mm (hydraulisch bindend), op een
geokunststof volgens Type 2. De eigenschappen van dit standaardweefsel zijn vermeld
in Tabel 6.2. De strook van fosforslakken wordt na de uitvoering niet verwijderd, maar
afgedekt met asfalt. Gegeven een verdichte fundering van fosforslakken, stelt het
toekomstige gebruik van de onderhoudsstrook geen aanvullende sterkte-eisen.
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7 Aandachtspunten voor bestek en uitvoering

7.1 Bekledingstypen

Voorafgaande aan het aanbrengen van de overlagingen van ingegoten breuksteen
moeten de onderliggende lagen worden schoongemaakt. Er mogen geen algen, en
geen zand - en slibresten aanwezig zijn. Er moet rekening gehouden worden met de
invloed van de getij beweging op de kwaliteit van het ingieten. Aanvoer van sediment
heeft, indien voorafgaand aan het ingieten, een verminderde sterkte tot gevolg door
de slechtere hechting van de ingegoten asfalt aan de breuksteen en de onderlaag. Het
heeft de voorkeur de breuksteen aan te brengen en in te gieten tijdens hetzelfde
laagwater. Wanneer dit niet mogelijk is, dient een pomp met spuitlans aanwezig te
zijn, zodat de breuksteen voorafgaande aan het ingieten schoon kan worden
gespoten.

Voorkomen moet worden dat de gietasfalt kort voor en tijdens het aanbrengen te veel
afkoelt.

De koppen van de Oosthavendam en Westhavendam worden versterkt met een
overlaging van met asfalt gepenetreerde breuksteen, sortering 5-40kg, afgestrooid
met breuksteen 45/125mm.

Direct na het ingieten van de breuksteen dient breuksteen te worden uitgestrooid over
het warme asfalt. Aan de bovenrand en aan de verticale randen dient een afdichting te
worden aangebracht.

Bij de aansluiting van de overlaging op de kreukel berm moet de dikte van de
overlaging worden vergroot, zodat de bovenzijde van de overlaging samenvalt met de
bovenzijde van de kreukelberm (geen vrijliggende stenen).

Betonblokken en Lessinische steen welke direct op de klei zijn aangebracht en die
moeten worden overlaagd, moeten worden gebroken, voordat de overlaging wordt
aangebracht. Zo wordt voorkomen, dat een eventuele holte onder de blokken,
ontstaan door de uitspoeling van klei, onopgemerkt blijft en niet wordt opgevuld.

Tussen dp 1797 en dp 1802 is een onderlaag van te slappe klei aangetroffen, met een
dikte van circa 0,60 m. Hier moet een nieuwe onderlaag van klei worden aangebracht,
met een minimale dikte van 0,8m. Dit zelfde geldt voor een klein deel van het talud,
net boven de overgangsconstructie, tussen dp 1818+50m en dp 1820. De horizontale
afmetingen van de slappe kleilaag kunnen met behulp van een aantal extra
kleiboringen of proefsleuven nauwkeuriger worden vastgesteld.
Ook dienen er aanvullende kleiboringen te worden uitgevoerd ter plaatse van de
zandscheg bij dwarsprofiel 6. Verder dient met aanvullende boringen de kwaliteit te
worden getoetst van de mijnsteen in de westelijke havendam en het gedeelte
dp1818+50m - dp1820

Op de plaatsen waar de Westnol en de Oostnol aansluiten op de dijk, dienen de
nieuwe bekledingen onder de nollen te worden doorgezet, dat wil zeggen dienen
verborgen bekledingen van ingegoten breuksteen 5-40kg, dik 0,40m te worden
aangelegd.

Fosforslakken moeten worden verdicht om een hydraulisch gebonden pakket te
krijgen.
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7.2 Natuur

Voor wat betreft 'vogels' gelden een aantal overwegingen:

• Aanbevolen wordt de grasberm vanaf 15 maart regelmatig zeer kort te maaien
om vestiging van broedvogels te voorkomen.

• Aanbevolen wordt de werkzaamheden en rijbewegingen aan de inlaagzijde
van de zeedijk t.h.v. de Paardekuup zoveel mogelijk te vermijden.

• Aan bevolen wordt om de werkzaamheden te beginnen op of kort na 1 april,
om vestiging en verstoring van broedvogels te voorkomen.

• Er zijn geen dringende redenen om een eventueel aan te leggen
onderhoudspad ontoegankelijk te maken voor fietsers.

7.3 Cultuurhistorie

Handhaven van cultuurhistorische elementen, zoals het standbeeld op de kop van de
Westhavendam is een aandachtspunt.

7.4 Transportroutes en depotlocaties

In de besteksfase dient overleg plaats te vinden met de particuliere eigenaren van de
dijk en de achterliggende wegen, aangezien een deel van het wegennet achter de dijk
in particulier bezit is en als transportroute moet dienen. Voor de transportroutes, zie
Figuur 16.

Samen met de transportroutes dient in de besteksfase gekeken te worden naar de
depotruimte in de buurt van het werk. Algemeen depot is het parkeerterrein/
opslagdepot achter de dijk tussen dp1817 en dp1818. Op het dijkvak zelf is beperkte
mogelijkheid voor depotruimte.

Om ruimte te creëren voor aanvoer van materialen over water en het eventueel
gebruikten van een tijdelijk onderwaterdepot, wordt de werkstrookbreedte tussen
dp1797 en dp1809 vergroot tot 30m.

7.5 Haventerrein

Zoals reeds in paragraaf 2.1 is genoemd is de gemeente Noord-Beveland eigenaar van
het haventerrein, inclusief de beide havendammen. Verder is de gemeente
verantwoordelijk voor het onderhoud aan glooiing aan de binnenzijde van de haven.
De buitenzijde van de havendammen wordt onderhouden door waterschap Zeeuwse
Eilanden. Het beheer is voor het gehele gebied een verantwoordelijkheid van
waterschap Zeeuwse Eilanden. Gezien deze situatie dient er overleg plaats te vinden
met de gemeente Noord-Beveland.
Onder andere voor het verbeteren van de glooiing van de Oosthavendam dienen
diverse materialen van de plaatselijke vissers te worden verwijderd. Verder dient het
aanbrengen van de overlaging en het onderhoudspad in overleg te gaan met
participanten en ondernemers op het haventerrein.

7.6 Duiklocaties en Mosselpercelen

Betreffende duiklocaties zijn geen bijzonderheden op dit dijkvak aanwezig. In de
besteksfase wordt onderzocht of er maatregelen moeten worden genomen om
mosselpercelen te beschermen.
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Oud Noord-Bevelandpolder, dp 1797 - dp 1834, toplaagtypes
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Oud Noord-Bevelandpolder, dp 1797 - dp 1834, toplaagtypes
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Oud Noord-Bevelandpolder, Westhavendam, toplaagtypes
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Istroken) met giet asfalt

Overlaging breuksteen 5-40kg; laagdikte 0.40
volledig penetreren met giet asfalt

afstrooien met breuksteen 45/125mm
Betonzuilen dik 0.45; 2600kg/m'
inwassen met steenslag 4/32mm

Overgangscans truc tie
ingieten met asfaltmastiek

GJlW_I.US

NAP=o.oO

Dre.JkSleen5-40kg
t gietasfalt

Geotextiel type 2 met
opgestikte non-woven

3.00 .1 11°.25

Hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.O.V.nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.O.V.nulpunt

OWARSPROF IEL 1 nieuw Van dp1197 tot dp18021kreukelberm vanaf dp180o.s0m op NAP -O.BOml
Waterschap Zeeuwse Eilanden

Datum: 26-06-2007

Oud Noord-Bevelandpolder
Tnnnnr~fic;rhp nnrlprnrnnrl: frl Tnnnnr~fic;rhp nipnc;t K~rI~·dpr Tnnnnr~fic::.rhp nnrlprnrnnrl: (rl Rpninn~~1 c::.~mpn\Jprkinnc;vprh~nrl 7ppl.:lnrl rïRKN



•

doornikse
vavoordse.bitumen; dik 0.22

op 2 vlijlagen

grasbetonblokken;
dil< 0.15

Figuur 9

Waterschap Zeeuwse Eilanden
Datum: 26-06-2007

Oud Noord-Bevelandpolder
Tnnnnr~fic:;rhp nnrlprnrnnrl: Id Tnnnnr~fic:;rhp nipnc:;t K;:u"1;=t"tpr Tnnnnr~fic:;rhp nnrlprnrnnrl: (rl Rpninn;:j~1 c:;;:ampn\Jpr~innc.vprh;lOri 7ppbnrl fiRKN

(iJlW_ •• u~

bnaU.gietasfall; dik 0.25
op 2 vii jlagen Haringmanblokken; dik 0.20

kreukelberm

Perko patenrij
met be onband

NAP=O.OO

Zandlïn

Perkoenpalenrij

Perhoenpatenri j

dp1803

; 3

;! .......
~ ~

0 ;e '"
.... ;:. ;! 0 ....... ~ ~

.; -i vi r-: ...
:;;: :: ;! l(! 0- l:: 0 ....... ~ ~ ~ 0 ....
"I "! '" .-;

Hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

DWARSPROFIEL 2 bestaand
schaal 10100

Kreukelberm
breuksteen 10-60kg

patroongepenetreerd (stroken'
met giet asf alt

Overlaging breuksteen 5-40kg; laagdikte 0.40
vol-en-zat penetreren met giet asfalt

Betonzuilen dik 0.45; 2600kg/m'
inwassen met steenslag 4/32mm

,.J.oo, , ' 3.00 , I , ,0.25

St.A.B.; dik 0.06

NAP=O.OO

Hoogte t.o.v. NAP

Afst and t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

DWARSPROFIEL 2 nieuw Van dp1802 tot dp1808.S0m
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Figuur 10

Haringlllinbtakktn,: di" 0.20 op fijn CJ'"ind: dill O,OS

dp1811

Hoogte t.o.v. NAP ~.
:;: ;;; ::l ::: ::'" '" '" ..

~o

:: ~ :li g :::• Afstand t.o.v. nulpunt ~ '"' "i '"

OWARS PROFIEL 3 bestaand
schaalllOO

bttGttdokken; 6k OlS op fijn grind; dill a.os

Bfsh,ndf dilllw.nd 1:)6)11

G.lU,.o.us

,,,.,,
UU/!,

UV.o.us
~;,~ ~~.,

_ NAP,O.OONAP,O.OO _
- -- - -- - -- - -- - -r-- - -- - -- - -- - - - -- - -- - -- - ---

~ 2 ~"f "f

.. ~ ::.. 2! ~

I'

Setonzuilen dik 0.45; 2600kg/m'
inwassen met steenslag 4/32mm

Overlaging breuksteen S-40kg; Kreukelberm
laagdikte 0.40 volledig breuksteen 10-60kg

penetreren met gietasfalt patroongepenetreerd (stroken)
• I jfstrooien met breuksteen 451t25mru I • met giet asfalt • I

_ NAP,O.OO

Houten paal
UV.o.us• betonband

Hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.e.v. NAP

Nieuwe afstand t.c.v. nulpunt

DWARSPROFiEl 3 nieuw Van dp180a.50m tot Oo.thayl!fldam

Waterschap Zeeuwse Eilanden
Datum: 26-06-2001
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I

$11'6 I I~----------_._+--------------_r----------------------------------,_----------+_----_+------------------,_----------------+_--------------H ~----+_--------,_----~-----------------
Hoogte t.o.v. NAP : ~ ~ I I~------------------~~--------------------~+_--------------------------------------------------~~--------------~~--------+_---------------------------.~------------------------~~~--------------------~-P..' '~------~~--------~_---+--~~~.--,----------------------------
Afstand t.e.e. nulpunt ~ ~ I ~-=
~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ __J ~----~~--------~----~--------------------

i i

... "...hl

DWARSPROFIEL4 bestaand
.ch •• ll00

Kt,ut..lb.rm
brtubtltn 10-60kg

p,.roong.p.ntltltrCllllrok,nJ
lIIt'plnt,11

Onrl.ging brluk".en 54Gkg;
IlIgdikl.O.U,oIl.4jg

IMn.tntln IIItt giltnlall
,'I'raoia'Imt' tll"Nl"1ttI 4S/12Sc1=

Bttonl1liltn 6k us; Z60Oka'lIIt
inw .. Mft l1li •• tHmlag "n-

Hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.". nulpunt

hoagte t.D.Y. NAP

Figuur 11

.. ,..,;.f.l5

Nieuwe I'st.nd t.o.". nulpunt

DWARSPROFIEL4 nieuw v., dplllO.lOIIlol dp1l1l.lOoo

Tnnnnr~fic;,rhp nnrter-nr-rmri: id Tnnnnr~fic;,rhp nipnd K~rl;tc;,tpr Tnnnnr~fic;,rhp nnnprnrnnn: Irl Rpninn~~1 c;,;!mpnwprkinn,vprh;mrl 7ppl~nrl riRKN

Q,trtlQinl breuks'ten S-'Okg; 'I-aclillt. 0...0
..OI-en-zl' pent""''''.' .. ,••fasl

0'......
brtukltttn S-&.Okg;

... geSidl UO 'oI1Hig
ptntt .....tn IN' ptnral'

,f,trooiln _, !nuk_tun 4S/ns-

Owrrllging
breuklt"" 5-4OkI;:

laagdikt. 0,40 woll.dig
ptnItrtr..,Dlt 9iltllfllt

.fltrooiln .. t breukst'1fI45/1l5a1

Owlfilgingbr .... lt.'"
5-&.Okg; I.. gdàt. ua
wol-in-Zit ptnItrtrln

.. tgiltnfllt STAB;dik 0.10

Waterschap Zeeuwse Eilanden
Datum: 26-06-2007

Oud Noord-Bevelandpolder



Figuur 12

vlakke betonblDkken;
dik 0.20

H~rinqm~nblakken; dik 0,25 op grind; dik 0.05 I
vlakke betonblokken;

basaU.,nfatt-dik02S dikO]O

op 2 Ylijlagen op 2 vlijlagen
Vj(yoardse· d~ 0.23

op 2 vlijlagen

kreukelberm

Ilrn
rnfr

1.9.61

- --- - --- - --- - -- - --- - -- - --- - -- - --~- -- - ---

::: ~ ::. ::: .,., ....
"f "f <S <S '" '"
~ ~ ~ :!

~
:g

ec ~ ~ ~ l!i":'

~ ~ :;; ~ .. ~ ~~ '" ~.. .. .. .; .; .; .;

~ :::: ~ a.... ~ ~ ;;; :g
si a

':' ~ <S <S '" .;

Hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

DWARSPROFIEL 5 bestaand
schaal 10100

Kreukelberm Overlaging breuksteen 5-40kg;
breuksteen 10-60kg laagdikte 0.40 volledig

patroongepenetreerd lstroken) penetreren met giet asfalt.
I" met giet asfalt .,fstrooien met breuksteen 45/125m~.

Betonzuilen dik 0.45; 2600kg/m'
inwassen met steenslag 4/32mm

3.00 • I ) .0.25

StAB.; dik 0.06

.4.10

NAP=O.OO

Hoogte t.o.v, NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

DWARSPROFIEL 5 nieuw Van dp1818+50mtot dp1820

Waterschap Zeeuwse Eilanden
Datum; 26-06-2007
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betonblokktn
granietblokken;

Doornikse: dik US dMalS bault: dik 0.30 09 2 rlijagrn H,.-ingmil1blakken: dik 0.2\

krMflberlll

CUtv.•• us

NAP'0!ll _

Perkoenpalenrij

T. onstruc:tit

III s :<: t::
0 "I "I ..
:: :;: ~ ;:; ::
~ l7 ~ ~ ~

dpl8l1

Figuur 13

;;; ;:::.. ..
0; ::: ~~ ~ '"

:; :::: ;:::.. ...
:;; :;:
0: ~ 1$

Hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

DWARSPROfiEL 6 bestaand
schaal UDD

Kreuhelberm
breuksteen 10-60kg
patroongepenet reerd

(stroken) met gietasfalt

Overlaging breuksteen S-40kg
volledig penetreren met giet asfalt

afstraoien met breuksteen 45/12Smm
Setonzuilen dik 0.45, 2600kg/m'
inwassen met steenslag 4/32mm

3.00

0/45mm, dik 0.40

Hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

DWARSPROfiEl 6 nieuw Vandp182o.s0lDtotdp1824

~ i;l

'"'
g :::.. ...

Waterschap Zeeuwse Eilanden
Datum: 26-06-2007
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Figuur 14

6JU'.••U~

Vilvoord5t;dikO.20overlugdmtt
brfuk"IHn·nf~t !CinUWiCkt): ol! 0.20

Vilvoordse; dih 0.20 cp 2 vlijtlgl!n bUilt; dik 029 op 2 v1iJllqtr'I H.ingmilnblokfl;l!n: ok Q,2Sop grind; dik 0.15

hrl!uktlbtnh

NAP.O.~ _

dp1818

Hoogte t.o.v. NAP ~ ~ :! :l li: ~ li: ! :§<i <i ..; .. ..
~

:g e ::: ::l '" :>
~ ! ::lAfstand t.o.v. nulpunt '7 ~ ~ ~ ~ ~ ..;

DWARSPROFiEl 7 bestaand
"haal HOO

Hoogte t.o.v. NAP

Kreukelberm
breukst.en 10-60kg
patroongepenetreerd

(strokenl met giet asfalt
I'

O•• rlaging breuksl .. n S-40kg,
laagdikt. 0.40

volledig penetreren
mei gi.1I"all
,'strooien met

• 1breukst •• n 4S/12Smm I'
B.tonzuil.n dik 0.4S, 2600kg

inwassen met steenslag 4/32mm

3.00

NAP=O.~ _

Afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

OWARSPROFiEl 7 nieuw Van dp182S tot dp182B.]8m

Waterschap Zeeuwse Eilanden
Datum: 26-06-2007

Oud Noord-Bevelandpolder
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Figuur 15

betonblokken

Petit Graniet; dik 0.25 basalt; dik 0.28 op 2 vlijlagen Haringmanblokken; dik 0.15 op grind; dik 0.10

kreukelbrrm

GJt"'_ .. us

PerkoenpalenrijNAP=O_!O __

dp1832

0 ;;; s IC s '" .. ~ ::: ::: .,Hoogte t.o.v. NAP '" ... '" '" '" '"'"i "i a .... .... ...

'" ::: 0 :;! ., ::: ;!! ~ ~ .. 0
.,~ '"e Afstand t.O.V. nulpunt ~ ~ '"' ~ ~ 2i ~ !:,i 0: a ...."i "i

DWARSPROFIEL 8 bestaand
schaal1o1OO

Kreukelberm
breuksteen 10-60kg
patroongepenetreerd

lstroken) met giet asfalt

Overlaging breuksteen 5-4'Okg;
laagdikte 0.40 volledig

penetreren met giet asfalt
a!strooien met breuksteen 45/125mm

Betonzuilen dik 0.45; 2600kg/m'
inwassen met steenslag 4/32mm

• I 1,°·253.00

St.A.B.; dik 0.06

.4.80

dik 0.40

NAP=O_!O _

Hoogte t.O.V. NAP

Afstand t.O.V. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.O.V. nulpunt

DWARSPROFIEL 8 nieuw Vandp1828.38m tot dp1834 Waterschap Zeeuwse Eilanden
Datum: 26-06-2007

Oud Noord-Bevelandpolder
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Bijlage 2 Detailadviezen

Bijlage 2.1:

Bijlage 2.2:

Bijlage 2.3:

Bijlage 2.4:

Samenvatting hydraulische randvoorwaarden

Ecologisch detailadvies

Detailadvies landschap

Aandachtspunten ecologie ontwerpnota Oud Noord-Bevelandpolder

eringen Oud Noord-Bevelandpolder
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Tabel 2: Maatgevende golfcondities

Tabel2.1 Gecorrigeerde golfcondities met gewicht Hs en Tpm volgens verhouding Hs'Tpm

DIJk-

vak

DIJkvakscheldlngs-

coordlnaten lov PariJ. (mJ

DIJk

kllometrerlng

Hs[m] Tpm[s] Walerdleple [m] Windrichting ('1
nautisch

golfrIchtIngsband

nautisch (') bij waterstand t.o.v. NAP

apectrumvorm

bij waterstand

Tabel2.2 Gecorrigeerde golfcondities met gewicht H. en Tpm volgens verhouding Hs'Tprn'Tpm

DIJkvakscheldlngs- DIJk Hs[m] Tpm[s] Wale,dleple [m] Wlndrlchllng ('1
nautisch

spectrumvorm

Opdracht 2006.02.23 (ref: 06050/1340)
Mantelovereenkomst RKZ-1.563

-13- 1 juni2006



e -
Tabel2.3 Gecorrigeerde golfcondities met gewieht Hs en Tpm volgens verhouding Hs'Hs'Tprn

Dijk·

vak

Dljkvakscheldlngs- Dijk Halm) Tpmla) Waterdiepte (mI Wlndrtchtlng (.,

nautiseh

Tabel 3: GHW-standen en ontwerppeilen

Dljk- Dljkv.kscheldtngs- Dijk I

I

Poldema.m

I

Ontwerp peil GHW GLW Springtij Doodtij

vak coordtnaten tov Partjs (mI kIlometrering HW LW HW LW

van tot (kmI [mI [m) [mI [mI [mI [mI [mI

no. x V x V van tot tovNAP tovNAP tov. NAP tov NAP tov. NAP tov NAP tov. NAP

18 46447 402643 47300 402919 183.40 182.50 Grote inlaaa 3.45 1.45 -1.30 1.65 -1.30 1.15 -1.15

19 47300 402919 47793 402874 182.50 182.00 Grote inlaaa 3.45 1.45 -1.30 1.65 -1.30 1.15 -1.15

20 47793 402874 47857 402739 182.00 181.85 Grate Inlaaa 3.45 1.45 -1.30 1.65 -1.30 1.15 -1.15

21a 47857 402739 48359 402608 181.85 181.20 haven Coliln'Dlaat 3.45 1.45 -1.30 1.65 -1.30 1.20 -1.15

21b 48359 402608 48591 402525 181.20 180.95 haven Coli"nsDlaat 3.45 1.45 -1.30 1.65 -1.30 1.20 -1.15

22 48591 402525 49309 402321 180.95 180.20 Molenweo I Oud NoordbevelondseDolder 3.45 1.45 -1.30 1.65 -1.30 1.20 -1.15

230 49309 402321 49658 401968 180.20 179.70 Zeelandbruo IOud NoordbevelandseDolder 3.45 1.45 -1.30 1.65 -1.35 1.20 -1.15

23b 49658 401968 50065 401464 179.70 179.05 Zeelandbrug I Oud Noordbevelandsepolder 3.45 1.45 -1.30 1.65 -1.35 1.20 -1.15

Opdracht 2006.02.23 (ref: 06050/1340)
Mantelovereenkomst RKZ-1563

-14- 1 juni 2006



Bijlage 3a: Maatgevende golfbelastingen NAP Om

Uitvoer
punt

Wind
richting

Golf
richting

Z1= H.
binnenDijkstuk

H. buiten Tpm
[m] [5]

Wind
richting

360 4,4

Dijkstuk Uitvoer
punt Waterstand

[m+NAP]

Golf
richting

Z2
Max( H/* Tpm)

binnen

H. binnen I
H. buiten

o 360

Herbekening haven Colijnsplaat -12- 19 december2006



Bijlage 3b: Maatgevende golfbelastingen NAP+2m

Dijkstuk Uitvoer
punt

Dijkstuk Uitvoer
punt

Dijkstuk Uitvoer
punt

Herbekening haven Colijnsplaat -13- 19 december 2006



Bijlage 3c: Maatgevende golfbelastingen NAP+3m

Dijkstuk Uitvoer
punt

Dijkstuk Uitvoer
punt

Herbekening haven Colijnsplaat -14- 19 december 2006



Bijlage 3d: Maatgevende golfbelastingen NAP +4m

Dijkstuk Uitvoer
punt

Dijkstuk Uitvoer
punt

Herbekening haven Colijnsplaat -15- 19 december 2006



Bijlage 2.2 Ecologisch advies

Bijlage 3



Ministerie van Verkeer en Waterstaat DDDDDRijkswaterstaat

Directie Zeeland

Aan

Projectbureau Zeeweringen
t.a.v.
Postbus 1000
4330 ZW Middelburg

Contactpersoon

C. Joosse/R. Jentink
Datum

05-01-07

Doorkiesnummer

0118-622296/2290
Bijlage(n)

1
Ons kenmerk Uw kenmerk

Onderwerp
detailadvies dijkvak Oud Noord Bevelandpolder incl. Colijnsplaat

Het dijkvak Colijnsplaat e.o. is in juni/juli 2006 door Aqua Sense geïnventariseerd. De
boventafel van het dijkvak is toen geïnventariseerd volgens de methode van Tansley.
Het dijkvak is voor wat betreft de boventafel in het veld opgedeeld in negen gedeeltes.
Deze zullen hieronder behandeld worden. In juni 2006 is de ondertafel geïnventariseerd
door Aqua Sense, tevens hebben zij in september 2006 het voorland geïnventariseerd.
De ondertafel is opgedeeld in 12 gedeeltes.

Getijdezone

De Oosterschelde staat bekend om zijn zeer gevarieerde en bijzondere wiervegetaties die
in de getijdezone op de dijken groeien. Deze wiervegetaties zijn wettelijk beschermd (in
tegenstelling tot de situatie in de Westerschelde). In het NB-wetbesluit met betrekking
tot de Oosterschelde worden de wiervegetaties van hard substraat als volgt omschreven:

"De stenen dijkglooiingen, kreukelbermen en strekdammen, vormen kunstmatige
rotskusten, waarop allerlei organismen zijn te vinden, die van nature voorkomen op
de rotskusten van Het Kanaal. De soortenrijke wiervegetatie op hard substraat, met
meer dan 150 soorten (3/4 van de in Nederland voorkomende) waaronder
Knotswier, Blaaswier, Groefwier en Suikerwier is uniek. Vele soorten komen alleen
in de Oosterschelde voor. De diversiteit van de wiervegetaties verschilt per locatie
en is onder andere afhankelijk van het stromingspatroon ter plaatse, de droogligtijd,
de overspoelingsfrequentie en het substraattype. De wierbegroeiing vertoont een
zonering, evenwijdig aan de hoogtelijn. Kwantitatief de belangrijkste wiersoorten op
hard substraat zijn Knotswier en Blaaswier".

Met deze wiervegetaties dient dan ook zeer zorgvuldig omgegaan te worden.
In de Westerschelde werd er voor de getijdezone gewerkt met vier categorieën van
wiervegetaties (Milieuinventarisatie Westerschelde). In de Oostersehelde zijn dit er acht.
Het verschil zit erin dat er in de Oostersehelde onderscheidt wordt gemaakt in een dijk
met kreukelberm en een dijk zonder kreukelberm. Categorie 1 tot en met 4 is voor dijk
zonder kreukelberm en categorie 5 tot en met 8 is voor een dijk met kreukelberm. Het

Meetadviesdienst Zeeland

Postadres postbus 5014, 4330 KA Middelburg

bezoekadres Poelendaelesingel 18 4335 JA

Middelburg

Telefoon (0118) 622290

Telefax (0118) 622999



gaat dus om dezelfde verdeling met 1 en 5 als het minst waardevol en 4 en 8 als het
meest waardevol.

Hieronder de resultaten in tabel weergegeven

Dijkvak Dijkpaal Type Advies Herstel Potentieel Advies
2006 type? Verbetering

55.1 1797-1803 6 Voldoende 7 Redelijk Goed
55.2 1803-1809 5 Geen voorkeur 7 Redeliik Goed
55.3 Buitenzijde 6 Voldoende 7 Redelijk Goed

oostelijk
havendam

55.4 Kop Oostelijke 7 Redelijk Goed 8 Goed
havendam

55.5 Zuidziide haven 3 Redeflik Goed 8 Goed
55.6 Binnenzijde 5 Geen voorkeur 8 Goed

westelijke
havendam

55.7 Kop westelijke 7 Redelijk Goed 8 Goed
havendam

-buitenzijde tot
eerste knik

55.8 Buitenzijde 6 Voldoende 7 Redelijk Goed
westelijke
havendam

55.9 Srandje 1 Geen voorkeur 1 Geen voorkeur
Colijnsplaat

55.10 Strandje tot 7 Redelijk goed 7 Redelijk Goed
oostnol

55.11 Oostnol tot 6 Voldoende 6 Voldoende
west nol

55.12 Westnol tot 6 Voldoende 6 Voldoende
1834

2 Potentie zoals genoemd in rapport Waardenburg "Ecologische waardering dijkvakken"
(Meijer 1989)

Hieronder volgt per traject een korte beschrijving

55.1 De dijkbekleding bestaat hier uit basalt dat is gepenetreerd met asfalt daaronder
komt nog een strook Vilvoordse steen voor deels ook gepenetreerd. De wierbegroeiing is
hier mager mede door het huidige substraat in combinatie met de expositie. De
begroeiing bestaat voornamelijk uit darmwier en de voorkomende bruinwieren zijn
Kleine Zeeeik en Blaaswier. Verder komen Oesters en Mossels voor en ook Schaalhoorn.
De wierbegroeiing kan bevorderd worden door een bekleding die voldoende houvast
biedt aan de wieren.

55.2 De dijkbekleding bestaat hier uit basalt dat is gepenetreerd met asfalt daaronder
komt nog een strook Vilvoordse steen voor deels ook gepenetreerd. Er komen nauwelijks
wieren voor op dit gedeelte. De wierbegroeiing kan bevorderd worden door een
bekleding die voldoende houvast biedt aan de wieren.

55.3 De dijkbekleding bestaat uit Haringmanblokken. Er is een magere niet gesloten
wierbegroeiing aanwezig met soorten als Kleine Zeeeik en Blaaswier. Tevens aanwezig
zijn Oesters, Mossels en Schaalhoorns.

1 Methode van Tansley: r = rare (zeldzaam), 0 = occasional(weinig voorkomend),
fr = frequent (regelmatig voorkomend), a= abundant(grotere aantallen/bedekking), 2

d =dominant (overheersend in aantal/bedekking)



55.4 De kop van de havendam wordt o.a. gevormd door grote betonblokken. Op deze
betonblokken is een gevarieerde wierbegroeiing aanwezig met o.a. Kleine zeeeik,
blaaswier en Gezaagde zeeeik. Tevens komen op de blokken anemonen en mosdiertjes
voor. De ruimtes tussen de blokken bieden een geschikt leefgebied voor allerlei
zeedieren. Het is raadzaam deze blokken te laten liggen en te versterken door extra
betonblokken bij te storten.

55.5 De dijkbekleding bestaat uit kleine platte betonblokken. De begroeiing met wieren
is redelijk. De zonering is beperkt aanwezig en de wierbegroeiing kent enige open
plekken. Er komen twee bruin wiersoorten voor namelijk Knotswier en Blaaswier. Verder
komen Oesters en Mossels voor en ook Schaalhoorn. De wierbegroeiing kan bevorderd
worden door een bekleding die voldoende houvast biedt aan de wieren.

55.6 De dijkbekleding bestaat uit Haringmanblokken en basalt soms ingegoten met
cement of asfalt Er is een hoog liggende kreukelberm met veel slib. De bruinwieren
komen maar weinig voor. De soorten die voorkomen zijn Blaaswier en Knotswier. Bij de
schaaldieren is de Gewone alikruik aanwezig, verder komen voor Oesters en
Schaalhoorn.

55.7 De kop van de westelijke havendam is vergelijkbaar met de kop van de oostelijke
havendam met grote betonblokken. De buitenzijde van de dam tot aan de eerste knik

. bestaat uit haringmanblokken. Er is een behoorlijke wierbegroeiing aanwezig, met kleine
Zeeeik, Gezaagde zeeeik, Blaaswier en Knotswier. De zonering is behoorlijk compleet.
alleen de ondergroei blijft nog een beetje achter om deze begroeiing in de hoogste
categorie te laten vallen. Vervanging van de haringmanblokken voor ecozuilen biedt hier
de mogelijkheid tot verbetering. .

55.8 De buitenzijde van de havendam is bekleed met haringmanblokken, deze zijn erg
matig begroeid met wieren. De aangetroffen bruinwieren zijn Kleine zeeeik en Blaaswier.
Daarnaast komen wat Mossels en Oesters voor. De zonering is ook maar beperkt
aanwezig

55.9 Dit gedeelte is de ondertafel niet zichtbaar door het strandje wat zich hier tegen de
dijk aan bevind.

55.10 Dit gedeelte van het strandje naar de kop van de oostnol heeft als bekleding
basalt met asfalt en Vilvoordse steen. Er komt een redelijke wierbegroeiing voor die
echter niet erg soortenrijk is. Aangetroffen zijn Kleine zeeeik en Blaaswier, met verder
nog mosselsen Oesters.

55.11 Dit is het gedeelte tussen de Oostnol en de Westnol er is mede door het hoge
voorland een magere wierbegroeiing aanwezig met de soorten Kleine zeeeik en
Blaaswier. De bekleding bestaat uit stortsteen gepenetreerd met asfalt.

55.12 Dit gedeelte loopt van de punt van de westnol tot aan dijkpaal 1834 het einde
van dit dijktraject. De dijkbekleding bestaat uit een scala aan steenbekledingen. De
wierbegroeiing is erg mager en bestaat uit het sporadisch voorkomen van Blaaswier.
Oesters, Mossels en Schaalhoorns komen veelvuldig voor.

1 Methode van Tansley: r = rare (zeldzaam), 0 = occasional(weinig voorkomend),
fr = frequent (regelmatig voorkomend), a= abundant(grotere aantallen/bedekking), 3

d =dominant (overheersend in aantal/bedekking)



Zone boven GHW

De zone boven GHW is opgedeeld in vijf gedeelten. Hieronder volgt per deel een
beschrijving.

Deel1 dp 1797-1807
De steenbekleding bestaat hier uit haringmanblokken en basalt gepenetreerd met asfalt.
Er komt niet veel vegetatie voor. De totale bedekking is slechts 5%. Er komen enkele (3)
zoutsoorten voor en een aantal (8) zout tolerante soorten. Het gaat om de volgende
soorten.

Nederlandsenaam Bedekking Latijnse naam Zoutgetal
Deens lepelblad 0 Cochlearia danica 2
Gerande schijnspurrie 0 Spergularia maritime 4
Hertshoornweegbree 0 Plantago coronopus 3
Ijzerhard r Verbena officinalis -
Reukeloze kamille 0 Matricaria maritime 3
Rood zwenkgras 0 Festuca rubra ssp. Commutate 2
Smalle rolklaver 0 Lotus corniculatus ssp. Tenuifolius 3
Spiesmelde 0 Atriplex prostrate 1
Strandkweek 0 Elumus athericus 3
Strandmelde 0 Atriplex littoralis 4
Zilverschoon 0 Potentilla anserina 2

Deze vegetatie komt overeen met een klasse2a uit de classificatie voor zoutplanten wat
inhoud dat voor herstel een advies geldt "Voldoende". Gezien de huidige bekleding van
haringman en basalt met asfalt is een verbetering hier mogelijk, daarom voor verbetering
het advies "Redelijk Goed"

Deel2 dp 1807-1808
De steenbekleding bestaat hier uit basalt. Er komt nauweHjks vegetatie voor op dit
gedeelte. Zoutsoorten komen niet voor en er is maar 1 zouttolerante soort aangetroffen.
Het gaat om de volgende soort:

Nederlandsenaam
Strandkweek

Deze vegetatie komt overeen met een klasse 1a uit de classificatie voor zoutplanten wat
inhoud dat voor herstel een advies geldt "Geen voorkeur". Gezien de huidige basalt
glooiing die toch ook doorgroeibaar is, zal er waarschijnlijk niet veel mogelijkheid zijn tot
verbetering. Daarom ook voor verbetering het advies "Geen voorkeur"

Deel3 dp 1808-1810 havendam oost
Dit dijkvak heeft een bekleding van voornamelijk haringmanblokken en een stukje
basalt. Het voorland bestaat uit ondiep water. Er staat niet veel vegetatie op de dijk er is
een matige soortenrijkdom. Er zijn 4 zoutsoorten en 5 zouttolerante soorten
aangetroffen. Het gaat om de volgende soorten:

Nederlandsenaam Bedekking Latijnsenaam zoutgetal
Deens lepelblad 0 Cochlearia danica 1
Gerande schijnspurie 0 Spergularia maritime 2
Herfstleeuwetand r Leontodon autumnalis 3
Hertshoornweegbree f Plantago coronopus 3
Reukeloze kamille 0 Matricaria maritima 2

, Methode van Tansley: r = rare (zeldzaam), 0 = occasional(weinig voorkomend),
fr = frequent (regelmatig voorkomend), a= abundant(grotere aantallen/bedekking), 4

d =dominant (overheersend in aantal/bedekking)



SQiesmelde 0 Atriplex prostrata 1
Strandkweek f Elymus athericus 3
Strandmelde 0 Atriplex littoralis 4
Zeevetmuur 0 Sagina maritima 4

Deze vegetatie komt overeen met een klasse3a uit de classificatie voor zoutplanten wat
inhoud dat voor herstel een advies geldt "redelijk goed". Dit leidt automatisch ook tot
een advies "redelijk goed" voor verbetering.

Deel4 dp 1811-1814
Dit gedeelte is de zuid oostelijke helft van de haven. De bekleding bestaat uit vlakke
blokken. Er komt behoorlijk wat vegetatie op de dijk voor en in een smalle strook komen
er ook behoorlijk wat zoutsoorten voor. Door dat deze strook (door de geringe
golfoploop) vrij smal is zijn de bedekking t.o.v. de hele dijk vrij laag, maar in deze strook
is de bedekking aanzienlijk. In totaal zijn er 11 zoutsoorten aangetroffen en 4
zouttolerante soorten. Het gaat om de volgende soorten:

Nederlandsenaam Bedekking Latijnsenaam zoutgetal
Deens Lepelblad r Cochlearia danica 2
Gerande schijnspurrie 0 Spergularia maritima 4
Gewone zoutmelde f Atriplex portulacoides 4
Hertshoornweegbree 0 Plantago coronapus 3
laksteeltje r Desmazeria marina 3
Lamsoor r Limonium vulgare 4
Melkkruid r Glaux maritima 3
Reukeloze kamille f Matricaria maritime 3
Rood zwenkgras f Festuca rubra ssp. commutata 1
Schorrekruid 0 Suaeda maritima 4
Strandkweek f Elymus athericus 3
5trandmelde 0 Atriplex littoralis 4
Zeeaster 0 Aster tripolium . 4
Zeekraal 0 Salicornia spec 4
Zeevetmuur 0 Sagina maritima 2
Deze vegetatie komt overeen met een klasse4a uit de classificatie voor zoutplanten wat
inhoud dat voor herstel een advies geldt "redelijk goed". Dit leidt automatisch ook tot
een advies "redelijk goed" voor verbetering.

Deel 5 dp 1814-1818
Dit dijkgedeelte is de zuid westelijke helft van de haven, veel van de steenbekleding is
overgoten met beton, hierdoor komt er ook minder vegetatie voor dan op het vorige
deel. Toch komen er nog 7 zoutsoorten en 4 zout tolerante soorten voor. Het gaat om
de volgende soorten:

Nederlandsenaam Bedekking Latijnsenaam zoutgetal
Gerande schijnspurrie 0 Spergularia maritima 4
Gewone zoutmelde f Atriplex portulacoides 4
Herfstleeuwetand 0 Leontodon autumnalis 2
Rood zwenkgras 0 Festuca rubra ssp. commutata 2
Schorrekruid 0 Suaeda maritima 4
Smalle rolklaver 0 Lotus corniculatus ssp.tenuifolius 3
Strandkweek 0 Elymus athericus 3
Strandmelde 0 Atriplex littoralis 4
Zeeaster 0 Aster tripolium 4
Zeekraal 0 Salicornia spec. 4

1 Methode van Tansley: r = rare (zeldzaam), 0 = occasional(weinig voorkomend),
fr = frequent (regelmatig voorkomend), a= abundant(grotere aantallen/bedekking), 5
d =dominant (overheersend in aantal/bedekking)



•

•
I Zeeweegbree 0 I Plantago maritima 4
Deze vegetatie komt overeen met een klasse4a uit de classificatie voor zoutplanten wat
inhoud dat voor herstel een advies geldt "redelijk goed". Dit leidt automatisch ook tot
een advies "redelijk goed" voor verbetering. Deze verbetering is ook goed mogelijk
omdat nu een deel van de de bekleding is overgoten met beton.

Deel 6 dp 1818 Westelijke havendam tot 1820 de punt van de oostnol
Dit dijkgedeelte is de westelijke havendam ter hoogte van dp 1818 en loopt door tot en
met dp 1820 de punt van de oostnol. De steenbekleding bestaat uit Haringmanblokken.
Er komt redelijk wat vegetatie voor, er zijn 7 zoutsoorten en 5 zout tolerante soorten
aangetroffen. Het gaat om de volgende soorten:

Nederlandsenaam Bedekking Latijnsenaam zoutgetal
Gerande schijnspurrie 0 Spergularia maritima 4
Gewone zoutmelde a Atriplex portulacoides 4
Hertshoornweegbree r Plantago corono_pus 3
Reukeloze kamille 0 Matricaria maritima 3
Rood zwenkgras 0 Festuca rubra ssp. commutata 2
Schorrekruid 0 Suaeda maritima 4
Spiesmelde 0 Atriplex prostrata 1
Strandkweek f Elymus athericus 3
Strandmelde 0 Atriplex littoralis 4
Zeealsem 0 Artemisia maritima 3
Zeeaster 0 Aster tripolium 4
Zeekraal 0 Salicornia spec. 4
Deze vegetatie komt overeen met een klasse4a uit de classificatie voor zoutplanten wat
inhoud dat voor herstel een advies geldt "redelijk goed". Dit leidt automatisch ook tot
een advies "redelijk goed" voor verbetering.

Deel 7 dp 1820 punt oostnol-1825
Dit dijkgedeelte is het deel tussen de Oost en de Westnol. de bekleding tussen de nollen
bestaat uit haringmanblokken. De bekleding op de nollen is wisselend met veel beton en
soms asfalt. In de hoek van de westnol is een strandje, dat kunstmatig in stand wordt
gehouden met een soort van betonnen afscheiding. Er is niet veel vegetatie aanwezig,
maar wel een gevarieerde vegetatie. In de hoek met het strandje bevindt zich een ruige
zoete vegetatie. Op de glooiing zijn behoorlijk wat zoutplanten aanwezig namelijk 9 en
6 zoutlolerante soorten. Het gaat om de volgende soorten:

Nederlandsenaam Bedekking Latijnsenaam zoutgetal
Aardbeiklaver 0 Trifolium fragiferum 2
Gerande schijnspurrie 0 Spergularia maritima 4
Gewone zoutmelde 0 Atriplex portulacoides 4
Hertshoornweegbree 0 Plantago coronopus 3
Melkkruid 0 Glaux maritima 3
Reukeloze kamille 0 Matricaria maritima 3
Rood zwenkgras 0 Festuca rubra sspcommutata 2
Smalle rolklaver 0 Lotus corniculatus ssp.tenuifolius 3
Spiesmelde 0 Atriplex prostrata 1
Strandkweek f Elymus athericus 3
Zeealsem 0 Artemisia maritima 3
Zeekooi r Crambe maritima 3
Zeeraket r Cakile maritima 2
Zeevenkel r Crithmum maritimum 3
Zeevetmuur r Sangina maritima 2

1Methode van Tansley: r = rare (zeldzaam), 0 = occasional(weinig voorkomend),
fr = frequent (regelmatig voorkomend), a= abundant(grotere aantallen/bedekking), 6
d =dominant (overheersend in aantal/bedekking)



..
Deze vegetatie komt overeen met een klasse4a uit de classificatie voor zoutplanten wat
inhoud dat voor herstel een advies geldt "redelijk goed". Dit leidt automatisch ook tot
een advies "redelijk goed" voor verbetering.

Deel 8 Punt westnol tot dp 1825
Dit gedeelte is de buitenzijde van de Westnol. De bekleding is wisselend en her en der
met beton gepenetreerd. Er is niet veel begroeiing aanwezig. De aanwezige begroeiing
bestaat uit 4 zoutsoorten en 4 zouttolerante soorten. Het gaat om de volgende soorten:

Nederlandsenaam Bedekking latijnsenaam zoutgetal
Aarbeiklaver r Trifolium fragiferum 2
Gewone zoutmelde 0 Atriplex !>_ortulacoides 4
Melkkruid 0 Glaux maritima 3
Rood zwenkgras 0 Festuca rubra ssp commutata 2
Smalle rolklaver 0 lotus cornlculatus ssptenuifolius 3
Spiesmelde 0 Atriplex prostrata 1
Strandkweek f Elymus athericus 3
Zeealsem 0 Artemisia maritima 3
Deze vegetatie komt overeen met een klasse3a uit de classificatie voor zoutplanten wat
inhoud dat voor herstel een advies geldt "redelijk goed" .. Dit leidt automatisch ook tot
een advies "redelijk goed" voor verbetering.

Deel9 Dp 1825 tot en met dp 1834
Dit is het laatste gedeelte aan de westzijde van het dijkvak. De bekleding bestaat uit
Haringmanblokken. Er is maar weinig begroeiing aanwezig. Erzijn 4 zoutsoorten en 5
zouttolerante soorten aangetroffen. Het gaat om de volgende soorten:

Nederlandsenaam Bedekking latijnsenaam zoutgetal
Gerande schijnspurrie r Spergularia maritima 4
Gewone zoutmelde 0 Atriplex portulacoides 4
Hertshoornweegbree 0 Plantago coronopus 3
Reukeloze kamille r Matricaria maritima 3
Rood zwenkgras r Festuca rubra ssp commutata 2
Schorrekruid r Suaeda maritima 4
Smalle rolklaver r Lotus corniculatus ssp. tenuifolius 3
Spiesmelde f Atriplex prostrata 1
Zeealsem 0 Artemisia maritima 3
Deze vegetatie komt overeen met een klasse3a uit de classificatie voor zoutplanten wat
inhoud dat voor herstel een advies geldt" redelijk goed". Dit leidt automatisch ook tot
een advies "redelijk goed" voor verbetering.

Flora en Faunawet
Op de geïnventariseerde glooiing en in het voorland zijn geen plantensoorten
aangetroffen die beschermd zijn volgens de Flora- en Faunawet.

Nota soorten beleid Provincie Zeeland en NB-wetbesluit
In de Nota Soortenbeleid worden een aantal aandachtsoorten genoemd. Op de
zeeweringen kunnen vooral planten voorkomen uit de soortengroepen
Aanspoelselplanten en Schorplanten. De soorten die tot deze soortengroep worden
gerekend staan op pagina 38 van de Nota Soortenbeleid Provincie Zeeland. De volgende
soorten van deze lijst zijn aangetroffen op de glooiing tevens is vermeld of de soorten
genoemd worden in het NB-wetbesluit voor de Oosterschelde:

1 Methode van Tansley: r = rare (zeldzaam), 0 = occasional(weinig voorkomend),
fr = frequent (regelmatig voorkomend), a= abundant(grotere aantallen/bedekking), 7

d =dominant (overheersend in aantal/bedekking)



Soortgroep Soort NB-wet
Schorplanten Gewone zoutmelde X

Lamsoor X
Zeealsem X

Aanspoelselplanten Strandmelde X
Laksteeltje

Doordat bij de werkzaamheden de steenbekleding vervangen wordt zal alle vegetatie die
daar op groeit in eerst instantie verdwijnen. In het detailadvies wordt echter geadviseerd
welke steenbekleding er weer toegepast moet worden om de vegetatie weer een kans te
geven om terug te komen of mogelijk de omstandigheden te verbeteren. Dit detailadvies
is richtinggevend bij het ontwerp van de nieuwe dijk. Hierdoor wordt verzekerd dat de
groeimogelijkheden op de dijk weer worden hersteld en waar mogelijk verbeterd. In het
voorland komen geen provinciale aandachtsoorten voor.

EU-Habitatrichtlijn Cgebiedsbeschermingsregimel
Het voorland bestaat uit ondiep tot redelijk diep water. Het gehele voorland maakt
onderdeel uit van het kwalificerende habitattype 1160 Grote, ondiepe kreken en baaien.
Doordat het voorland uit ondiep water bestaat zullen er nauwelijks effecten optreden
door de werkzaamheden. Erdient goed op gelet te worden dat er geen vrijkomende
materialen als teenbeschot en perkoenpalen in de Oosterschelde terechtkomen. Deze
dienen allemaal afgevoerd te worden.

Voor eventuele vragen ben ik bereikbaar

Vriendelijke Groeten

Robert Jentink

1 Methode van Tansley: r = rare (zeldzaam), 0 = occasional(weinig voorkomend),
fr = frequent (regelmatig voorkomend), a= abundant(grotere aantallen/bedekking), 8
d =dominant (overheersend in aantal/bedekking)
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Advies Landschap en Cultuurhistorie Oud Noord-Bevelandpolder: Zeeweringen
Oosterschelde.

Algemene Beschrijving:
Het bedoelde dijktraject strekt zich uit westwaarts van de Zeelandbrug tot en met
Camping Orisant (einde West Zeedijk) over een lengte van 3,7 Kilometer. Het dijkvak
kent een zeer gevarieerd karakter.
Deels van de Zeelandbrug naar Colijnsplaat een sober, open karakter, in
Colijnsplaat zelf omvat de wering een jachthaven en aan de westzijde kent de dijk
een meer recreatief karakter. Dit laatste deel ter hoogte van de Camping wordt
zomers redelijk intensief gebruikt door wandelaars, zonzoekers, fietsers en overige
recreanten.

Beschrijving voorgestelde technische afwerking profielen:

Van oost naar west: Tussen de Zeelandbrug tot en met de buitenzijde oost van jacht-
en vissershaven oost Colijnsplaat wordt het volgende voorgesteld: in de ondertafel
wordt de bekleding met breuksteen overlaagd en de boventafel zal worden
uitgevoerd in betonzuilen. De bestaande bekledingen van de jachthaven binnenzijds
worden geheel overlaagd, omdat de taluds hier te stijl zijn.
Ook westelijk van Colijnsplaat wordt in grote lijnen de ondertafel overlaagd en de
boventafel in breuksteen uitgevoerd.

Voorlopig Landschapsadvies:

Grotendeels komt het voorgesteld technisch profiel overeen met de landschapsvisie.
Vanaf de Zeelandbrug wordt in de ondertafel een overlaging van de breuksteen
voorgesteld, de boventafel wordt uitgevoerd in betonzuilen. Dit benadrukt het
contrast donker (ondertafel) en licht (boventafel).
De dijk van de haven Colijnsplaat wordt geheel overlaagd, omdat de hellingen alhier
(veel) te steil zijn. Ook dit komt overeen met de landschapsvisie, die aangeeft, dat in
technische situaties zoals de Deltawerken en in semi-stedelijke situaties het
toepassen van asfalt acceptabel is.
Het strandje aan de noord-west hoek van de haven zal zoveel mogelijk gespaard
moeten blijven. Eventueel moet extra zand opgespoten of aangebracht worden. Dit
geldt ook voor het tweede strandje voor de camping Orisant, waar eerder al een
soort voordam is aangelegd om het zand vast te houden. Behoud van het strand is
hier van recreatief belang.
Het voorgestelde technisch profiel met overlagen in de ondertafel en gebruik van
zuilen in de boventafel is landschappelijk accoord. Het is overigens wel jammer, dat
de oude palenrij geheel verdwijnt.



Punt van aandacht alhier is wel de padenstructuur. Voorstel is hier op basis van een
voorgesteld fietsplan, het gehele onderhoudspad te verharden. Omdat ook op de
kruin van de dijk en grotendeels achter de dijk nu paden aanwezig zijn, is het
voorstel deze situatie nog eens goed te bekijken. Het gaat hier immers om gebruik
door fietsers, wandelaars, en het onderhoudsgebruik.
Voor zover bekend zij er binnen het traject niet veel archeologische em/of
cultuurhistorische waarden in het geding.
Er zijn echter enkele punten van aandacht. Op de kop van de westelijke havendam is
een standbeeld geplaatst.

Actueel is het geplande monument "Verdronken dorpen", een zogenaamd
geluidsmonument van de Amsterdamse kunstenares Lydia Schouten.De locatie
bevindt zich buitendijks ongeveer aan het einde van de Molenweg, iets naar het
oosten gelegen. Het monument bestaat uit een toren op en plaat van 5 x 5meter met
uitstekend enige toeters, die geluid kunnen voortbrengen. Tegen de dijk is een
traptreden plateau bedacht van 126 plateaus, namelijk alle verdronken dorpen. De
namen van de dorpen zullen in de stenen worden gegraveerd .

•



Bijlage 2.3 Aandachtspunten ecologie ontwerpnota Oud Noord-
Bevelandpolder

•

e,

Bijlage 3



Memo

Aan

-Projectbureau Zeeweringen

Van

Peter Meininger & Bert Wetsteijn
Datum

6 november 2006
Onderwerp

Voorlopige aandachtspunten fauna traject Oud-Noord-Bevelandpolder

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

Hoogwatervluchtplaats

• Karteringen van hoogwatervluchtplaatsen (hvp's) zijn beschikbaar vanaf april
2003 t/rn heden; aanvullende hvp gegevens zijn beschikbaar uit april en
augustus 2006 (onderdeellaagwatertellingen).

• langs het dijldraject komen geen hoogwatervluchtplaatsen van betekenis voor.

laagwatertellingen

• Tellingen zijn uitgevoerd in april en augustus 2006, mogelijk aan te vullen met
december 2006.

• Resultaten op dit moment (2 november) even onbereikbaar, maar betekenis
traject als foerageergebied is waarschijnlijk gering.

Broedvogels

• Inventarisatie van broedvogels uitgevoerd in de periode begin april t/rn juni
2006.

• Het belangrijkste broedgebied op dit dijktraject wordt gevormd door de
Paardekuup, met o.a. Scholekster (1), Kievit (5), Tureluur (1), 81auwborst (2),
Bosrietzanger (2), Kleine Karekiet (10) en Rietgors (3).

• Op de dijk zelf waren acht territoria van Graspieper (zeven langs de West-Oost-
Havendijk, één ter hoogte van de Paardekuup.

• Aanbevolen wordt de grasberm van de zeedijk vanaf 15 maart regelmatig zeer
kort te maaien om vestiging van broedvogels te voorkomen.

• Aanbevolen wordt werkzaamheden en rijbewegingen aan de inlaagzijde van de
zeedijk t.h.v. de Paardekuup zoveel mogelijk te vermijden.



• Aanbevolen wordt de werkzaamheden te beginnen op of kort na 1 april, om
vestiging en eventuele verstoring van broedvogels te voorkomen.

• Er zijn geen dringende redenen een eventueel aan te leggen onderhoudspad
ontoegankelijk te maken voor fietsers.

Noordse Woelmuis

• Inventarisatie van kleine zoogdieren met inloopvallen uitgevoerd in de
(binnendijkse) Paardekuup en (binnendijks) langs de zeedijk ten oosten van
Colijnsplaat in de periode 21 augustus t/m 7 september 2006. Tijdens 171
'valnachten' werden slechts twee Huisspitsmuizen gevangen.

.. Er zijn geen historische waarnemingen bekend van Noordse woelmuizen in het
atlasblok (5x5 km) waartie het dijktraject behoort. De soort doet het erg slecht
op Noord-Beveland en is hier (vrijwel) verdwenen.

• Het voorkomen van Noordse Woelmuis op het dijktraject wordt zeer
onwaarschijnlijk geacht, en buitendijks voorkomen vrijwel nihil.

Rugstreeppad

• In april 2006 werden tenminste twee roepende exemplaren gehoord in een
plasje in de Paardekuup .

.'
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Bijlage 3 Berekeningen

Bijlage 3.1:

Bijlage 3.2

Bijlage 3.3:

Bijlage 3.4:

Keuzemodel met invoermodule

Ontwerpberekeningen bekleding

Ontwerpberekeningen kreukelberm

Berekening vergrotingsfactor golfoploop

_Weringen Oud Noord-Bevelandpolder
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Keuzemodel v2 februan 2007 Minmaal 2 vananten doorrekenen Oe waarden zIJn relatief

Wijzigingen t 0 v versie 1.4 gestandaardlseerde/graflscrle Invoer

Dijkvak Oud Noord-Beveland [incl haven Cl Te behalen scores liggen tussen 1 en 3

dp 1797 -1834
Criteria

rgangen)
Uitvoering
Hergebruik
Onderhoud
Landschap

Natuur
Totaal (2)

score

Onderhoud Natuur
Criteria>
Subcriteria >
Weging subcriteria >

8,4 9,7
13,7
16,3 69,5

o
69,47

variant 2
variant 3
variant 4

6,2
19,4
16,0

NatuurOnderhoud

Opmerkingen:

23-7-2007
Keuzemodel v2_0_noordbeveland.xls



Keuzemodel

Dijkvak Oud Noord-Beveland (inel haven Colijnsplaat)
vandptotdp: L1~7~9~7_-~1~8~34~ ~

v2 februan 2007

lvanant 1 Variant 1

score flora:

score habitat:

lengte [mlo landschap

Boventafel EBe
Ondertafel EB

score flora

score habitat:

Ivariant 3

lengte [m]: 100 100

Boventafel

bekled,ng .... bd.:Jeding

Ondertafele
score ftCf3:

score habitat:

Ivanant 4

lengte [ml 100 100

Boventafel

r- R bekledingI bekledinç

Ondertafel

Variant 3

L_ ~ _L ~~ L_ ~1~0~0 _L ~1~0~0 _L ~1~00~ ~L_ ~1~00~ ~lscorelandschap

! .... I bekledinq I ... ] bededinq... bekleding

Variant 4

L_ ~~ _L ~~ L_ ~1~0~0 _L ~1~0~0 _L ~1~0~0 -L ~1~0~0 ~lscorelandschap

____ _L_.J. __ ---=- -----'--O_LI.._.I_be_k_led_:_'ng - -- Rbe~ ,--,--- -.--

I .. I bekledmg -8

score tiara.
score habitat'



Bijlage 3.2 Ontwerpberekeningen bekleding

Toepasbaarheid toplaagtypen

Bijlage 3



Spreadsheet ontwerpen Ontwerpersversie gebaseerd op
Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige e

Oud-Noord-Bevelandpolder incl. Colijnsplaat

•
welke

kolom itereren?
Tabelkeuze: 1/2/3

2

Ruimte voor opmerkingen:



Spreadsheet ontwerpen Ontwerpersversie gebaseerd op versie

Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige

Ruimte voor opmerkingen:



Spreadsheet ontwerpen Ontwerpers versie gebaseerd op versie 10 5··01-06

Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige

I, El

Ruimte voor opmerkingen:



Spreadsheet ontwerpen Ontwerpersversie gebaseerd op versie 10 5-01-06
Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: lanqdurtqe

Oud-Noord-Bevelandpolder inct. Colijnsplaat

'la
[;m_ nn_=a

Ruimte voor opmerkingen:



Spreadsheet ontwerpen Ontwerpersversie gebaseerd op
Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige e

1;--- 1·1
•

""Ik.
kolom itereren?

Tabelkeuze. 1/2/3
2

Ruimte voor opmerkingen:



Spreadsheet ontwerpen Ontwerpersversie gebaseerd op versie
Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige

Oud-Noord-Bevelandpolder incl. Colijnsplaat
22

OOSTERSCHElDE •~n_-R vo.elke
kolom itereren?

Ruimte voor opmerkingen:



Spreadsheet ontwerpen
Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige

Oud-Noord-Bevelandpolder incl. Colijnsplaat
2la

OOSTERSCHElDE

I-.- __ ·_n~

Ruimte voor opmerkingen:
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Bijlage 3.2 Ontwerpberekeningen bekleding-

Detailberekening betonzuilen

Bijlage 3



Spreadsheet ontwerpen Versie 12_3 20-12-06 -Wijzigingen t.o.v. versie 12_1/12_2: ingegoten basalt

Ruimte voor opmerkingen:



Spreadsheet ontwerpen Versie 12_3 20-12-06
Wijzigingen t.o.v. versie 12_1/12_2: ingegoten basalt

Ruimte voor opmerkingen:



Spreadsheet ontwerpen Versie 12_3 20-12-06
Wijzigingen t.o.v. versie 12_1/12_2: ingegoten basalt

...

Nawijziging: Anamos opnieuw laten rekenen

Ruimte voor opmerkingen: doorgerekend met rv22 rv22 rv21b



Spreadsheet ontwerpen Versie 12_3 20-12-06
Wijzigingen t.o.v. versie 12_1/12_2: ingegoten

...

Na wijziging: Anamos opnieuw laten rekenen

Ruimte voor opmerkingen:



Spreadsheet ontwerpen Versie 12_320-12-06
Wijzigingen t.o.v. versie 12_1/12_2: ingegoten basalt

Ruimte voor opmerkingen:



Spreadsheet ontwerpen Versie 12_320-12-06
Wijzigingen t.o.v. versie 12_1112_2: ingegoten basalt

...

Na wijziging: Anamos opnieuw laten rekenen

Ruimte voor opmerkingen:



Spreadsheet ontwerpen Versie 12_3 20-12-06
Wijzigingen t.o.v. versie 12_1/12_2: ingegoten basalt

Na wijziging: Anamos opnieuw laten rekenen

Ruimte voor opmerkingen:



Spreadsheet ontwerpen Versie 12_3 20-12-06

Wijzigingen t.o.v. versie 12_1/12_2: ingegoten basalt

Ruimte voor opmerkingen:



Bijlage 3.3 Ontwerpberekeningen bekleding

Kreukelberm buiten de haven

•

Bijlage 3



•



Spreadsheet breuksteen -VltfVan&tspreldsh"b b,... btHn ... o"''''I"n
WIJuglng'n t.O», v.nl, I: g.tx,d.keuu I.v.m.•• nt.1 golv.n In OOlt.nc:h.ld, biJ 211uur Itorm

eV.,.i,I,1. d.d. 21·2·2DDII

......IJ;j:lgmglln1.0.11."""1': lOOpuit d. Ih,arl, p,huld biJ bep.llng lurglng or punglng

IPOi.DER-:·;; , ··~I. j

DIJKVAKNR'

InvOer.·Alaemeen<;j: .

eot e :.:,~.. ~~;.
-H.-'_-' --
r.:
dikt.-li:hb.g
r.,-r",·;
v
L..
;r:s

Ruimte 11001OpmetkinlUl:

ov'r1Iglnv8.0.x!s



•
-I!;

f



e
Spreadsheet breuksteen Versl,'.1,d.d.Z1-2·2001S V.rvan&tsp, .. ddl .. t.bfl1lkstun .... o"".'.n

Wljzlglog_" t.o.v. verlle I: g.bI,dshuz. I.v.m.•• nt.1 golYln In oOle,nc:h,ld, biJ 'lil uur .torm
WIJzlat

pOLDER' "
DIJKVAKNR:.· .

m!'. ''c'"

r+roh+Q."," ml~

e

Ruirnlevooropmerkinlen:

OW"'II'" Y8.0.xb



Spreadsheet kreukelbenn versie 1.4, d.d. 25-10-2005
Wijzigingen lo.v. versie 1.3: invoer randvoorwaarden bij 4 waterstanden

kreukelberm_noordbeveland.x1s

Ruimte voor opmerkingen:
Keuze label: 1

Pagina 1 van 1



Spreadsheet breuksteen
e e

Verll.I,1,d,d.21.2·2001 VINIn", Ipr.. dsfllm brluhtHn In OV""I,"

P01.DeR·

Wijzigingen t.O.V.veflle I: glbl.d,keulIl.v.m ... ntal golven In OOlter,chelh biJ 21 uur .torm
Wllzlplnp,n t.O,V.verll,I: loop uit d, th,orl, p'haald biJ IMpaUnglurglng of plunging

Noord Bevel.ndoolder(ind. CoBjniplut) ,
DIJKVAKNRc': ,. :::ldO 1824 ·do 1820+50

o .... r .. glnv8.0.xIs
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Bijlage 3.3 Ontwerpberekeningen bekleding

Kreukelberm in de haven

Bijlage 3
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Spreadsheet breuksteen e e

V.nl. ',1, d.d. 21·2-2001 V""ln&t .p,..d.hHU br.uDtH" In oVlrllCln
WIJdglng.n t,o,v. Vlr,I,': geblld,klw:.I.v.m .•• nt,1 golv.n In Oo.t.,.chtld. biJ 21 uur .torm

z+rof,z+~

onrla;.nv8.0.ld.
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Bijlage 3.4 Berekening vergrotingsfactor golfoploop

Bijlage 3
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Spreadsheet Invloed op golfoploop versie 2 30-8-06; methode voor berekening berm boven water verbeterd



Erratum Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Rijkswaterstaat

Afschrift aan

Secretariaat PBZ
Gert Jan Wijkhuizen
Vvo Provoost
Simon Vereeke

Contactpersoon

Klaas Kasiander
Datum

28 april 2008
Ons kenmerk

PZDT-R-08078ontw
Onderwerp

Erratum ontwerpnota Oud Noord-Bevelandpolder

Doorkiesnummer

011862 1404
Bijlage(n)

7
Uw kenmerk

Het onderstaande punt betreft wijzigingen in de ontwerpnota van de Oud Noord-
Bevelandpolder, versie D3, documentnr. PZDT-R-072690ntw.

•
Breuksteensorteringen
Tijdens de besteksfase heeft het Projectbureau besloten de sortering 10-60 met
patroonpenetratie in zijn algemeenheid niet meer in de kreukelberm toe te passen.
Voor het ontwerp van de kreukelberm in de Oud Noord-Bevelandpolder betekent dit
dat op basis van de reeds gemaakte berekeningen de volgende conclusie kan worden
getrokken. De sortering 10-60kg strokenpenetratie wordt in alle gevallen vervangen
door de sortering 40-200kg stroken penetratie. Uitzondering hierop is het van
dp1818+50m tot dp1820 waar een sortering van 10-60kg toepasbaar, en i.v.m.
aanwezigheid van het strand ook wenselijk is.
Alle overlagingen breuksteen gepenetreerd met gietasfalt bestaan uit sortering 10-
60kg i.p.v. 5-40kg.

Kleilaagdikte
Uit aanvullend klei-onderzoek door waterschap Zeeuwse Eilanden in februari 2008
blijkt dat de aanwezige laag mijnsteen op de Oosterscheldezijde van de
Westhavendam minder dik is dan aanvankelijk bekend was.
Aanvullende berekening [Bijlage 1] toont aan dat de aanwezige mijnsteendikte van
O,20m voldoet aan de semi toetswaarde benodigde onderlaagdikte.

Rijkswaterstaat Zeeland Telefoon (0118) 62 13 70

Projectbureau Zeeweringen Fax 0118 62 1993

Pia Postbus 1000,4330 ZW Middelburg E-mail kaslanderk@dzl.rws.minvenw.nl

Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1, Internet www.zeeweringen.nl

Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

mailto:kaslanderk@dzl.rws.minvenw.nl
http://www.zeeweringen.nl
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PZDT-R-08078 ontw

Het behouden van de bestaande laagdikte mijnsteen onder het nieuw te realiseren
talud van betonzuilen is daarom ook voor werkgroep Kennis en de beheerder akkoord.

Open Steenasfalt Westhavendam
Naar aanleiding van negatieve reacties op de presentatie van het ontwerp aan de
belanghebbenden in Colijnsplaat, is er een heroverweging gemaakt van de toe te
passen toplaag op de talud Westhavendam, havenzijde.
Om zowel de uitstraling als het uitzicht van de haven aan te laten sluiten op de
huidige toestand is er voor gekozen de boventafel van het binnentalud van de
Westhavendam niet te voorzien van een met asfalt gepenetreerde
breuksteenoverlaging.
Aanvullende berekeningen hebben aangetoond dat open steenasfalt met een laagdikte
van 0,12m rekentechnisch toepasbaar is. Uit praktisch oogpunt wordt gekozen voor
het toepassen van een laagdikte van 0,15m, welke wordt afgestrooid met grond. De
open steenasfalt wordt toegepast tussen dp1816+50m tot aan de kop van de
Westhavendam.

In de berekeningen, opgenomen in de Bijlage, zijn twee belastinggevallen
doorgerekend.

1. Open steenasfalt belast met de golven in de haven [Detailadvies
MB/06504/1340]. Golfbelasting bestaat uit golfklap. Berekende dikte voor
dwarsprofiel 8 en 9 is resp. 0, 12m en 0,15m. [Bijlage 2 en 3]

2. Open steenasfalt belast met golven buiten de haven [Detailadvies
MJA/06050/1340]. Belasting bestaat uit stroming over binnentalud. Profiel 8
is stroomsnelheid <6m/s, en dus toelaatbaar. [Bijlage 4] Profiel 9 heeft een te
lage kruinhoogte [Bijlage 5]. Echter extrapolatie van de formule [Bijlage 6 en
7] geeft eveneens een stroomsnelheid van <6m/s .

•

-Biilegen aanvullende berekening

2



Versie 12_5 e
Wijzigingen t.o.v. versie 12_4: ontwerpen gekantelde blokken met s=2mm ipv s=1 mm; afschuiving conform inzichten december 2007

eSpreadsheet ontwerpen 15-01-08

RANDVOORWAARDEN RIKZ

w. H. Tp Dichtheid water II [m +NAP] Iml (.) Itonlm3]

0 1.6 5.4 '.025
2 2 5.9

3 2.2 6.2
4 2.2 6.2

I öntwerppeu 2060 : 3,45

Oud Noord-Bevelandpolder

Miinsteendikte Westhavendam
I ...;n.;.gl~'" I OOSTERSCHElDE

Nr. WtjzlqlnQ Artamos opnieuw taren rp.kpnen

Bijlage 1

algemeen soort bekktdlng beton zoreo . .
nadere omschrijving vd bekladln --,

dlJkpaalnumme .3
niveau bovengren [m "NAP] 5,45
niveau onderaren [m +NJ\PJ 1,45

(1:2.5 - ':6) "ék.f1"'''ftnl~ helling [11] 3,20

t I. bestek.helllng • 0,2 cf - 0,. ..{l.2ol-O,4 -0,4
bodemnlv.au op 50 m afstan [m +NAP] ·10,00

takf!'nwa.nio>. .taandlkte (m( 0,45
'lIIkf:i'" .....AfUd4! soortelijke mas.a Itonlm3 2,522

biJ blokken: breedte (lang. talud (m)
bij blokken: lengte (evenw. dijk (m)

l.n~f1"111 """r~...!tIOO wlunhij ~I.-tI
[.) I 5,02A. I,.tn01l. .tab,,, I

UI.~nWlun~ dikte filten.ag (m( I 0.15
Opbouw dijk

kllkkh"" I k[
kleilaa Ikl.ikerrVzandSCh~brede dijk

bij klelkem: niveau kruin m -+-NAP
biJ kleilaag: dikt. kleilaag (m) 0,20

'1''1''''' (m +NAPJ 3,45

H. (m) 2.20
Tp 1-] 6,20

~Op (-( 1.63
ys (m) 1,34

Hs>O,7d7 ja/nee

mex. Hs (m( n.v.t.
Tp behorend bij ma •. Hs - n.v.t.

~Op behorend biJ mu. Hs en bijbehorende (,1 n.v.t.
T

aanwezige H sJAD (.( 3.35
toelaatbare HsJAO (.) 3,41

geldig? (Incl. langdurige belasting goldig Iongeldig & l.l-resultaat ANAMOS stabiel/twijfel./onvold Twr el/stabiel

min. benodigde ondertaagdikte nleU'il
(m) 0,60

went (onder fitter)

aanwezige onderlaag voldoende dik? j8lneelgMI .... ,.,eeerd .-
.. mi teeteweeree benodigde
onderlaagdikte (onder fltter [m] 0.6 10.021

(cnoeroerde grond) (zonder minimum

toplaag

onderlagen

- aatgevende "5 {m ...NAP] .J,40

condities '-I.. ... ""

stabiliteit

afschuiving

Ruimte voor opmerkingen:

. . . . . . .



Spreadsheet asfaltbekledingen Bijlage 2V.rsie 8.0, d.d. 14-08-2006

WIJDQlf"Ig tov verSIe 7 01 OSA ook berekenen op ,!ramlng

POLDER Westhavendam profiel 8 (venant golfklap)

DIJKVAKNR

0,00
0,00
0.28

0,11

kruin te laag
0,00
0,13 of! "" j~ IJ '0
O,QO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,12

0,12

Waterbouwasfaltbeton
boven GHW

INVOER
parameter

niveau onderkant bekleding

&enheld

m t.o IJ NAP
ontwerppeil m 1.0 IJ NAP)
otfhoo_9_te

cot 0

breedt~esloten reen

reocte damwandscherm

ondeeorcnd kJellzandlmi nsteen
dikte kleilaag (mi
r. (ton/m

ften/m1

[tcrvm

a. (-I
(-I

UITVOER overdrukke"

z+q cf z+r
0_ wat.rbouw •• faltbelon

UITVOER olfkLa en
(mi

0.....,willt.rbouw •• faltbeton

UITVOER TOTAAL
Iml

0 .... wat.rbouw .. faltbeton rml

Open steen asfalt
golfklappen buitentalud tot ontwerppeil + 1/4 Hs
stromin buitentalud, kruin en binnentalud vanaf ontwer peil

INVOER
parameter
niveau onderkant bekledin buiten
niveau onderkant bekledin binnen
ontwerppeil

eenheid
[m t.c.v. NAP)
m t.c.v. NAP
m t.o.v. NAP

olfhoo te
cf node

col {X buitentaluc
cot 0: binnentaluc

m t.c.v. NAP

mi,

m
klei/zand
Im]

P. [ton/m

r_'_N.I.~ [Ion/m

P ... , [ton/m

a. 1-]

"- 1-]
wrïvin sparameter talud -]
versnellin vd zwaartekracht [mts]
ruwheid buitentalud 1-]
ruwheid kruin 1-
ruwheid binnentalud• UITVOER overdrukken bultentalud

m
q Iml
z+q of z+r Iml
D.... OSA

[m]
(niet maagevend want OSA is open
UITVOER stroming D>15cm
z~-hc [m]

buitentalud [mts)
mi,
mi,
mi,

rekenwaarde
kruin "2%

rekenwaarde
binnentalud u2% mIs

rekenwaarde [mIs]
Score op stroming [-J
UITVOER olftJa n buitentalu(

0,9

0,8

0,7

]:0,6
<U

1,025 ~O,5
2.2 -0

OIl

E°,4
1.12

0,3

0,2

0,1

° °

1.45

3.45

1.025

1.03

0,015
Q,81

0.8
5,1

3

1.6

Waterbouwasfaltbeto n
-r-r-__ ,__-_.._co~n~tr"'o~le';-'o~p~.!!,o~lf!.!k~l.!!a¥!!DD';'e"!nc--,__--,___-__,-'-'.cO.2~k~le~1 -,---~1~.2~m"tin~s~te'."e~n--._---0_1 3 kler

1 2 zand
+---+---+---I-----if----I---+---t---+'------,-+---+---+..,-'o_ /_->" 1"3

+---+---+---I-------jf___---I--_+---+----;,-'---+:-.L-+--+--;r-:_-j,.</.~/~:-.__1. mijns teen....-~,/

./~' 14
+---+---I-------jf------I---+-.- ..--:..-/"-b--'--+-.-..-.-.»-:l.V-.:._.--:~,...·~---+---;'...,--+--,-01_rnünsteen

+---+---+---I---~f___----:4~".:.:__+---+~...:.:_....".4--+.,.....O':_+--~+_=_-----i 1:5 kiel

+-__ +-__ I--_~f----~~,~~~.~'~~+---,~~~~~~--~~:_+-~~+-----;~~~~~~1.3zand

t=j::t:l'~'~,~t;~i-~.y,~·:jË:=!=:j=~t=j::::t=joverig
-1-

4,5 5 5,52,5 3 3,5
Hs lrnl

40,5 1,5

Open steen asfalt
-r-r- __ --,c",o~n!"t,-,-ro~le~o~p~o~l.!!fk~l~a¥l!Pp~,e,!!nc___ -r-r- ~___.:.1:.::2.;:.k:::le:_i-r-r- -r-r ---,1:3 klei

0,9

0,8

0,7

]: 0,6

'";; 0,5
-0
bilE 0,4

0,3

0,2

0,1 I
° ° 0,5

,.r /

7

t:::t::;:l:~;i~~=~==~~==~j:=:j::=joveng

3 3,51,5 2
Hs lrnl

2,5

D.... OSA Iml
UITVOER TOT AAL buitentalu(
D_, OSA Iml

Ruimte veer opmerkingen

1 '4 kiel

6

/'
1.2 zand

1:4 klei

4



Spreadsheet asfaltbekledingen Bijlage 3Vers!. 8.0. d.d. 14-08-200e

WijZlQlng tcv verere 7 01 OSA ook berekenen OD stroming

POLDER Westhavendam profiel 8 {variant golfkJap}

OIJKVAKNR

Waterbouwas altbeton
boven GHW

INVOER
parameter eenheid

m La v NAPniveau onderkant bekleding

ontwerppeil
otfhoogte

m to If NAP

col u

breedte gesloten leen

lengle damwandscherm

ondergrood kleilzandlmi'nsteen
dikte kleilaag [mi

r. (ton/m

(tonJm

{ton/m

[-J
[-J

UITVOER owrdrukken

q
z+q of z+r
DIninwat.rbouw •• f.ltbeton [ml

UITVOER otfkbl n
0 .... wat.rbouwa.f.ltbetol'1

UITVOER TOTAAL
[mJ

0 .... waterbouwasf.ltbetol1 [mI

• VCt," lIi~fah." ved.aUlng die I I~." ,ri t11ol'!Q.111

... ol, ri., I J,,:,e~. 'l

v. '.!IOfall DI .. Ill 1'>110'. 1

....;1" de I nl,e'" , ~ eo

Open steen asfalt
golfklappen buitentalud tot ontwerppeil + 1/4 Hs
stromin buitentalud, kruin en binnentalud vanaf ontwer peil

eenheid
buiten m la v. NAP
binnen m t.O.V. NAP

m r.c.v. NAP]

eet u buitentaluc
cot (.( binnentaluc
breedte kruin
kruinho te m 1.0.V. NAP
olf loo tcv waterlïn

toelaatbare stroomsnelheid
breedte esteten teen
len te damwandscherm
ondergrond
dikte kleilaag

m
mi,

kleilzand
[mi

P. [ton/m 1,025

1,6

2

1.12

1
0,015
9,81

1

0,00
0,00
028

0,12

kruin te laag
0,00
0.13
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00

0,15

0,15

[ton/m

[ton/m

wrijvin sparameter talud
versnelfin vd zwaartekracht [mIs]
ruwheid buitentalud
ruwheid kruin [-J
ruwheid binnentalud

• UITVOER overdrukken bultentalud

[mi
[mi

q
z+q of z-r

~: ~::geVend want OSA is open (mI
UITVOER stroming 0>15cm
z2"'.-hc [mi

[m
I-J

buitentalud ]mfs]
rekenwaarde mi,

kruin u2% mi,
rekenwaarde mi,

binnentalud u2% mi,
rekenwaarde (mis]

[-JScore op stroming
UITVOER olfklappen buitentalu(
D.... OSA [mJ
UITVOER TOTAAL buitentalut
D.... OSA [mI

Ruimte voor opmerkingen

1,45

3,45
1,1

5,1

2,4

Waterbouwasfaltbeton
, __ ,--_-"cT'0"_,n",tr",o"l,,er'0"'>p,,-b.'2(0'iI"_,fk"'l"'a=pp'Te,,n'---_,--__ ,-_---,-'-,_,2--'k'.:'lee_i_,___~,,-'=-2"m']""'ns"'te"'e"n-,_----;-.,1'3 kler

.: /" ~
" /."

1.2zand
• /. 1,3

••••• /;,' mijnsteen

1'4 klei

1:4
ijnsteen

.: '~ ...../.

1,5 2,5 3 3,5
Hs[ml

2 4 4,5 5,5 6

Open steenasfalt
,- __ ~coTn~tr~o'-'l..,e--'oOJ)p"__'j...o"l~fk"l"'a=pp,,'eTn..-----,____---_,___-'-:2~kl-ei--,------,.-----,1:3 klei

/
t-----r----1----t-----r----1-7~--t-----r-~~-11:2zand0,9

0,8

0,7

~0,6

'"~ 0,5
-0
bi)

_El 0,4

0,3

0,2

0,1

° ° 0,5

/

14klei

./

2
Hs [m]

1,5 2,5 3 3,5 4



Bijlage 4Spreadsheet asfaltbekledingen Verste 8.0. d.d. t ....08-20oe

WiJZlgtng tov versie 7 01 OSA ook berekenen 00 stroming

POLDER Westhavendam Pfofiel 8 (variant stroming)

OIJKVAKNR

Waterbouwas altbeton
boven GHW Waterbouwasfaltbeton

-r-r-__ ,_----"-co;=n"tr"o"-~:;e-'o=-p=~I0'Tlf"k"l-"a=ppT'e"-n'----,_--,___-___,-'-1 ",.2_:ko;o'eo:_,-,-~1".~2 "m",in"'s"'te"e"n-,-_---c-.,1 3 kie'INVOER
fHJnheid
re t.o v, NAP

parameter
1.2 zand

ni veau onderkant bekleding 0.9

0.8

0,7

:§:0.6
v

1.025 ~0.5
2.2 -o

ec
2 ~0.4

1,12

I 0.3

0.2

0.1

0

0 0.5

ontwerppeil

olthoo<jJte
m t.o .v NAP

col [I

breedte gesloten teen

len te damwandscherm

klellundlmïnsteenender rond
dikte kleilaag [mi

[Ion/mo,
.... rnfjosteen..·····v·+---+---I---1!---l---4~':_-+----t.":_"'_""f---+,-'---+--..,...-i'-'---j 1:5 klei

.····V+---+---I--!-!---l~~~---+~~~--1o~-+~~t-~~~~711.3zdnd

t=t::t:;;;g~"~/~~"~"'EV=E:r~E:'t":"':~t/=Joverig.'~ '.;;7

[ton/m ,,' ./
[ton/mP ....

0, [,1

[,1

UITVOER owrdrukken

q
z+q of z+r
0 .... waterbouwa ..faltbeton

UITVOER otfkla n
[mI --f-

4,5 5 5.51.5 2.5 3 3.5
Hs lrnl

640 .... waterbouw •• faltbeton

UITVOER TOTAAL
[mI

0_ w.terbouwasfaltbetol'1 [mI

I tg<

Open steen asfalt
golfklappen bultentalud tot ontwerppeil + 1'4 Hs
stromin buitentalud, kruin en binnentalud vanaf ontwer ei!

Open steenasfalt
"T'"__ _.c"0"in",t"-ro"-,-,le,-O"')I!-ID~O"I-"fk,,,I"'~t!t',,,4ern'---__ ""!" -,__:_1:.:::2.;ck::.:'e.:_i-, ----, ---,13 klei

INVOER
eenheÎd
m t.o.v. NAP

parameter
niveau onderkant bekleding builen -0.57

0.9
1,45

0,83.45
2.2
6.2 0,7
3 .e

:§: 0.6
3 v5,65 ~ 0,54,847 -ce ""~ 0,4

0,3
0.•

1,025 0.2
1,.

0,1
1.01

0
0.015

0 0,59.81

1:2 zand

/niveau onderkant bekleding binnen m t.c.v. NAP
ontwerppeil m t.c.v. NAP .r .:olfhoo le
olf riode

cot IJ: builentaluc
cot a binnentaluc
breedte kruin .../kruinho te m t.o.v. NAP

m
mi,

1:4 kleiolfo loo tov waterliin
toelaatbare stroomsnelheid
breedte esloten teen
len te damwandscherm

/'
/'

onder rond
dikte kleilaag

kleilzand
[mi /
[ton/m t===l::::~~~;t~~~=t~I~=Ë==~t~=:j:==joverig

I

P.
[ton/m

[ton/m

0, [-1
[,1

wrijvingsparameter talud [,1
3,51.5 2

Hs [ml
2.5 3 4[mIs Jverenelhn vd zwaartekracht

ruwheid buitentalud [.)
ruwheid kruin [.)
ruwheid binnentalud

UITVOER overdrukken buitentalud• 0,00
0.00
2.30

0,00

2,65
12,80
0.14
6,67

3.3<0
7.62
3,81
9.30

'.05
goed

0,20

0,20

[m
[mi

q
z+q ofz+r

~: ~::gevend want OSA is open (mI
UITVOER stroming (0)15cm
zzo,;,-hc [mi

1-1
buitentalud [mis]

rekenwaarde
kruin u2%

rekenwaarde
binnentalud u2% [mIs

rekenwaarde fm/sJ
[.)Score op stroming

UITVOER gotfklappen buitentaluc
D_OSA [mI
UITVOER TOT AAL buitentalu(
OrninOSA [m)

Ruimte veer opmerkmgen



Spreadsheet asfaltbekledingen V.rwle 8.0, d.d. '4-08-2008

WI}Zlgrng rev versIe 7 01 OSA ook be,ekenen oe stroming

POLDER Westha ...endam prone! Q (vanant alromlngJ

DIJKVAKNR

Waterbouwasfa[tbeton
boven GHW

INVOER
parametttr eenhe,d

niveau onderkant bekleding m tO.\I NAP

Bijlage 5

0,9

0,8

0,7

:§:0,6
<U

1,025 ~0,5
2.2 "Ol)
1.12

~O.4

0,3

0,2

0,1

° -

° 0,5

breedte gesloten teen

ontwerppeil
IOOlfhooQte

lengte damwandscherm

ondefQfOnd
dikte kleilaag

r;

m t.o .v NAP

kleihandfmi neteen
[mi
{ton/m

(ton/m

[ton/m

0.

UITVOER overdrukken

R.

z:+qof z+r
D_ wat.rbouw •• faltbeton

UITVOER otfklll n
[mi

UITVOER TOTAAL
0 .... wat.rbouw .. f.ltbeton Iml

[mi

Open steenasfalt
golfklappen bultentalud tot ontwerppeil + 1/4 Hs
stramt" buitentalud, kruin en binnentalud vanaf ontwer eil

INVOER
parsm8ter een~id
niveau onderkant bekledin buiten m la .v. NAP

Waterbouwasfaltbeton
-r-' __ -.-_~c~o:!_!n'.!.tr~o~l ....er'0~lDI'.'~1Z10'iI:!_!fk"l"'a'J<tDD,.e;O_"'---_-.-__ r-r- __ ,."'_;2'_!k"'le"-'-.---...,.'-'!c2-"mc;J',,"''.''te'"e~n--,-_-;....,' Hie,

.: < 1 2 zand+---~~---+---r--~--+---+---~~---+--~.~ / 13

+---+---+---I-----1-----t---+--~-;,-'-++--+---I-7-:_.j,.</.;:....://:_._;. mijnsteen.r~.;
14klel

..... ~.. ,.
+---+---+---I-----1-;----t- .:-,:-.....:,-17-'----+-.-.-.» - •• -:.I-V'-r- --C,..7.1'. 't----I--.,.-.:_+--.-,-o.-I,."jITli,nsteen

..... r-/.... '·5 kiel

+-----+-----+-----t----1~~··~··_;'1-----tr~~f~----~~~~~~~--~~~~13zand./ ..···V Vt==t::t:~t.~..~,~i;:~*..y~'~3::=l=:1=~î==t:~t=joverig

1,5 2 2,5 3 3,5
Hslm]

4 4,5 5 5.5 6

0,11
0,9

1,45
0,83.45

2.1
e.2 0,7
3.-

:§: 0,62._

47 <U

4.585 ~ 0,5
'0
Ol)

,; 0,4

0,3
a .e

1,025 0,2
I.'

0,1
1,02

I °0,015

° 0,5(;1.81

niveau onderkant bekledin binnen
ontwe peil
olfhoo te
alf node

cct c buitentaluc

m t.c.v. NAP
mtax NAP

m t.c.v. NAP

mi,

[m
kleilzand
[mi
[ton/m

0.

[ton/m

R.
wriivin s rametertalud
veesnelün 'Id zwaartekracht
ruwheid buitentalud

[ton/m

H
H

[mIs]

Open steenasfalt
-r-r- __ __!c~oqn-'.!t~ro~le;_:o~)D~~o~l-'.!fk"l~a~DP....le!-!n -r-r- --,-_:_1-~.2;k~[e:_i -r-r- -r--r ----,1 3 kie'

.:,/
.:-"/

, 2zand

/

7

14klel

ruwheid kruin
ruwheid bmnentalod

• UITVOER ov.rdrukk.n buitentIIud
0.0
0.00

z+q cf z+r 1.82
O.... OSA

[mi 0,00
(niel maagevend want Q5A IS open
UITVOER atromin D>15cm
Z2")O-1"Ic [mi kruin Ie laag

[mi 7,80
0,13 »v v-

buitentalud [mIs) 0,00
rekenwaarde mi, 0,00

kruin u2% mi, 0.00
rekenwaarde mi, 0,00

binnentalud u2% mi, 0,00
rekenwaarde [mIs] 0,00

Score op stroming [-I
UITVOER olfkla n buitenlalut
D.... OSA [mi 0,21
UITVOER TOTAAL buit.nlalu(
D....,OSA [mi 0,21

Ruimte voor opmerkmgen

1,5 2
Hs lml

2,5 3 3,5 4



Spreadsheet asfaltbekledingen v."ie 8.0, d.d. 14-08-2006 Bijlage 6

POLDER Weslha ...endam proflel 9 (vanani stroming. zonder afkap kruinhoogtB)

OIJKVAKNR

Waterbouwas altbeton
boven GHW

INVOER
pBramet",.

niveau onderkant bekleding

eenheid

m t.o IJ NAP
ontwerppeil m to IJ NAP

breedl~sloten teen

col (I

renere damwandscherm

onder rond
dikte kleilaag

,'.
kleilundlmi nsteen
[mi
(ton/m

[tonlm1

[torvm

1-1
[.J

UITVOER ov.rdrukken

z+q of z+r
D_ w.t.,bouw •• f.ttbeton
UITVOER otfkLil n

[mI

0_ w.t.rbouw •• f.ltbetof1
UITVOER TOTAAL

[mI

'I'

w. 0' ~1if;JI <I ti O\llllri. I !;1 d 4j"II~ ","ordel LoII1~QiII"

11011 -s v

,ulll

Open steenasfalt
golfklappen bultentalud tot ontwerppeil + 1/4 Hs
stram'" bultentalud, kruin en binnentalud vanaf ontwer eil

INVOER
parameter eenheid
niveau onderkant bekledin buiten m tc.v. NAP
niveau onderkant bekledln binnen m t.O.V. NAP
ontwerppeil m t.c.v. NAP

le [m
If riode

COl Ct buitentaluc

m t.c.v. NAP

mi,

[mJ
kleilzand
(mJ
{ton/m

Co

[ton/m

[ton/m

1-1

versnellin vd zwaartekracht [mis 1

H

[m
[m

[mJ

[mIs)
mi,

0,00
0,00

1.62

0,00

3,34
7,60
0,13
B,g7

3,41J
8,51
4,25

tO,09
5,04

.~d
0,21

0,21

UITVOER overdrukken buitentalud

q
z+q of z+r

rekenwaarde

rekenwaarde mts

UITVOER olfkla n buitentaluc

wriivin sparameter talud

ruwhendbutlëntalud
ruwheid kruin
ruwheid binnentalud

~: ~:~evend wanl OSA is open {mI
UITVOER etromin D>15cm

buitentalud

kruin u2% mIs

binnentalud u2% [mIs
rekenwaarde [mis]

Scar. op stroming H

Waterbouwasfaltbeton
~ __ ,-_--"cT'0","",tr,-,o,-,l-"erO",lP,,-'= /l"o,-;l",fk",l",a=PP'Te"-"'-_,- __ ,--_~c',,,,,2c"k,:,leo'.' -r--~';..c,,,_2 ",m';1i",ns",te"e"n~_~~' Hl et

1 2 zand+---~--+----~----+---~-----+----~----~---+----~----+'~~~~ 13
••..• ",.' miJnsteen

" / /

.' _/./

0,9

0,8

0,7

~0,6.,
1,025 ~0,5

2,2 '0

1,12
jO.4
0,3

0,2

0,1

0

0 0,5

- -

2,5 3 3,5
Hs lrnl

4,5 5 5,51,5 4

Open steenasfalt
-r-' -'c='o""...,t"'ro""l"e"'o""0"'--l"o"l...,fk"'l,,aJ!l'oo,,'er" -. -.--'-,'=2.;k",le,_i-r-r- -,- --" Hlei

0.11
0,9 1,2 zand

1,45
0,8 ./

3,45 .r>2,1
6.2 0,7

.: /,v3._
~0,62,_

3 ,"7_ 7 .,
4,585 ~ 0,5 / 1 ti klei

'0 './6 OD
~ 0,4 /

0,.
0,3 V

1,025 0,2 overig
1,.

2 0,1
1,02 I

1 0
0,015

1,5 3,59,81 0 0,5 2 2,5 4
Hs lml

D......OSA [m]
UITVOER TOT AAL buit.ntaluc
DmlnOSA [m]

RUimte voor opmerl<.mgen

6



6

~ 5,5
.§.
"C 5
ëii.c
Qj 4,5
c:
VI
E 4
0
0....... 3,5VI

3

--I

I

Bijlage 7

7,5

-- - --
I

.._._
~

<, I
I

4 4,5 5 65,5 6,5 7

kruinhoogte [m]
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