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RAPPORTAGETOETSING BEKLEDING, VERSIE: 0-.3 UITGANGSPUNTEN TOETSING

1 Uitgangspunten toetsing
Voor de toetsing wordt uitgegaan van het volgende .

1. Het eindoordeel wordt bepaald door de eindscore van STEENTOETS.Hierbij geldt dat
de maatgevende combinatie van golfrandvoorwaarden bepalend is. Verder geldt dat een
afwijkend beheerdersoordeel doorslaggevend is voor het eindoordeel. Eén en ander
conform de LTV. .: , .'

2. Per bekledingsvlak wordt minimaal één score bepaald. Een bekledingsvlak wordt ge~
kenmerkt door een éénduidige toplaag met bijbehorende constructie-opbouw. Door va-
riatie in de sterkte- (taludhelling) en belastingparameters zijn verschillende eindscores
voor ieder bekledingsvlak mogelijk. De beoordeling van de bekleding komt als volgt tot
stand: '
a. verdeel de dijk ineen aantal dijkvakken met een lengte variërend van50 à 100 me-

ter; leder dijkvak vormt hierdoor de scheiding van de inliggende steenbekle-
dings(deel)vlakken; . ,

b. beoordeel met STEENTOETS voor ieder dijkvak de stabiliteit van de inliggende
"(deellvlakken": afzonderlijk;

c. de score van het gehele steenbekledingsvlak wordt gevormd door de score van het
minst stabiele deelvlak.

3. Omdat zowel de score ''twijfel'' als "geavanceerd"leidttot nader onderzoekwordt voor
de visuele duidelijkheid de score ''twijfel'' omgezet in "geavanceerd".
Verder wordt alleen een afwijkend beheerdersoordeel gegeven bij een score ''twijfel'',
"geavanceerd" of "fout" als het oppervlak van het (deel)bekledingsvlak kleiner is dan
± 400 m2 en de omliggende vlakken "onvoldoende" scoren. De beheerder iet dan uit

" praktische overwegingen de score om in "onvoldoende".
4. De reststerkte van de onderliggende kleilaag wordt niet in rekening gebracht.
5. Voor de hydraulische belasting wordt gebruik gemaakt van de "Golfrandvoorwaarden op

de Westerschelde gegeven een 1/4000 windsnelheid, deelII, RIKZ juli 1998". Deze
randvoorwaarden zijn in principe afgegeven op 50 meter uit de teen van de dijk. Een
eventuele reductie van de hier bepaalde golfbelasting kan optreden door de aanwezig-
heid van havendammen en/of voorland. Indien hiervan sprake is, wordt dit vooralsnog
niet in de golfbelasting verdisconteerd, Wel zal worden aangegeven op welke trajecten
de aanwezigheid van havendammen een rol kan spelen in de reductie van de golfbelas-
ting. Voor de aanwezigheid van een klein stukje voorland wordt dit niet gedaan omdat
dit slechts in zeer specifieke omstandigheden effect heeft.

6. De aanwezigheid van een kreukelberm wordt niet meegenomen bij het toetsresultaat
van onzichtbare tafels. Dit vormt namelijk een aspect van de geavanceerde toetsing.

Waterschap Zeeuwse Eilanden .3
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RAPPORTAGE TOETSING BEKLEDING, VERSIE: 0,3 PRECISERING RESULTATEN T.B,V, ONTWERPEN

2 Precisering resultaten t.b.v. ontwerpen

Voor het ontwerpen van werken in het kader van het project Zeeweringen heeft men
behoefte aan informatie omtrent de eenduidigheid van de beoordeling binnen het
bekledingsvlak in verticale zin. De beoordeling van ieder vlak is gebaseerd op de
werkelijke ligging van de onder- en bovengrens. Om na te gaan of nabij de onder-
grens de score gunstiger uitvalt wordt een extra berekening gemaakt met boven-
'grens == ondergrens + V2 meter. Deze verfijning vormt voor de ontwerper een hand-
vat om de bekledingsvlakken in verticale zin eventueel te splitsen.
Verder kan door deze verfijning een betere schatting worden gemaakt van de op-
pervlaktes die nader onderzoek behoeven dan wel kunnen blijven zitten (als de
score nabij deondergrens "goed" is).

2.1 Vervolg

De toetsing zal op verzoek van het projectbureau Zeeweringen worden geactuali-
seerd een half jaar voor de aanvang van de voorbereiding van werken die het ko-
mende jaar in uitvoering worden genomen. Deze actualisatie zal worden verricht op
basis van de nieuwste inzichten.

2.2 Reductie golfaanval door aanwezigheid van voorliggende constructies

Verschillende dijkgedeelten worden door de aanwezigheid van voorliggende constructies
minder belast. Denk bijvoorbeeld aan kanalen en (veer)havens. Bij het afgeven van de golf-
belasting van dijkgedeelten terplaatse van deze constructies is veelal geen rekening ge-
houdenmet de aanwezigheid ervan. Wanneer een reductie van de afgegeven golfbelasting
leidt tot een significante wijziging van het toetsresultaat, wordt dit door middel van een be-
heerdersoordeel opgenomen in het toetsresultaat.
Voor een gereduceerde golfbelasting is gerekend met een afgenomen golfhoogte en -peri-
ode bij een gelijkblijvende goltsteilheid. Dit leidt bij een reductietactor (tred)tot de volgende
formuleringen:

HSred= (1 - fred). Hs

Voor elke tafel wordt nagegaan welke reductiefactoren tot een ander toetsresultaat leiden. In
het programma STEENTOETS is hiervoor een (reductie)kolom toegevoegd zodat Hs en Tp
conform bovenstaande formuleringen kunnen worden aangepast.
Als ±25 procent reductie van de golfbelasting leidt tot eenwijziqlnq van het toetsresultaat in
"~GOED", wordt dit in het beheerdersoordeel meegenomen. Als dit niet het geval is, wordt
voor het beheerdersoordeel "GEAVANCEERD" ingevuld.

Waterschap Zee,uwse Eilanden 4
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RAPPORTAGE TOETSING BEKLEDING, VERSIE: 0,3 PRECISERING RESULTATEN T,B,V, ONlWERPEN

2.2.1 Sloehaven

De dijken in de.Sloehaven worden door de aanwezigheid van havenplateaus en de westelij-
ke en oostelijke Sloehavendam minder intensief aangevallen. De aangenomen reducties
resulteren tot de volgende scores:

Vlakcode Golfrandvoorwaar- Reductiepercentages van de golfhoogte
den RIIU

Hs Tp 0% 25% 50% 75% 90%
59301 2,3 7,9 ONVOL ONVOL ONVOL TWYFEL TWYFEL
59302 2,3 7,9 ONVOL ONVOL ONVOL TWYFEL GOED
63601 2,3 7,9 ONVOL ONVOL ONVOL TWYFEL GOED
63602 2,3 7,9 ONVOL ONVOL ONVOL TWYFEL GOED
64801 2,3 7,9 Zinkstukken + bestortinq: ceen beoordelino
64802 2,3 7,9 Zinkstukken + bestortina: oeen beoordelina

" , ".Tabel 2.2.1 : Oordeel toptaaqstabilltelt biJ gereduceerde golfhoogtes

Tevens is gerekend met een combinatie van de minimale en maximale golfrandvoorwaarden
voor de Sloehaven die afkomstig zijn uit het randvoorwaardenboek. Dit leidt tot de volgende
scores:

Vlakcode Hs = 0,9 m, Tp = 5,0 s Hs = 0,5 m, Tp = 3,0 s
(max. aolfbelastina in haven) (min. aolfbelastina in haven)

59301 ONVOL TWYFEL
59302 ONVOL TWYFEL
63601 ONVOL TWYFEL
63602 ONVOL TWYFEL
64801 Zinkstukken + bestorting: geen beoordelino
64802 Zinkstukken + bestortinu: ceen beoordelino

" , "Tabel 2.2.2: Oordeel toplaaqstablllteit biJ mln. en max. combinatie golfhoogte en golfpenode

De randvoorwaarden uit het randvoorwaardenboek zijn bedoeld voor de kruinhoogte en niet
voor de maximale belasting op de bekleding. Omdat de score sterk afhangt van de werkelij-
ke golfbelasting is vooralsnog geen definitief oordeel te geven. Dit betekent dat het beheer-
dersoordeel voor de vier vlakken "GEAVANCEERD" luidt.

5Waterschap Zeeuwse Eilanden
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RAPPORTAGE TOETSING BEKLEDING, VERSIE: 0,3 BESCHRIJVING DIJKTRAJECT

Beschrijving dijktraject

Het betreffende dijkgedeelte ligt aan de noordoever van de Westerschelde en is zuidoost
georiënteerd. Een deel van het traject ligt in de Sleehaven. De golfbelasting wordt hier door
de aanwezigheid van de westelijke en oostelijke sloehavendamsterk gereduceerd.

IndelinQ dijkvakken

Het te toetsen traject is opqesplltst in. dijkvakken die in langsrichting begrensd worden door
vakgrenzen. De lengte van een dijkvak varieert in het algemeen tussen 50 en 100 meter. De
opsplitsing is gebaseerd op geometrie en tatelscheidinqen. Binnen een dijkvak wordt één
maatgevend dwarsprofiel geselecteerd.

Waterschap Zeeuwse Eilanden 6
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RAPPORTAGE TOETSING BEKLEDING, VERSIE: 0.3 TOELICHTING BIJLAGEN

Toelichting bijlagen
Voor de verbetering van de leesbaarheid wordt een korte beschrijving van de inhoud van de
bijlagen gegeven.

Overzicht gebruikte bijlagen
Deze bijlage is alleen bedoeld voor intern gebruik.
In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de gebruikte bijlagen. Hierbij wordt aange-
geven waar de diverse bijlagen gegenereerd worden.

Toelichting omzetting inwinformulier naar spreadsheetprogramma STEENTOETS
In deze bijlage wordt beschreven op welke wijze de gegevens van de inventarisatie worden
omgezet in een vorm die geschikt is voor STEENTOETS. Het betreft alleen de kleikwaliteit, -
kleikern, afschuiving en materiaaltransport. Deze tabellen zijn in overleg met Rijkswaterstaat,
Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) tot stand gekomen .

Conversietabel dijkpalenstelsel Westerschelde
In de tabel wordt een conversie gegeven van het oude naar het huidige dijkpalenstelsel. Al-
leen voor polder Zuidwatering moeten de locaties van de oude dijkpalen nog worden verwerkt.

Materiaaltabel
In deze tabel zijn een aantal standaardwaarden opgenomen. Voor nadere toelichting wordt
verwezen naar blad 2.van deze bijlage.

Hydraulische randvoorwaarden op toetspeil.en op NAP + 2, + 4 en + 6 meter
In deze bijlage worden de golfhoogte, golfperiode en maatgevende waterstand weergegeven.
De gepresenteerde golfhoogte en -periode komen uit tabel 1 van "Golfrandvoorwaarden op de
Westerschelde gegeven een 1/4000 windsnelheid, deelII, RIKZ juli 1998".
Het "toetspeil bekleding" is gebaseerd op het rapport "De basispeilen langs de Nederlandse
kust, RIKZ mei 1995". Het "toetspeil bekleding" is gelijk aan het basispeil uit 1985 vermeerderd
met de invloed van 65 jaar (1985-2050) zeespiegelstijging. Eén en ander conform het rand-
voorwaardenboek.

Situatiekaart
Op de situatiekaart, die met Arcview gegenereerd is, zijn de referentielijn van de waterke-
ring, de dijkpalen van het huidige stelsel en de grenzen van de dijkvakken weergegeven.
Verder wordt als ondergrond een topvectorkaart (schaal1 :25.000) gebruikt.

Bovenaanzicht tafels
Alle glooiingsvlakken die een vlakcode hebben, zijn omkaderd met een dikke zwarte lijn. Van
de andere vlakken (met name de grasvlakken) zijn alleen de scheidingslijnen in langsrichting
zichtbaar.
Om een inzicht te krijgen in de soort bekleding, zijn de toplaagtypen gegroepeerd conform de
indeling uit de materiaaltabel van bijlage 3. Dit zijn de dikke diagonale lijnen.
Eveneens wordt zichtbaar gemaakt of de toplaag al dan niet gepenetreerd is met asfalt of
betori. Daarnaast wordt eventueel een toplaagconstructie met onderlinge samenhang zoals
een blokkenmat weergegeven. Deze nadere aanduiding wordt met behulp van dunne diago-
nale lijnen weergegeven. De richting hiervan is tegengesteld aan de dikke diagonale lijnen.
Op de horizontale as staat de afstand in kilometers ten opzichte van dijkpaal o. Op de verticale
as staat de horizontale afstand ten opzichte van de buitenkruinlijn.

_Waterschap Zeeuwse Eilanden 7
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RAPPORTAGE TOETSING BEKLEDING, VERSIE: 0,3 TOELICHTING BIJLAGEN

6.2 Bovenaanzicht glooiingstafel, gegenereerd met ESRI module ..
Deze bijlage is alleen bedoeld voor intern gebruik. In dit overzicht worden de scheidingslijnen
van de vlakken tussen binnenkruin en de buitenteen gegeven. De buitenkruinlijn geldt als refe-
rentie (= de x-as) Lijnen op het buitentalud krijgen een positieve waarde. De binnenkruinlijn
krijgt een negatieve waarde. Hiermee wordt nagegaan of de schematisatie van de verticale
scheidingslijnen een logisch geheel vormt. De "tolerantie kruin hoogte" wordt gebruikt om
meer of minder lijnen van het binnentalud zichtbaar te maken. Alleen die lijnen worden gepre-
senteerd die zeewaarts liggen van de maximale hoogtemaat minus de tolerantie. Zo zal bij
een tolerantie van nul de binnenkruinlijn alleen getoond worden als deze hoger ligt dan de
buitenkruinlijn. . . .

7 Vooraanzicht tafels
De wijze van presenteren is identiek aan die van het bovenaanzicht van bijlage 6. Op de verti-
cale as worden de hoogteri1aten weergegeven ten opzichte van NAP.
Voor vlakken die landwaarts liggen van het buitenkruinlijn, lopen de diagonale lijnen tegenge-
steld aan die van de overige vlakken. In de meeste gevallen betreft dit alleen de kruin zelf.

. 7.2 Vooraanzicht glooiingstafel, gegenereerd met ESRI module
Dit vooraanzicht is alleen bedoeld voor intern gebruik. De wijze van presenteren is identiek

- aan die van het bovenaanzicht van bijlage 6.2. Hiermee wordt nagegaan of de schematisatie
van de verticale scheidingslijnen een logisch geheel vormt.

8.1 Vooraanzicht vlakcode
In dit vooraanzicht worden alle unieke vlakcoderingen weergegeven. De opbouw van de code
is als volgt. De eerste drie cijfers refereren aan de dijkpaal waar het vlak begint. De twee laat-
ste cijfers geven een volgnummer aan. Een cijfer achter de komma betekent dat het vlak in het
spreadsheet "DVKTAFEL"gesplitst is in verband met de presentatie en/of de precisering van de
toetsresultaten. .

8.2 Vooraanzicht toplaag
In dit vooraanzicht wordt het toplaagtype van alle vlakken weergegeven. De codering is con-
form de materiaaltabel van bijlage 3.

8.3 Vooraanzicht constructiecode
In dit vooraanzicht wordt de constructiecode van alle vlakken weergegeven. Uit de construc-
tiecode kan direct de opbouw van de toplaag met de bijbehorende onderlagen worden afge-
leid. De codering is conform de materiaaltabel van bijlage 3. .

8.4 Vooraanzicht talud helling
In dit vooraanzicht worden van alle vlakken de minimale en maximale taludhelling in graden
weergegeven. De onzichtbare vlakken zijn aan de hand van diagonale lijnen weergegeven.

9 Dwarsprofiel nabij locatle x,xxx
Voor het geselecteerde dijkvak wordt een dwarsprofiel samengesteld uit de gegenereerde
gegevens van de ESRI module. Eventueel wordt dit profiel wordt ter controle vergeleken met
de brongegevens uit DG-dialog topografie. Verder wordt in het dwarsprofiel de ligging van het
maaiveld aangegeven. In de bijbehorende tabel is eeh aantal kenmerken van de tafels opge-
nomen. Voor de onzichtbare vlakken is het profiel aangepast als de taludhélling afwijkt van de
bovenliggende tafel. Bij een te flauwe helling wordt de verticale maat aangepast en bij een te
steile helling de horizontale maat. In bijlage 15 wordt hiervan een overzicht gegeven.

Waterschap Zeeuwse Eilanden 8
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RAPPORTAGE TOETSING BEKLEDING. VERSIE: 0.3 TOELICHTING BIJLAGEN

10 STEENTOETS,bovenaanzicht resultaten obv ingevoerde waarden zonder reststerkte
filterlaag .
In 'dit bovenaanzicht worden de resultaten op identieke wijze gepresenteerd als in bijlage 11.1.

11.1 STEENTOETS,vooraanzicht resultaten obv ingevoerde waarden zonder reststerkte
filterlaag .
In dit vooraanzicht worden de resultaten van STEENTOETS per dijkvak zichtbaar gemaakt
met behulp van dikke diagonale lijnen. . .
Een score "nader onderzoek" betekent geavanceerd toetsen. .
Een score ''fouf' houdt meestal in dat het toplaagtype niet met STEENTOETS te toetsen is.

11.2 STEENTOETS, vooraanzicht resultaten obv ingevoerde waarden zonder reststerkte
filterlaag, met B.gr = O.gr + 112m . .: . .: . .'
Voor het ontwerpen van werken in het kader van het project Zeeweringen worden in dit
vooraanzicht de resultaten weergegeven conform bijlage 11.1, waarbij echter voor iedere
tafel de Bovengrens gelijk is aan de Ondergrens plus een halve meter (B.gr = O.gr :...V2m).

STEENTOETS, vooraanzicht resultaten obv alleen toplaagstabiliteit
In dit vooraanzicht worden de resultaten van STEENTOETS per dijkvak zichtbaar gemaakt
met behulp van dikke diagonale lijnen, op basis van alleen de toplaagstabiliteit. Verder wordt
de score die uitANAMOSvolgt met dunne diaqonale lijnen weergegeven. Derichting is te-
gengesteldaan die van de dikke diagonale lijnen. ..

STEENTOETS, vooraanzicht resultaten, golftabef2 obv ingevoerde waarden zonder
reststerktefilterlaag . . .
Voor die trajecten waar de golfbelasting in meerdere tabellen voorkomt, wordt het resultaat
conform bijlage 11.1 gegeven op basis van de tweede golftabel. Voor de Westerschelde en
de Noordzee zijn maximaal2 golftabeHen van belang.

12.1 STEENTOETS, toetsingstabel met selectie van de maatgevende situatie
per glooiingsvlak .
De toetstabel van STEENTOETS. Deze tabel betreft een selectie van de maatgevende situatie
per glooiingsvlak. Dit wordt bepaald door het maximum van HJ(llD) * r;2/3.

11.3

11.4

12.2 STEENTOETS, effect golfreductie
Overzicht eindoordeel Steentoets bij diverse waarden van de golfreductie. Tevens is de
eindscore aangegeven voor een golfhoogte van 0.5, 0.75 en 1.0 meter.

13 Eindscore bekleding per tafel, inclusief beheerdersoordeel .. .
Een toetstabel waarbij de resultaten gedestilleerd zijn uit de toetstabel van STEENTOETS. Bij
een afwijkende eindscore wordt in deze tabel het beheerdersoordeel met onderbouwing gege-
ven. Daarnaast zijn voor alle vlakken de oppervlakten weergegeven. .
Deze tabel vormt de basis waarmee een totaaloverzicht van de inventarisatie zal worden ge-
genereerd. . .

14.1 Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht obv één oordeel per vlak, inclusief
beheerdersoordeel
In dit vooraanzicht worden de resultaten van STEENTOETS per dijkvak zichtbaar gemaakt
met behulp van dikke diagonale lijnen, op basis van bijlage 13 kolom "Eindoordeel bijlage
14.1". Hierbij geldt dat per tafel (= vlakcode) slechts één score mogelijk is. .

WatersChap Zeeuwse Eilanden 9
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RAPPORTAGE TOETSING BEKLEDING, VERSIE: 0.3 TOELICHTING BIJLAGEN

14.2 Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht obv één oordeel per vlak, exclusief
beheerdersoordeel
In dit vooraanzicht worden de resultaten van STEENTOETS per dijkvak. zichtbaar gemaakt
met behulp van. dikke diagonale lijnen, op basis van bijlage 13 kolom "eindscore golftabel 1
bijlage 14.2". Hierbij geldt dat per tafel (= vlakcode) slechts één score mogelijk ls,

14.3 Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht obv één oordeel per vlak en
B.gr = O.gr + V2m, exclusief beheerdersoordeel
In dit vooraanzicht worden de resultaten van STEENTOETS per dijkvak zichtbaar gemaakt
met behulp van dikke diagonale lijnen, op basis van bijlage 13 kolom "eindscore met B.gr =
O.gr + 1f2 m bijlage 14.3". Hierbij geldt dat per tafel (= vlakcode) slechts één score mogelijk is.

14.4 Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht golftabel2 obv één oordeel per vlak,
exclusief beheerdersoordeel
In dit vooraanzicht worden de resultaten van STEENTOETS per dijkvak zichtbaar gemaakt
met behulp van dikke diagonale lijnen, op basis van bijlage 13 kolom "eindscore golftabel 2
bijlage 14.4". Hierbij geldt dat per tafel (= vlakcode) slechts één score mogelijk is.

15 Aanpassing profiel voor onzichtbare vlakken
Deze bijlage is voor intern gebruik bedoeld.
In dit overzicht worden de aanpassingen van de ondergrens, de horizontale lengte en het
talud van de onzichtbare vlakken getoond. Voor de onzichtbare vlakken is het profiel aange-
past als de taludhelling afwijkt van de bovenliggende tafel. Bij een te flauwe helling wordt de
verticale maat (ondergrens steekt dieper) aangepast en bij een te steile helling de horizontale
maat (horizontale lengte grote).

16 Geconstateerde bijzonderheden, fouten e.d.
Deze bijlage is voor intern gebruik bedoeld.
In deze bijlage worden alle bijzonderheden vermeld met betrekking tot de administratieve en
geometrische gegevens die bij het toetsen naar voren zijn gekomen.

17 Opmerkingen met betrekking tot STEENTOETS
Deze bijlage is voor intern gebruik bedoeld.
Hierworden de opmerkingen verzameld die betrekking hebben op het programma
STEENTOETS.

.10Waterschap Zeeuwse Eilanden
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Overzicht gebruikte bijlagen Bijlage 0

versie: 22 maart 1999

nr keuze kolom bijlage titel subschrift programma naam werkblad gebruik
rapport

1 Bijlage 1 Toelichting omzetting inwinformulier naar het Excel reftabel steentoets.xls conversie tabellen extern
spreadsheetproqrarnrna steentoets

2 Bijlace 2 Conversietabel diikoalenstelsel Westerschelde Excel rellabel steentoets.xls Ipoldernamen-WS extern
3 Biilage 3 Materiaal tabel Excel reftabel steentoets.xls mat tabel extern
4 Bijlage 4 Hydraulische randvoorwaarden op toetspeil en op 2, 4 en 6 m +NAP Excel RVW WS -bekled RIKZ versie 981230 overzicht traiect extern
5 Biilaqe 5 Situatiekaart Arcview WZE.apr met GBKN extern
6 Biilaqe 6 Bovenaanzicht tafels Excel DYKTAFELWS van - tot iiiimmdd.xls vlakcode extern
62 Biilaqe 6.2 bovenaanzicht qlooinqstafel, qeoenereerd met ESRI module Excel DVKTAFELWS van -tot iiiimmdd.xls dyktafel intern
7 Bijlage 7 Vooraanzicht tafels Excel DVKTAFELWS van -tot iiiimmdd.xls vlakcode extern
7,2 Bijlage 7.2 Vooraanzicht glooingstafel gegenereerd met ESRI module Excel DVKTAFELWS van - tot iiiimmdd.xls dvktafel intern
81 Bïlaae 8.1 Vooraanzicht vlakcode Excel VLAK WS van - tot iiiimmdd.xls Glooiinqstafel extern
82 Biilaqe 8.2 Vooraanzicht toplaaq Excel VLAK WS van - tot iiiimmdd.xls Glooiingstafel extern
8,3 Biilaqe 8.3 Vooraanzicht constructleeode Excel VLAK WS van -tot jiiimmdd.xls Glooiingstafel extern
8,4 BiilaQe 8.4 Vooraanzicht taludhellino Excel VLAK WS van -tot iiiimmdd.xls Glooiinostafel extern
9 Bijlage 9 Dwarsprofiel nabii locatie x xxx Excel DYKTAFELWS van -tot iiiimmdd.xls Dwarsprofiel extern
10,05 1 Bijlage 10 Steentoets, bovenaanzicht resultaten op basis van: ingevoerdewaarden zonder Excel DVKTAFELWS van -tot jjjjmmdd.xls score _steentoets extern

reststerktefilterlaag
11,05 1 Bijlage 11.1 Steentoets, vooraanzicht resultaten op basis van: ingevoerdewaarden zonder Excel DVKTAFELWS van -tot jjjjmmdd.xls score _steentoets extern

reststerktefilterlaao
11,25 5 Bijlage 11.2 Steentoets, vooraanzicht resultaten op basis van: ingevoerde waarden zonder Excel DVKTAFELWS van -tot jjjjmmdd.xls score _steentoets extern

reststerktefilterlaaq, met B.Qr = O.qr +0 5
11,3 4 Bilaae 11.3 Steentoets vooraanzicht resultaten op basis van: alleen toplaagstabiliteit Excel DVKTAFELWS van -tot jiiimmdd.xls score steentoets extern
11,45 2 Bijlage 11.4 Steentoeis, vooraanzicht resultalen, golft abel 2 op basis van : ingevoerde waarden zonder Excel DVKTAFELWS van -tot jjjjmmdd.xls score_sleenloets extern

-. reststerktsfiltarlaao
12 Bijlage 12 Steenloels, toelsingslabel mei selectie van de maalgevende siluatie Excel STEENTOETSWS van -tot jjjjmmdd.xls toetsing extern

per qlooiinqsvlak
13 Biilaoe 13 Eindscore bekledina oer tafel inclusief beheerdersoordeel Excel DYKTAFELWS van - tot ijiimmdd.xls rapport extern
14 3 21 Bijlage 14.1 Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht op basis van: één oordeel per vlak. inclusie Excel DVKTAFELWS van - tot jjjjmmdd.xls score _sleenloets extern

beheerdersoordeel
14,2 3 18 Bijlage 14.2 Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht op basis van: één oordeel per vlak, Excel DVKTAFELWS van - tot jjjjmmdd.xls score_steentoets extern

exclusief beheerdersoordeel
.14,3 3 27 Bijlage 14.3 Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht op basis van: één oordeel per vlak met B.gr Excel DVKTAFELWS.van -tot jiijmmdd.xls score_steentoets extern

= O.gr +0.5m, exclusief beheerdersoordeel

14,4 3 19 Bijlage 14.4 Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht, golftabel 2 op basis van: één oordeel per vlak, Excel DYKTAFELWS van -tot jjiimmdd.xls score jsteentoets extern
exclusief beheerdersoordeel

15 Biilaqe 15 Aanpassine van onzichtbare vlakken Excel DYKTAFELWS van - tot iiiimmdd.xls teen aanpas inlern
16 Billaos 16 Geconstateerde biizonderheden, fouten e.d. Excel' DVKTAFELWS van -tot iiiimmdd.xls apin contr intern
17 Bilage 17 Opmerkingen m.b.t. Steentoets Excel DVKTAFËLWS van -tot iiiimmdd.xls Opmerking intern

reftabel steentoets.xls
ref_presentatie 7~99.
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Bijlage 1

Toelichting omzetting inwinformulier naar het spreadsheetprogramma steentoets

versie: 27-mei-1999
1. Kleikwaliteit

kleikwaliteit wordt als volgt bepaald: score_totaal = 1: (kwal; .dikte;)! dikt~otaal

Hierbij geldt dat minimaal 75% van de laagdikte goed!matig moet zijn om de totale laag ais goed!matig te kwalificeren:

Tabel_kleikwal

kwal goed! Kwal
inwin- omschrijving matige laag;

formulier klei
0 nee 0
1 vettig ja 1
2 zavelig ja 1
3 zanderig nee 0
4 Io'estructureerd nee 0

Tabel_kleikwal -
score

score
goed!

totaal
matige
klei

0 n
0,75 j

2. Kleikern bij de inventarisatie wordt geen waarde toegekend aan de kleikern

Tabel kleikern

inwin
conversie

formulier
omschrijving spread

sheet
blanco n

Z Zand n
M Mijnsteenkade n
0 Onbekend n
K Klei n
0 Nul n

momenteel wordt een eventuele mijnsteenkade buiten beschouwing gelaten

momenteel wordt een eventuele kleikern buiten beschouwing gelaten

3a Afschuiving 3b inzanding toplaag

Tabel afschuivin

inwin conversie

formulier omschrijving spread
sheet

blanco ?
J ja j
n nee n

Tabel inzandina toplaag

inwin
conversie

formulier
omschrijving spread

sheet
blanco ?

J ja j
SL slakken j
ST steenslag j
N nee n

4. Materiaal transport

Tabel_zakking
enkel

inwin
formulier score
(zakking enkel
enkele
in cm)

0 0
5 1
10 2
15 3

Tabel_materiaal
transport

conversie
score spread
totaal sheet

0 n
1 n
2 ?
3 j
4 j
5 j

Tabel_zakking
_grote_opp

inwin
formulier score
(zakking grote

meerderen opp
in cm)

0 0
5 2
10 3
15 3

tabel_kwal -
constr

inwin
formulier score

kwal kwal
constr. constr
opbouw

0 0
1 0
2 0
3 0

0

De score van het materiaaltransport wordt bepaald door 3 aspecten

score_totaal = score_enkel + score_grote_opp + score_kwal_constr

N.B. voor gepenetreerde constructies geldt altijd dat het matariaaltransport in orde is, ongeacht de opgegeven zakkingen.
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Bijlage 2
.Conversietabel dijkpalenstelsel Westerschelde versie: 15-feb-99

Nieuwe metrering poldernaam oude dijkpalen lengte verschil
van tot van tot oud nieuw

.....................9. ~:~.29E9:y.!.ljg.~.I]P.9.!2~r.............................. 9 ~~ ~.? ~:~.29.. 9..

..............~:~9.2 !.:~.?ê~~!9.~r.~~~r.g.~~~.~.P..~!.g.~r........... . ~g !.~.; ~.? ê:~.?.ê.. !.~..

..............?:~?~ ~ ~.g:9.?~..:?.~!!.!~.~r.~.~.1]P.9.!2~r....................... 9 ~~ ~.? ~:~.?.!.. ?.~..

............~.?:9~.~ ~.~:9.?~~.~~.~.1]~~!P.9.!2~r......................... . 9 ~9 ~.2 ?:9.?9 ?9..

............~.~:9?~ ~.~:9.?~..'!Y.9.9.r.9.~.P.g~.g.~E................................ 9 ?9 ~.2 ?:9.22.. 9..

............~.?:2.?~ ~.?:~.??..Y.Y.~~!y.~~.~P.9.!2.E?r............................. ?2 ê~ ~.~ ~.:~.2!.. ~..
; ~.?:~?~; ~.~:~.~~'!Y.9.9.r.9.~.P.g~.g.~r................................ . ~~ ~~ ~.~ ~.;.~.~? ~~..
............~.?:~.?? ~.~;?.?.~..Q9.~!!D.~~!I?s>.!Q~.~ ;...... . ; ! ; !~ ~.~ ; ~.:.~.29.. 9..
............~.~:??? ?.!:~.~9..y.~.~.~b9.~.~D..~r.~.!!:l.!!:!9.~D..................................................•...........................; 2 ~.:??~.. .
...........~.~.:?~.2~ ??:~.?9..~~.~.iD.iD.9~.r:!I?9.!Q~.~.......................... ~.ê ?? ~ ~.:9.~9.. ~.ê9..

22.570 25.880 Kanaal door Zuid-Beveland .: 0 3.310

:::::::::::~:~;~~2:::::::::::::3.~;~~?::Bf.~:(6I6:g~~::~~!~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g::::::::::::::::::::~:~?:.:::::::::::::::::::::::::
.........;.~.?:ê.~.?; ?~;~.?!~:Y.Y.:.ê:.'!..~r.~~~~..I?9.!2~r............. . ~.2~ ~.ê~ ~.? ?.:~.?.~.. ?~..
...........~.?:~.?~ ~?;~.?~..Y.Y.!~.~~.!!.!.t.!:l.~.?.p.g.l.g.~E..................... 9 ~9 ~.2 ~;9.2ê.. ~..
...........~.?:~.?~ ~ê;.9.?~t!~~r..~.?D.?1?9.~9.~t......................... . ~9 ~ ~ ; ~.2? ~..
...........~.~:9~~ ~ê:.~.??...t!9.~9.~.~.E?!:!~.~~r.~.~p.9.!.g~r............ ! ~ ~ ~~.. : :~..
...........~.~:!.?~ ~~:~.?~~9gD.E?P.9.!2~r.;................................. . ? !~ ~.~ ~.:.~.22.. .9..
...........~.~:?~~ ~~:~.?~~9.9.~.gp.9.!.g~r..................................... ~.ê !~ .? ~.22.. .9..
...........~.~:~.?~ ~!.:.~?~t!9.~Q~.~.E?r:!~.~.E?.r.~.~P..~!.g.~r............ ~.? ~~ ~.~ ~:~.~~.. ~~..
........:..~.?:~~? ~~.:~?.!.~??E!.~.r:!21?.9.!Q~L............................ 9 ~~ ~.~ ~:~~~.. :.~..
...........~.~.:~~? ~?.;.?.?.!.:?.~!.gP.9.!2~r...........................................; ~~ ; ~?.~ ? ~~~.. ~~..
...........~.?:!.!?~ ~~;~??~.y.~r.!!:!9.~.p.g.l.g.~!................................ 2 !~ }.~ ~.:~.2!... ~..
...........~.~:~~? ~~;~.?.?.Y.'.?D..!::I.?.!!.~.~.p.g_l.g.~.~ ;...... .. ; ~.~ ; ~~ ~.? ; !:!?.22... ., .9..
...........~.?:~~? ?.~.:.9.29~.!!~'!i.9.~~~.g!j_~P.9.!2~r...................... ~? ê~ ; ~.? ~:?.~ê... ~~..

51.000 56.574 Borsselepolder . . 0 55 55 5.574 74

:::::::::::~:~:~!~::::::::::::::~!.;~9.9::Y.~63~!!~~:~~ë~!~~f.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::9::::::::::::::::::::::::Ï:: ::::::::::::::::::::::?:::::::::::::::::::!?~::::::::::::::::::::g~::
57.300 71.900 Sloehaven 0 14.600

:::::::::::!j:;~Q2::::::::::::::!.~;~?9::~:~:(~~~f~!'j~9.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::j::::::::::::::::::::::~~}:::::::::::::::::::~?::::::::::::::::~;~?9::::::::::::::::::?gg::
76.320 79.667 Buitenhaven Vlissingen 0 3.347

Voor de overgangen tussen de polders is gekozen voor de meest nabije oude dijkpaal
Uitzondering hierop vormtde overgang tussen RWS en ZE, hiervoor is de werkelijke
maat op de referentielijn aangehouden, afgerond op 10 meter

reftabel steentoets.xls
poldernamen-WS 7-6-99·
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Bijlage 3

Materiaaltabel Versie:
'--s-ta-n-da-a-rd--'

6sep 1999

2

o
.~

~
~oo
(/)

~
'"'""I Omschrijving

]

CD

~];1
IEE CD

.Q "l
~

1 A~s~l=aI7tb7e=to~n~-------------------------------------------~1~0~0 __ .~ r-__~i ~ __-7.N1-~7 ~ ~
2 Mastiek -I-_!1:::90~0::__+--------+---+i __ -+__~N::--I_~7:-- +- -l
3 ~D~ic~h~t~st~e~e=na~s~la~lt~~~~~~~~~~----------------------_I_----~~--------+----ti--~~--~N4_~7~~~+_----~
~.E'en _geprelabriceerdesteenaslaltmatten ! N 7 3

}-----~~~à~i~t~;~~~ik-;-iTn-O~d~~laäa) ---.-.- - - ---. - -- -- --.. -- .. -- .. -.----.-. --.-- ---+. - ---~--+-- -.--- ----
~.§!"~'!ksteen, g~enetree.':d met ~slalt (vol en zat) __ 2000 I

1

A 1 1 __
_8 êaksteenlbetonsteen, gepenetreerd met aslalt (vol en zat) 2000 l- __--I- Ac:....J____:1__ -+- _
9 Breuksteen, gepenetreerd met aslalt (patroonpenetratie) 2000 T A 1 1
10 Betonblokken met afg_!!sc!:1_ulndehoeken of gaten erin 2300 ,__~7 37 i 1 N 2 J J
~~_~nblo~.!.n meUlrote~.!.~schuind~.£eken (5 cm) 2200 37 37 I 1 N 2 ~__~ _
_11__ .!'!.~!onblokken zonder openingen 2300 37 37 1 1 N 2 J J
1_1,.1._~!~9".1~!:l~19l<ker1.__.. _. . .__ .. _... .__. ._. 2150 3_7__..__3?_. . 1 N _~ . L._L
~Diabo_olblokken 2300 37 37 ~-~. ~ ~~_
~~~akken steen 2300 37 37 1 N 2 J J
.!J.,i__betonblokken system Pi~_ 2300 37 37 1 N 2 __~
&_Q.p~n blokkenmatte.&..~£lestrooid met granulair materiaal 2300 37 37 5 N 2 3 J J
_13 ~£!<kenmatten zonder op~l.!!9.en 2300 37 37 '1 N 5 3 J J
14 Betonplaten van cementbeton ol gesloten colloidaal beton, (in situ gestort) _ 2350 i N 5
15 Colloidaal beton, (open structuur) 2350 N 5:=- + -1

-~~-----~~~!~~~i!'~,lt~tón·----·-------------- -- --.--- ..- ~;~~ --3i----37---·--j···5---··-~- ~
18 Breuksteen, aepenetreerd met cementbeton ol colloidaal beton, (vol en zat) B 1

N J

19 Breuksteen, met patroonpenetratie van cementbeton ol colloidaal beton B 1
~ Gras.!Jl.'~~~id _. 37 37 6
21 Gras, zoden of gezaaid, in kunstolrnatten 6

2

3
22 Bestortina van arol arind en andere aranulaire materialen 1
23 Grove granulaire materialen c~q.breuksteen verpakt in m~taalgaas N 1 3

~~ ~~~~~Te~~at~~0~~~~_~j~9,--z~'!9/grl!:l9_'!'.~rp~i!1_g~ot~~~~1_-.----- -.-- 2350--- -----. - - - -- ---1--- --~ --}------------
26 Basalt, gezet 2900 33 32 10 N 8 J J
~~asa~;-gezet, in~~n met gietaslalt 2900 33 32 10 1 A 8 1 N J
26,02 Basalt, gezet, ingegoten met colloidaal beton ol cementbeton 2900 33 32 10 B 8 2 N J
27 Betonzuilen en andere niet rechthoekiae blokken 2350 37 37 10 N 4 J J
27,1 Basalton _ 2350 37 37 10 N 4 J J
~IT Polygoonzuilen 2350 37 37 10 N 4 J J
_27,-~___i::ly'~£,?!?:::k . . 2350 _~~ 3?_ ... ~O ' . N 4 J J
27,4 Basalton met ecolaag 2350 37 37 10 N 4 3 -~--j-----;J
27,5 Hydroblock met ecolaaa 2350 37 37 10 N 4 3 J J
~~etonzuilen ol niet rechthoekige blokken, ingegoten met gielaslalt 2350 37 37 10 A 4 1 N J
27,11 Basalton, ingegoten ~ieteslalt 2350 ~? 37 10 A 4 1 N J
~,21__£,!l.!:..~9?on zuilen, inllell.0tenmet gietaslalt 2350 37 37 10 A 4 1 N J
27,31 Hydroblock, ingegoten met gietaslalt 2350 37 37 10 A 4 1 N J
~!,02___§~tonzuilenol n~ rechth?ekige blokken, inll.E1!0tenmet beton 2350 37 37 10! A 4 1 N J
.~-,.1_2B~~,,-I!?.!0~_g_eg_()t~~_l11_e!..~_t_()~__. . ..__._. _._ 2350 ~? E__ 10 B 4 __2 N J
28 Na!uursteen,£lezet 2500 33 32 ou ---fö--·----Ei-- 4 2 J J
28,1 Vilvoordse 2500 33 32 I 10 N 3 J J
~)2-- Lessinische 2500 33 32 1 3 N 3 J J
28,3 Doornikse 2600 33 32 I 10 N 3 J J
28,4 Petit Qraniet 2600 33 32 1 3 N 3 J J
28,5 Graniet 2600 33 32 : 3 N 3 J J
~!l,6 Grauwakke 26ÖO 33 32 ~-f--- N 3 J J
.2:?,J Q_0.9~ik~I11_<9UJ_~~anteI9_e_p_atr0r1~~ .. 2600 _~3__ _:3_g_ ~_O_ N _3 J J
28,01 Natuursteen, gezet, en ir19~oten met aietaslalt 2500 33 32 10 A 3 1 N J
~~ Vilvoordse, ing~~ten met gi"taslalt 2500 33 32 10 A 3 1 N J
28,21 Lessinische, ingegoten met aietaslalt 26ÖO 33 32 3 A 3 1 N J
28,31 Doornikse, ingegoten met gietaslalt 2600 33 32 10 A 3 1 N J
~) Petit graniet, inQegotenmet Qietaslalt 2600 33 32 3 A 3 1 N J
28,51 Graniet, ingegoten met gJetaslalt 2600 33 32 _ 3 A 3 1 N J
~,61 Grauwakke, ingegoten met aieteslalt 2600 33 32 3 A 3 1 N J
_g!!,71 Doornik~~~~~~teld~p~~~rl..e_!!,~g~g~en met_9i~~f~I!__ . . 2600 __.3_3. ~2__ 10 __~ ~ _!_ _ N J
28,02 Natuursteen, ~_!,~~oten met beton 2500 33 32 --fo'- --. B 3 2 _~~_
28,12 Vilvoordse, ingegotenmet beton 2500 33 32 10 B 3 2 N J
28,22 Lessinische, ingegoten met beton 2600 33 32 3 B 3 2 N J
28,32 Doornikse, inge99ten met beton 2600 33 32 __!Q_ ~~_ 2 N --J
28,42 Petit graniet, ing~9£!.~~t beton _ 2600 33 3~_ 3 B 3 2 -~4--
28,52 Graniet, inQegotenmet beton ~~ __~3 32 3 B 3 2 N J
~.!l2 Grauwakke, in9~9£!."nmet beton 2600 33 32 3 B 3 2 N J
~_!3.J.2,__Q:l_o!-,,~~__~~g_~~n_~~I<!§!_f>~!~Cl~i'.n,_Î!2g~goterl~"!be\9I1 2600 __.3.3 .~_ _ _!Q_ _ê_ __.3__ 2 N J
_2:?~Yily_oordse....£Yerlaagdmet a~~~enetreerde stortsteen __ 2~~~~_¥- 10 N 3 _L --N~----J
28,14 Vilvoordse, overlaaiE met beton ~enetreerde stortsteen 2500 33 3_~ __ 10 N 3 3 _~ J_
29 Koperslakbl~kken .E()O 37 37 _ _!__ __ 1i.__2 __:J_~_
30 Klei onder zand ---------------I----,--+---------!--. 6 __
31 Bestorting van natuursteenmassa 2350 ,__, -! N L _
32 Klinkers, beton ol gebakk~n. ---------~~_5Ö-- 37 37 ! 3 _ '----_!'J__,___1__ _

reftabel steentoets.xls
mat tabel 1van 2 21-9-99
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Bijlage 3

Materiaaltabel Versie:
'--st-an-da-a-'rd-'

6sep 1999

Cf)

t1i
~
til
ui
J-
Cf)

Ê
c: E
~ .s
-"-a Q)

:C~
~

~
Ol
Ol
3:

1
Omschrijving

Q)

8

Q)

~:2
IEE Q)

.Q~

.§1

~_~~~ __~~__~ __~ __~ ~ ~ ~ +-__-r__-r. +-·~O--~--+-----~
~_~enfun~~~,g~e~b~o~n~d~e~n~ ~~4-~~~~.~------4-----~--4---~~-O~-----+------~
~.grinda~altbffi~~n~.~ -------- __ -------------+~2~1~O~O--~ +_---+----~--~N~~7~-----~----~
~~de,keerm~~ur~,~k~is~td~a~m~----~--~----------------~--~----+-~---+----~ +___.-+----+_~-~~O~----~-------
99 onbekend 0

Toelichting kolommen van de materiaaltabel

nr kolomnaam omschrijving

1 code waarde codering van de toplaagtypen, (uitgebreider dan het Adventusmodel)

2 Omschrijving • ----------'-.---------.--------~b:.,e::.s:c.:cch,cr:iJ<e·v.-7ing van de toplaagtypen _
-3S0örtëiiji(gëwicht standaardWaarden van het soortelijkgewicht; . bij de toetsing worden

deze gebruikt

f---s"- kolom_dikte _min hulpkolom t.b.v conversie naar spreadsheet; de waarde komt overeen
met het kolomnummer waarin de minimale dikte is opgenomen.t

hulpkolom t.b.v conversie naar spreadsheet; de waarde komt overee-n-
met het kolomnummer waarin de gemiddelde dikte is opgenomen.t

standaardwaarden voor het percentage open-oppervlakten; bij de
toetsing worden deze waarden gebruikt

6 kolom_dikte _gemid

standaardwaarden voor de spleetruimte ; bij de toetsing worden deze
waarden gebruikt

8 blokken (spleet in mm)

f-ffiTriQëgoten N=Nee; A=met asfalt; B= met beton; zie ook 12;.t.b.v. controle invoer
11 vlakcode groepering van toplaagtypen voor omschrijving zie Tabel vlakcode

~;rÏderling;:Sámenhang groepering van toplaagtypen voor omschrijving zie
-13--·ANAMOS------------- .---.- .._-.-.- ... - ..--------.-.-.-.----.----J:- AfhankellJkvan-·ëiê-önderiä;;Qï<á.nAnäiTi;;swordenloëgep'ist-··.... -

N: Anamos is niet geschikt

14 STEENTOETS J: deze toplaag kan met Steentoets worden berekend:

Tabel_vlakcode

-"{l5 8 omsehrtlvlna

__ Q__..9.~~9.__ .. _ .. ._ __.. __ .__ . _ _ _
,__. 1 breukstee~ __'_ .__ . . -I

2 betonblokk:::.en~ --I

~.-~~~rste~~-.---------------------------------c-----~
4 betonzuilen

r---~ platen
6 gras
7 asfalt
8 basalt

Tabel_onderlinge"samenhang

'"Q) c:
"'Olc:.s::

~ c:
Q)

"0 E
omschrijvingc: Ol

0 (I)

___Q___£~en
1 asfalt E'enetratie -

,--? beton E'enetratie
stortsteen overiaging cq matten, korven e.d.

3 ook ecotoplaac zonder samenhana

reftabel steentoets.xls
mat tabel 2vaá 2



I
I

Hydraulische randvoorwaarden
op toetspeIl en op 2, 4 en 6 m +NAP

bijlage 4
golftabel1

Westerschelde voor traject: dp 572 - dp 709

Golfhoogte Hs in m
3,0
2,8

E 2,6
2,4

I: 2,2 H:
ti) 2,0
::I: 1,8
A 1,6••• 1,4 H

1,2
1,0
57,20 58,20

. ,

59,20 60,20 61,20 62,20 63,20 64,20 65,20 66,20 67,20 68,20 69,20 70,20

11 l-- Hs bij toetspeil
- Hs bij waterstand h =6 m

__ Hs bij waterstand h =4 m
-- Hs bij waterstand h =2 m

Bij toetspeIl geldt voor dit traject: min max
2,14
8,08

2,56
8,41

Golfperiode Tp

I

9,0
ti)

.= 8,5

a. h
I- 8,0

A• 7,5 H•I
7,0
57,20 58,20 59,20 60,20 61,20 62,20 63,20 64,20 65,20 66,20 67,20 68,20 69,20 70,20

I -- Tp bij toetspeil
- Tp bij waterstand h =6 m

__ Tp bij waterstand h =4 m
-- Tp bij waterstand h =2 m l11

I

-- toetspeil bekleding -toetspeil 2000,0 (kruinhoogte) I

Maatgevende waterstandc.
oe(
Z
>
ci.;
E
.!:
"Cr::ca
ii)
"-
Cl)-ca~

I

6,Or-------------------------------------------------------------------,
5,8 H
5,6TI'~~!::!:~~!:!~!::!::~~!::!:~!::!::~~~~~!:!~~!::!~!::!::~:!1!::!:~5,4 f-
5,2
5,0
4,8
4,6
4,4
4,2
4,O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

57,2 57,7 58,2 58,7 59,2 59,7 60,2 60,7 61,2 61,7 62,2 62,7 63,2 63,7 64,2 64,765,2 65,7 66,2 66,7 67,2 67,7 68,2 68,7 69,2 69,7 70,2 70,7
0000000000000000000000000000

I

I
ï

RVW ZE bekied , RIKZ versie 981230
overzicht traject 1-12-99



tille
_ _ -2

Bijlage 5

~""
~

Watersch."Ip Zeeuwse Ul.anden



Noordzee, Vlissingen
dp 593,9 - dp 652,9

E
c
c.-e -20
::J,_
~c
Cl)
:=
::J
.0 -10
:=:o
..;

-40

- --r
Bovenaanzicht tafels

afstand in km
_...,...,..,. ___,. .....,.......__ ,...,-_.l', ~ '~'.' '1'1 .

-30

_ .. - -

"'C
C

.s 0 --t-I~+"!'t
~
ro
..:o:z:

10

Bijlage 6

64,9 64,4 63,9 63,4 62,4 61,9 61,4 60,9 60,4 59,962,9 59,4

-asfalt
- betonblokken
-basalt

- natuursteen
-pen asfalt

-betonzuilen
-pen beton

-platen
-ecolaag

-gras

versie: 11-11-99

Dyktafel ws 572 - 70919991203 versie 1.10
Vlakcode

alle vlakken getoond

6-12-99



-= IIÎI,.. c --
bovenaanzicht glooingstafel, gegenereerd met ESRI moduleNoordzee, Vlissingen Bijlage 6.2

dp 593,9 - dp 652,9

-40,0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~------~----~--~-'~.~.~--~~
':'.~~:'

-. : .. -:'

I·' .

-30,0

E ;.;. '.

c:
:: -20,0c:
::J...
.lil::c:
al-'S
.c -10,0
:>
ó
..;

..:o:::c
10,0

tolerantie kruinhoogte : 0,3 m

I'· .

_-'""'"

64,9 64,4 63,9 63,4 62,9 60,9 60,4 59,9 59,462,4
.Il. ift I,..n

61,9 61,4

-Kruin,buiten

- scheiding 7

~-) srJleiding 1

-scheiding 8

- scheiding 4

~ scheidlnp 11

- scheiding 5

-scheiding 12

-Kruin,binnen

""""""",,.scheiding 6
- scheiding2
- scheiding 9

- scheiding3

-scheiding 10

versie: 11-11-99 alle vlakken getoondniet aansluitende vlakken

Dyktafel ws 572 - 70919991203 versie 1.10
dyktafel 8-12-99



........ -_St

Vooraanzicht tafels
r

Westerschelde
dp 593,9 - dp 652,9

E
c::: 2
c,
oe(z
:> 0o..:

·-·~-~I·······
. .

. .

. .

afstandin km
8 :'"'"~~.,...,""'.

-:
"''''''''~ •• '.' ••• "!, ....... ,.. ....... .'" ..... ~~.. ...~....... .,........... ..~ ,.. .

4

".-.
. .' . .' .'.

.•- 1-.~1-·-

Bijlage 7

.rvr-

'.-•.• > ..

I
·l-·----·-

-4

-6

,',. "

64,9 63,9 59,9 59,464,4 63,4 62,9 62,4 61,9 61,4 60,9 60,4

-platen
-ecolaag

- betonblokken
-basalt

- betonzuilen
-pen beton-asfalt

- natuursteen
-pen asfalt

-gras

versie: 11-11-99 alle vlakken getoond

Dyktafel ws 572 - 709 19991203 versie 1.10
Vlakcode 3-12-99



Westerschelde
dp 593,9 - dp 652,9

,
Vooraanzicht glooingstafel, gegenereerd met ESRI module Bijlage 7.2

tolerantie kruinhoogte : 0,3 m

6,0

r--

4,0

E
c: 2,0
o,
«z
:> 0,0
0 ... ..... '" c :_t_...:: , ~
<I>-Ol
0 -2,00
:::I:

-4,0

-6,0

versie: 11-11-99

64,9 63,9 62,9 62,4 61,9
afstand in km

59,461,4 60,9 60,4 59,964,4 63,4

-Kruin,binnen

..-- scheiding 6

- Kruin ,buiten

-scheiding 7

=- scheiding1

-scheiding 8

- scheiding 2 - scheiding 3 - scheiding 4

- scheiding 9 - scheiding 10 ~ scheidinq i '1

- scheiding 5

-scheiding 12

niet aansluitende vlakken alle vlakken getoond

Dyktafel ws 572 - 70919991203 versie 1.10
dyktafel 3-12-99



Vooraanzicht vlakcode
dp 593,9 - dp 652,9

Bijlage 8.1

64.4

9

"9302 59302

r--

63IiJ2 59301
~ao1

7

5

3

-2

-4
60,9 60.4 59,9~802 64,9 63,9 63.4 62,9 62.4 61,9 61,4

versie: 11-11-99 \ \ \ onzichtbaarvlak

Dyktafel ws 572 - 709 19991203 versie 1.10
vlaklabels

59.4

3-12-99



.... ~

Vooraanzicht toplaag

tIII- ..

Bijlage 8.2
r

dp 593,9 - dp 652,9

62,9

9

11 11-:0-

11.1 11.1
1

7

5

3

-2

-4

62,4 60,4 59,961,9 61,4 60,91 64,9 64,4 63,9 63,4

versie: 11-11-99 \ \ \ onzichtbaarvlak

Dyktafel ws 572 - 70919991203 versie 1.10
vlaklabels

59,4

3-12-99



lIL,'''.
Vooraanzicht constructiecode

" 'WJJ!!!L

Bijlage 8.3
dp 593,9 - dp 652,9

63,9

9

,,., t u, 11kl 11kl..... - --

IUkl 11.lkl
1ge

~

7

5

3

-2

-4
60,9 60.4 59,961,963.4 62,9 62.4 61.41ge 64,9 64.4

versie: 11-11-99 \ \ \ onzichtbaarvlak

Dyktafel ws 572 -70919991203 versie 1.10
vlaklabels

59.4

3-12-99



..'
Vooraanzicht taludhelling

_., ....
Bijlage 8.4

dp 593,9 - dp 652,9

9

',.., -" ,,,. ?08· 208·

r--

21022" 21023·
13015·

0

...._

7

5

3

-2

-4

61,4 60,9 60,4 59,9lSó16. 64,9 63,9 63,4 62,9 62,4 61.964,4

versie: 11-11-99 \ \ \ onzichtbaarvlak

Dyktafel ws 572 - 709 19991203 versie 1.10
vlaklabels

.. -

59,4

3-12-99



I
controle dwarsprofiel voor traject van 63,69 tot 63,79

vlaRcdde

6

5

4

3

2 ~

J
0

-1

0 2

ó3óOl

8 10 12 144 6

_______ profiel esrl module --- -- nletzlchtbaorvlok aangepast -- Hoogte voortend

ESRI Profiel

ie • d. lol onder boven lalud vlak lop hor
y van code leag lenglegrens grens

Iype
0,00 -{l,610 63,69 63,79 -{l,610 4,932 0,41 63602 11,1kl 13,550
13,55 4,932 13,55
13,55 4,932 63,69 63,79 4,932 4,974 0,08 63601 l1k1 0,520
14,07 4,974 0,52
14,07 4,974 63,69 63,79 4,932 4,974 0,08 63601 l1k1 0,520
14,07 4,974 0,52
14,07 4,974 63,69 63,79 4,932 4,974 0,08 63601 l1k1 0,520
14,07 4,974 0,52
14,07 4,974 63,69 63,79 4,932 4,974 0,08 63601 l1k1 0,520

j
14,07 4,974 0,52
14,07 4,974 63,69 63,79 4,932 4,974 0,08 63601 l1kl 0,520
14,07 4,974 0,52
14,07 4,974 63,69 63,79 4,932 4,974 0,08 63601 l1k1 0,520
14,07 4,974 0,52
14,07 4,974 63,69 63,79 4,932 4,974 0,08 63601 l1k1 0,520
14,07 4,974 0,52
14,07 4,974 63,69 63,79 4,932 4,974 0,08 63601 l1k1 0,520
14,07 4,974 0,52
14,07 4,974 63,69 63,79 4,932 4,974 0,08 63601 l1k1 0,520
14,07 4,974 0,52
14,07 4,974 63,69 63,79 4,932 4,974 0,08 63601 l1k1 0,520
14,07 4,974 0,52
14,07 4,974 63,69 63,79 4,932 4,974 0,08 63601 l1k1 0,520
14,07 4,974 0,52- 14,07 4,974 63,69 63,79 4,932 4,974 0,08 63601 l1k1 0,520
14,07 4,974 0,52
14,07 4,974 63,69 63,79 4,932 4,974 0,08 63601 l1kl 0,520
14,07 4,974 0,52

j 14,07 4,974 63,69 63,79 4,932 4,974 0,08 63601 l1k1 0,520
14,07 4,974 0,52
14,07 4,974 63,69 63,79 4,932 4,974 0,08 63601 l1kl 0,520
14,07 4,974 0,52

nlel zlchl
baar vlak

Bijlage 9
aantaLnz_vlakken

0

63602 Haringmanblokk.

2 63601 Betonblokken zo

63601 Betonblokken zo

4 63601 Betonblokken zo

5 63601 Betonblokken zo

6 63601 Betonblokken zo

7 63601 Betonblokken zo

16 8 63601 Betonblokken zo

9 63601 Betonblokken zo

aangepasl profiel

lalud onder boven hor
grens grens lengle

• nlelzlchlb
0,000 -{l,610 0,41 -{l,610 4,932 13,55
13,550 4,932
13,550 4,932 0,08 4,932 4,974 0,52
14,070 4,974
14,070 4,974 0,08 4,932 4,974 0,52
14,070 4,974
14,070 4,974 0,08 4,932 4,974 0,52
14,070 4,974
14,070 4,974 0,08 4,932 4,974 0,52
14,070 4,974
14,070 4,974 0,08 4,932 4,974 0,52
14,070 4,974
14,070 4,974 0,08 4,932 4,974 0,52
14,070 4,974
14,070 4,974 0,08 4,932 4,974 0,52
14,070 4,974
14,070 4,974 0,08 4,932 4,974 0,52
14,070 4,974
14,070 4,974 0,08 4,932 4,974 0,52
14,070 4,974
14,070 4,974 0,08 4,932 4,974 0,52
14,070 4,974
14,070 4,974 0,08 4,932 4,974 0,52
14,070 4,974
14,070 4,974 0,08 4,932 4,974 0,52
14,070 4,974
14,070 4,974 0,08 4,932 4,974 0,52
14,070 4,974
14,070 4,974 0,08 4,932 4,974 0,52
14,070 4,974
14,070 4,974 0,08 4,932 4,974 0,52
14,070 4,974

locatie hor
in nr ver xly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
km sch

0 0 hor -ver-s x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I
Î

talud

Opmerking

'.
Dyklafelws 572 - 709 19991203 versie 1.10
Dwarsprofiel 1 van 1 8-12-99



I
Bijlage 9controle dwarsprofiel voor traject van 64,89 tot 64,99

aantal_nz_vlakken
o8

6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4

i4002-5
-6
-7
-8

0 10

64802 zinkstukken + be

6480 1 zinkstukken + be

". 5

6
hoogte voonone

6050403020 8

____ prone! esrJmodule -- _- nle1zlchtboOrvlok aangepast --Hoogte voorland
9

Profiel
.. ESR' aangepast profiel

talud onder boven hor
grens grens lengle

• nlelzlchlb
0,000 -7,000 0,27 -7,000 -2,339 17,14
17,140 -2,339
17,140 -2,339 0,25 -2,339 6,478 34,95
52,090 6,478
52,090 6,478 0,1 6,478 6,578 1
53,090 6,578
53,090 6,578 0,1 6,478 6,578 1
53,090 6,578
53,090 6,578 0,1 6,478 6,578 1
53,090 6,578
53,090 6,578 0,1 6,478 6,578 1
53,090 6,578
53,090 6,578 0,1 6,478 6,578 1
53,090 6,578
53,090 6,578 0,1 6,478 6,578 1
53,090 6,578
53,090 6,578 0,1 6,478 6,578 1
53,090 6,578
53,090 6,578 0,1 6,478 6,578 1
53,090 6,578
53,090 6,578 0,1 6,478 6,578 1
53,090 6,578
53,090 6,578 0,1 6,478 6,578 1
53,090 6,578
53,090 6,578 0,1 6,478 6,578 1
53,090 6,578
53,090 6,578 0,1 6,478 6,578 1
53,090 6,578
53,090 6,578 0,1 6,478 6,578 1
53,090 6,578
53,090 6,578 0,1 6,478 6,578 1
53,090 6,578

dx lol
onder boven lalud vlak lop hor

x y van code laag lenglegrens grens
Iype

0,00 -7,000 64,89 64,99 -7,000 -2,339 0,27 64802 55ge 17,140

17,14 -2,339 17,14
17,14 -2,339 64,89 64,99 -2,339 6,478 0,25 64801 55ge 34,950

52,09 6,478 34,95
52,09 6,478 64,89 64,99 6,478 6,578 0,1 1,000

53,09 6,578 1,00
53,09 6,578 64,89 64,99 6,478 6,578 0,1 1,000

53,09 6,578 1,00
53,09 6,578 64,89 64,99 6,478 6,578 0,1 1,000

"

53,09 6,578 1,00
53,09 6,578 64,89 64,99 6,478 6,578 0,1 1,000

53,09 6,578 1,00
53,09 6,578 64,89 64,99 6,478 6,578 0,1 1,000

53,09 6,578 1,00
53,09 6,578 64,89 64,99 6,478 6,578 0,1 1,000

53,09 6,578 1,00
53,09 6,578 64,89 64,99 6,478 6,578 0,1 1,000

53,09 6,578 1,00
53,09 6,578 64,89 64,99 6,478 6,578 0,1 1,000

53,09 6,578 1,00
53,09 6,578 64,89 64,99 6,478 6,578 0,1 1,000

53,09 6,578 1,00
53,09 6,578 64,89 64,99 6,478 6,578 0,1 1,000

- 53,09 6,578 1,00
53,09 6,578 64,89 64,99 6,478 6,578 0,1 1,000

53,09 6,578 1,00
53,09 6,578 64,89 64,99 6,478 6,578 0,1 1,000

53,09 6,578 1,00
<

53,09 6,578 64,89 64,99 6,478 6,578 0,1

I
1,000

53,09 6,578 1,00
53,09 6,578 64,89 64,99 6,478 6,578 0,1 1,000

53,09 6,578 1,00

nlel zicht
baar vlak

locatie hor
in nr ver xly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

km sen
0 0 hor -ver-s x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

talud

Opmerking

ï
Dyktafelws 572 - 70919991203 versie 1.10
Dwarsprofiel

8-12-991 van 1



Noordzee, Vlissingen
dp 593,9 - dp 652,9

-30
E
e:
e: ' ,.-
e: -20
:::::J.....~
e:
Q)
:!::
:::::J
.0 -10
:.:
0
...;

','

'0e:
('(I 0-(/)-('(I
...:
0
::I:

10

..: I__~

Steentoets, bovenaanzicht resultaten Bijlage 10
op basis van: ingevoerde waarden zonder reststerktefilterlaag

-40 ., ''''''-,,"~-,",~,~-" -_ ,-,,~, -" -, ,'~, ~~~"""~~~"""""""'--"·_---'_·'''-'------'-··--l

I

,'-"~lr-.,,
.. :-.:'",

" '

:,\", ,:" ",

'"l,' "

64,9 64,4 63,9 60,9 60,4 59,9 59,463,4 62,9 62,4 61,9 61,4

- fout in toets-onvoldoende-goed -voldoende -geavanceerd

versie: 11-11-99 alle vlakken getoond

Dyktafel ws 572 - 709 19991203 versie 1.10
score_steentoets 6-12-99



.... .. ', ...... .. r ..
Westerschelde Steentoets, vooraanzicht resultaten

dp 593,9 - dp 652,9 op basis van: ingevoerde waarden zonder reststerktefilterlaag

Bijlage 11.1

.. ,"

-4

6

,.
4

E
c:: 2
a.
<tz
:> 0ei....:
Q)- ',Ol
0 -20
::c >:. :

-6

. ".1" . '. l' l .

.. ,',', ... " "

. " ~-. .'

......... .' :',:',':

.::::: ," '::-:::.,': '.:,
, . ',_",

',. " 1tl.··: l·f I '.

59,9 59,4

'.' \ \ \

64,9 62,9 60,4

- fout in toets

62,4 61,9 61,4 60,964,4 63,9 63,4

-goed - geavanceerd-voldoende - onvoldoende

versie: 11-11-99 alle vlakken getoond

Dyktafel ws 572 - 709 19991203 versie 1.10
score _steentoets 3-12-99
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Westerschelde Steentoets, vooraanzicht resultaten Bijlage 11.2
dp 593,9 - dp 652,9 op basis van: ingevoerde waarden zonder reststerktefilterlaag, met B.gr = O.gr +0,5

....

6 ",-

...
4

E
.E 2
Il.«z
~ 0o
..:

. ',' ....
-4

-6

1-' -·-1

. .' .'

,'1- Tl:

64,9 62,4 60,4

. :..

Illl-(l

61,9 61,4 60,9 59,9 59,4

· . :.

· .', :,', .

'. .. . - .
.'. - :,: : ::,-

· ',: ,"

- fout in toets

64,4 63,9 63,4 62,9

-geavanceerd-voldoende-goed - onvoldoende

versie: 11-11-99 alle vlakken getoond

Dyktafel ws 572 - 70919991203 versie 1.10
score_steentoets 3-12-99



_"J ... _: .. ...... .... .... .."r-.'.• .. ..
Steentoets, 'Vooraanzicht resultatenWesterschelde

.S 2
o,
«z
::0: 0
C!-

E

Bijlage 11.3
dp 593,9 - dp 652,9 op basis van: alleen toplaagstabiliteit

6 .. '} ..
4 •.••...•.::: .n

vrtrrrt
.' ': -Ó». ,.', Î f',"

!' I t. .:>, J I , "

.J I.i I i! i 1
'. i ' , .
i'. i 1·.~ " I. ':1'· I·' i'

.• J ••F j 'l
/. ··,1.1····
'..... , '.' ;'.)..

.':li~'l.:.
. ,'': .. ,-r', ·f".1 :,:. t, .'

.".... r ,".- ',':' ,'f " .1,'

'·1·"
",: .s: ",
-: .'....

" ,,' '.'

Q)-Clo -2o -J"-i ....... -+-t

:I: !J
-4 t

-6 "VJV·

64,9 63,9 61,9 61,4 60,4 59,9

.. -

60,963,4 62,9 62,464,4

-goed -voldoende -onvoldoende - geavanceerd "",...~"""....twijfe!achtig

59,4

-- fout in toets -- stabiel (Ana) -- instabiel (Ana) -- niet uitgevoerd (Ana) - - - n.v.t (Ana)

versie: 11-11-99 alle vlakken getoond

Dyktafel ws 572 - 709 19991203 versie 1.10
score_steentoets 3-12-99



STEENTOETS, versie 2.30 toetsingtabel
met selectie van de maatgevende situatie per glooiingstafel

r.._ -
Bijlage 12

?"IS .

Steentoets ws 572 - 709 19991203 versie 2.30.xls
Toetsing pagina 1 van 4 10-12·99
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STEENTOETS, versie 2.30 toetsilrgtabel
met selectie van de maatgevende situatie per glooiingstafel

r.., .... _
Bijlage 12
....

SteenloeIs ws 572 - 709 19991203 versie 2.30.xls
Toelsing pagina 2 van 4 10-12-99
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STEENTOETS, versie 2.30 toetsingtabel
met selectie van de maatgevende situatie per glooiingstafel

r I I

Bijlage 12

Steentoets ws 572 - 709 19991203 versie 2.30.xls
Toetsing pagina 3 van 4 10-12-99
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STEENTOETS, versie 2.30 toetsilrgtabel
met selectie van de maatgevende situatie per glooiingstafel

-r .. ..

steentoets ws 572 - 709 19991203 versie 2.30.xls
Toetsing pagina 4 van 4

_ ....
Bijlage 12 -
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Eindscore bekleding per tafel, inclusief beheerdersoordeel

Tafel
Opper

constructie
code

vlakte
codering

Hs/~D<sA213 gil tlo Mat.
(hor. gemeten)

Uit C)

Uil GIS :g
dyk ä.
tafel s

Dyktalel ws 572 - 709 19991203 versie 1.10
Rapport

r ..- .. -'
Bijlage 13

eind Beheerders Eind· bevindingenscore oordeel oordeel
tabel2

bijlage Bijlage

14.4 14.1

Traject

1van 1

kwalHeHs-
oordeel

beheerder

6-12-99
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Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzichtWesterschelde

dp 593,9 - dp 652,9 op basis van: één oordeel per vlak, inclusief beheerdersoordeel

....
Bijlage 14.1

6

. " '.' ",

.. 1;1: .• 1 .

-. . ,',

E

.I 1"· .•'
.' '.. ',4

',', .',

.s 2 r.:" ': ':,'.0-
e:(z
~ 0q-

-4
.' \ .

-6 ...\ \1

..• 'l J .• 1 t

·1t ....•....•..

64,9 63,4 61,4 60,9 59,9 59,462,9 62,4 61,964,4 63,9 60,4

- onvoldoende - geavanceerd-goed -voldoende - fout in toets

versie: 11-11-99 alle vlakken getoond

Dyktafel ws 572 - 709 19991203 versie 1.10
score _steentoets 3-12-99
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Westerschelde

dp 593,9 - dp 652,9

.. , -- r .. Ill ..

Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht Bijlage 14.2

6

~
4

E
s::: 2
0.
<
Z

~ 0
q-Q)-0') -20
0
J:

-4

:: .\
-6

\ \ \ \

-8
64,9 64,4

.. :-.', .',

,, l I· .

op basis van: één oordeel per vlak, exclusief beheerdersoordeel

1 I

.... :,' ':,': .',1 '... :111

63,9 61,4 60,4

-goed -voldoende

versie: 11-11-99

" .:

. " .".

60,963,4 62,9 62,4 61,9 59,9 59,4

-onvoldoende - fout in toets- geavanceerd

Dyktafel ws 572 -70919991203 versie 1.10
score_steentoets

alle vlakken getoond

3-12-99
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Westerschelde

dp 593,9 - dp 652,9

Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht

.. 2

Bijlage 14.3
op basis van: één oordeel per vlak met B.gr = O.gr +O.5m, exclusief beheerdersoordeel

6 I ...
4

E
c::: 2
D..
<C
Z
::.: 0q-Q)-0) -20
0
~

-4

-6
\.

.. \ \ \
-8

64,9 64,4

. ... ,. 1· ,...... "

-: "." .:.:.: .

·1.· .

. , .,
I

63,9 61,4 60,4

-goed -voldoende

1 1

1·.....

)l

60,963,4 62,9 62,4 61,9

versie: 11-11-99

59,9 59,4

- onvoldoende - fout in toets- geavanceerd

Dyktafel ws 572 - 709 19991203 versie 1.10
score _steentoets

alle vlakken getoond

3-12-99
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Bijlage 15

Aanpassing ondergrens van onzichtbare vlakken

0,0

-1.0

-2,0

-3,0

-4,0

I -5,0

-6,0

I -7,0

-8,0

f-- f--

i-- f-- f--

- f-- I-- I--

- I-- I--

i-- f-- f--

- i-- - f--

nIIJII[
~ I--

651.9 650,9 649,9 648,9 639,9 638,9 637,9 636,9 6(JJ,9 599,9 598,9 597,9 596,9 595,9 594,9 593,9

[J ONDERGRENS • ondergrens_aanpas

Aanpassing horizontale lengte van onzichtbare vlakken

18,0

16,0

14,0

I 12,0

10,0

8,0

I 6,0

4,0

I
2,0

0,0

f-- I--

i-- f-- ;=~ =
f-- f-- - I-- I-- I--

I-- i-- - i-- f-- f--

f-- f-- - i-- - I--

I-- I-- - - f--

f-- f-- - - f--

I-- I-- - - I--

'-r- 'r-r-

651.9 650,9 649,9 648,9 639,9 638,9 637,9 636,9 600,9 599,9 598,9 597,9 596,9 595.9 594,9 593,9

[J HOR_LENGTE • Hor_lengte_aanpas

Aanpé!ssing talud van onzichtbare vlakkenta\
I

I
I

0,5

OA
OA
0,3

0,3

02

0,2

0,1

0,1

0,0

I-- i-- i-- i-- f-- -
r-

i-- I-t- t- I-- I-- I-- I-- -

I-- I-I-- I-- I-- I-- I- I- -

I- I-i-- i-- I- l- f-- f-- -

i-- t- I-- I-- I-- I-- I-- -

I-- I-- I-- I- l- f- I- -

I-- I- I- l- f- 1-1- f-- -

- - i-- i-- f-- - I-f-- I-- -
L

I

651.9 650,9 649,9 648,9 639,9 638,9 637,9 636,9 6(JJ,9 599,9 598,9 597,9 596,9 595,9 594,9 593,9

[JTALUD • talud_aonpas
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