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1. Beschrijving
Het betreft de toetsing van de Westhavendam, onderdeel van de voormalige veerhaven
te Terneuzen. In document PZDT-B-02038 is dit vak beschreven en getoetst door de
Dienstkring Zeeuws-Vlaanderen.

Opmerking:
De bekleding is door de beheerder niet in vakken opgedeeld, maar per dwarsprofiel. Dit
betekent dat de ontwerper zelf de vakgrenzen in het veld dient vast te stellen.

2. Veldbezoek
Uitgevoerd d.d. 14 april 2003 door Vvo Provoost en Maurits Otte. De conclusies van dit
veldbezoek zijn hieronder beschreven.

Ingegoten basalt:
De basaltbekleding die als ingegoten is aangegeven is gecontroleerd. De kwaliteit van
het ingietwerk is slecht, op veel plaatsen ontbreekt het ingietwerk en daar waar het
ingietmateriaal nog wel aanwezig is, verpulvert het tot zgn. koffiedroes, bij bewerking
met een scherp voorwerp.
De bovenste meter van de basaltbekleding (I/aan het talud), ter plaatse van de
overgang op betonblokken, is van slechte kwaliteit, er zit veel ruimte tussen de blokken.
Het overige basalt is van goede kwaliteit. Richting de kop van de dam zijn echter veel
spiestukjes aangebracht.

Doornikse steen:
De op tekening aangegeven ingegoten doornikse bekleding dient eveneens als niet
ingegoten teworden doorgerekend.

Projectbureau Zeeweringen

Postadres pia postbus 114,4460 AC qoés

Bezóekadres pia waterschap Zeeuwse Ellanden,

Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 2413 70

Telefax 0113 - 21. 61 24·'_

E-mail

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.rn. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.
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Petit graniet:
Petit graniet ligt aan de binnenzijde van de havendam in de ondertafel tot ca. NAP +1
meter. In de bekleding zijn een aantal gaten en holle ruimten aangetroffen. De dikte is
ca. 25 cm, overeenkomstig steentoets. Eindoordeel van dit vak blijft twijfelachtig.

Trappen:
De trappen op de havendam, gemaakt van natuursteen zijn slecht. Het filter is

.. gedeeltelijk uitgespoeld. Deze hebben een onvoldoende toetsresultaat.

.Kop van de havendam:
De kop van de havendam bestaat uit gezette basalt. In de ondertafel is op twee plekken
plaatselijk schade geconstateerd, dit dient te worden gerepareerd, overige bekleding

. 'visueel goed. .

3. Controle steentoets

De invoer van steentoets is gecontroleerd en herberekend met de laatste versie
(steentoets 3.32). Erzijn een aantal fouten ontdekt:

-De toegepaste golfrandvoorwaarden zijn goed, doch zijn getoetst met het basispeil
1985 in plaats van het ontwerppeil 2060 (+5.75 wordt +6.30).

-vaknr. 29.3w1 0: Wanneer de toplaag dichtgeslibd is aangegeven dan is het filter ook
dichtgeslibd. Dit geeft voor dit vak als nieuw eindoordeel onvoldoende.

\

-vaknr. 29.3w20: basalt, 'dikte 19 cm, deze dikte is aan de hoge kant, wanneer het een
sortering 15-20 betreft. Bij 18 cm wordt de beoordeling van het vak reeds twijfelachtig.

-vaknr. 33.2w5: Dit vak is gelegen op de kop van de havendam, hier is de toplaag ook
dichtgeslibd, dit betekent dat ook het filter is dichtgeslibd. Dit geeft voor dit vak in
steentoets een nieuw eindoordeel.

• -Filterlaag: De vlijlagen onder de gezette bekleding zijn aangegeven als filterlaag. Dit
.betekent dat er filterdikten zijn opgegeven van 25-30 cm, met een puinsortering D15
van 30 mm. Van de vlijlaag mag volgens de LTV een standaard filterdikte worden
gemaakt van 10 cm, het overige deel mag bij de kleilaag worden toegevoegd. Dit
betekent dat vaknr. 29.3w20 bij de toetsingop golfbelasting een goed oordeel.

4. Toetsmethode havendammen

Havendammen zijn niet zondermeer rechtstreeks in steentoets te controleren. Erdient
onderscheid gemaakt te worden in binnentalud, buitentalud en de kop. Allereerst is aan
de hand van de eenvoudige toetsmethode havendammen de Westhavendam te
Terneuzen berekend.

-Toetsen buitentalud:
Voor het buitentalud dient in steentoets de algemene randvoorwaardentabel,
..opgenomen in tabel lil te worden toegepast.
De toetsing op golfaanval is opgenomen in steentoetsdocument:
Steentoets_westhavendam_buitl;nkant.

\
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-Toetsen binnentalud:
Het binnentalud hoeft normaal gesproken niet te worden getoetst op steile en hoge
golffronten of golfklappen. Erwordt getoetst op stromingsbelasting.
Voor de Westhavendam Terneuzen is bepaald dat het binnentalud op twee manieren
getoetst dient te worden:

1: Zonder de aanwezigheid van de Oosthavendam, m.a.w. wanneer deze door een
zware storm zou zijn weggeslagen. Door het RIKZ zijn hiervoor aangepaste
golfrandvoorwaarden voor het binnentalud aangeleverd (zie tabel I). De
golfrandvoorwaarden voor het binnentalud zijn in steentoets toegepast ter beoordeling
van de steenzetting van het binnentalud. De resultaten hiervan zijn in de resultatentabel
weergegeven. De vakken met een onvoldoende eindoordeel in steentoets zijn
onvoldoende, de vakken met een goed of twijfelachtig eindoordeel worden vervolgens
getoetst op stroming en overslaande golven.

2: Toetsing op stroming en overslaande golven over de kruin. In het rapport eenvoudige
toetsing voor havendammen zijn categorieën aangegeven voor de maatgevende
situaties.
De op stroming te toetsen bekleding betreft de basaltvakken in profiel W2 en W4, hier
ligt basalt dat volgens de eerste manier is goedgetoetst.

De bovenkant van de basaltvakken valt in categorie 2, maar de binnenzijde van de
havendam getoetst met een waterstand en een golfhoogte volgens de criteria van
categorie 3: Kruin op of boven de waterlijn, in verband met de kruin hoogte, gelegen

\

tussen N.A.P. + 5,50 m en N.A.P. + 6,00 m.

Criteria categorie 3:
0< hJ H, < 1

he = hoogte van de kruinhoogte t.o.v. de stilwaterlijn.
Hs = significante golfhoogte bij de teen van de dam, volgens de tabellen van het RIKZ.

• De toetsingsregels voor deze categorieën:
Goed als:

u < 2,5 .J(gó.D)
2,5 .J (gó.D) < u > 4 v(gó.D)
u> 4.J (gó.D)

= goed
= twijfelachtig
= onvoldoende

Werkwijze:
a. Bepaal de ligging van het te toetsen vak.
b. Bepaal de maximale waterstand waar het vak volledig onder water ligt.
c. Bepaal de maatgevende waterstand, Bovenkantbekleding + Hs;nieuwniveau
d. Bepaal de he.
e. Bepaal de H, en Tp van de te toetsen waterstand.
f. Bepaal ó.D van de te toetsen bekleding.
g. Bepaal u en deze waarde invullen in de vergelijking u < 2,5 .J(gó.D).

\
3



Vak 29.3w20
Deze werkwijze levert voor het basalt van vak 29.3w20 in profiel W2 de volgende
resultaten op:

Waterstand:
he
HS;+5,9o

Tp

~D

NAP. + 3,45 + Hs = NAP. + 5,90 meter
6,03 - 5,90 = 0,13 meter
2,48 meter
7,37 seconden
(2900 -1025 / 1025) * 0,19 = 0,348 m

In de bijgevoegde spreadsheet is te zien dat de bekleding niet voldoet aan de criteria van
categorie 3:
Eindoordeel is Geavanceerd.

Vak 32.3w40
Deze werkwijze levert voor het basalt van vak 32.3w40 in profiel W4 volgens de
spreadsheet in de bijlage een geavanceerd eindoordeel op.

-Toetsen kop havendam:
Voor de kop van de havendam zijn door het RIKZ aanvullende randvoorwaarden
gegeven, zie tabeili. Deze randvoorwaarden zijn in steentoets verwerkt en geven een
nieuw eindoordeel. Deze zijn echter lichter dan de golfrandvoorwaarden van het
buitentalud. Met deze rede is de kop van de havendam ook getoetst met de zwaarste
randvoorwaarden die oorspronkelijk alleen voor het buitentalud bedoelt zijn (tabel I"),
het is immers onlogisch dat de kop lichter belast zou worden dan het buitentalud.

\

De toetsing op golfaanval is opgenomen in steentoetsdocument:
Steentoets_westhavendam_kop.

Tabel I: Golfrandvoorwaarden van het binnentalud:

•
Hs (m) Tpm (5) Windrichting

Tt. t~:v. r Wst. t.o.v. NAP
2+ 6+ 2+ 'I 4+ I 6+ 0

1,3 I 1.4 I 1.6 5.9 I 6,2 I 6.3 60

TabellI: Golfrandvoorwaarden van de kop van de dam

Hs (m) Tpm (5) Windrichting

2+
Tt. .t~:v, r

6+ 2+
wr- t.o~: NAr

6+ 0

1.7 I 2,0 I 2.4 6,1 I 6.5 I 7.1 311/341

Tabel Ill: Golfrandvoorwaarden van het buitentalud:

Hs (m) Tpm (5) Windrichting

Tt. \:v. Nr wr t.o.v. NAr
2+. 6+ 2+ .' 4+ 6+ 0

1.9 I 2,1 I 2.5 6.4 I 6.8 I 7.4 314/348

\
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5. Toetsresultaten buitenzijde Westhavendam

Dijkvak: Eindoordeel steen toets Maatgevend
(zwaarste r.v.w.) eindoordeel

29.2wlw GOED, zerekend als niet ingegoten GOED
29.3w1w ONVOLDOENDE ONVOLDOENDE
29.4w1w ONVOLDOENDE ONVOLDOENDE

(fout, berm, blokken op klei)
29.5wlw ONVOLDOENDE (fout, berm, ONVOLDOENDE

blokken op klei)
31.2w3w ONVOLDOENDE (twijfelachtig, ONVOLDOENDE

ingegoten doornikse steen met
eronder dik filter).

31.3w3w GOED, gerekend als niet ingegoten GOED
31.4w3w ONVOLDOENDE (twijfelachtig, ONVOLDOENDE

anamos >6).
31.5w3w ONVOLDOENDE
32.2w4w ONVOLDOENDE (twijfelachtig, ONVOLDOENDE

~. slecht ingegoten)
32.3w4w GOED, gerekend als niet ingegoten GOED
32.4w4w ONVOLDOENDE ONVOLDOENDE

6. Toetsresultaten binnenzijde Westhavendam
\

•

Dijkvak: Eindoordeel: Eindoordeel steentoets Maatgevend eindoordeel
toetsen in eat. 3 (r.v.w zonder de
Havendammen Oostha vendam )

29.2wlo - ONVOLDOENDE ONVOLDOENDE
29.3w10 - ONVOLDOENDE ONVOLDOENDE
29.4w10 - ONVOLDOENDE ONVOLDOENDE
29.5wlo - ONVOLDOENDE ONVOLDOENDE
29.6w10 - ONVOLDOENDE ONVOLDOENDE
29.2w20 - ONVOLDOENDE ONVOLDOENDE
29.3w20 onderste halve meter is GOED (vlijlaag, bovenste GEAVANCEERD

(tot +1,40 m) = GOED deel als filter toepassen)
29.4w20 - ONVOLDOENDE ONVOLDOENDE
29.5w20 - ONVOLDOENDE ONVOLDOENDE
29.6w20 - ONVOLDOENDE ONVOLDOENDE
31.2w30 - ONVOLDOENDE ONVOLDOENDE
31.3w30 - ONVOLDOENDE ONVOLDOENDE
31.4w30 - ONVOLDOENDE ONVOLDOENDE
31.5w30 - ONVOLDOENDE ONVOLDOENDE
31.6w30 - ONVOLDOENDE ONVOLDOENDE
31.7w30 - ONVOLDOENDE ONVOLDOENDE
32.2w40 - ONVOLDOENDE ONVOLDOENDE
32.3w40 onderste halve meter is GOED GEAV ANCEERD

(tot +1,40 m) = GOED

5



32.4w40 - ONVOLDOENDE ONVOLDOENDE
(blokken op klei)

32.5w40 - ONVOLDOENDE ONVOLDOENDE
(blokken op klei)

32.6w40 - ONVOLDOENDE ONVOLDOENDE
32.7w40 - ONVOLDOENDE ONVOLDOENDE
32.8w40 - ONVOLDOENDE ONVOLDOENDE

7. Toetsresultaten kop Westhavendam

•
Dijkvak: Eindoordeel steentoets

Zwaarste r.v.w (van het buitentalud )
hele dikte red. dikte

33.3w5 TWIJFEL ONVOLD.
33.4w5 ONVOLD. ONVOLD.
kruin· TWIJFEL ONVOLD.

Uit tie voeren acties/ adviezen

rapport toetsmethode havendammen:
Door middel van het rapport toetsmethode havendammen is het mogelijk
havendammen te toetsen, echter, de score die deze toetsing oplevert geeft een hoge
stromingsbelasting, die vrijwel nooit een goed eindoordeel op stroming zal opleveren.
Door de waterstand te variëren kunnen lager geiegen delen van de havendam in andere
categorieën worden getoetst, zodat een dam tot een bepaald niveau wel een goed
eindoordeel kan opleveren. Dit is gedaan voor de basaltbekleding aan de binnenzijde
van de Westhavendam. Doch gezien de resultaten van het toetsen blijven de
basaltvakken aan de binnenkant op nader onderzoek / geavanceerd staan.

•
Filtermateriaal:
Eenaantal vakken (met name met basalt) hebben een F-waarde onder de 6, doch geven
een twijfelachtig eindoordeel. Dit komt omdat voor het filter puin is opgegeven met een
laagdikte groter dan 20 cm en een D15 van minimaal 30 mm, dit maakt anamos
instabiel. Op de foto's die bij de rapportage van de Dienstkring Zeeuws-Vlaanderen zijn
meegeleverd is te zien dat onder de basaltzuilen een normaal filter aanwezig is. Het
basalt is gezet op vlijlagen met puin, deze vlijlagen zijn in steentoets als filter ingevoerd.
Door een deel van de vlijlaag (15 cm) als filter te benoemen, geeft steentoets wel een
goed eindoordeel.

Open oppervlak
Het ingegoten asfalt is van slechte kwaliteit (koffiedroes). Door te rekenen als niet
ingegoten is het eindoordeel voor basalt vaak goed. Hoe met dit "koffiedrces dient te
worden omgegaan is momenteel nog niet duidelijk.

Basalt sortering
De Dienstkring Zeeuws-Vlaanderen heeft voor een aantal basalt vakken een dikte
toegekend van 18 en 19 cm. Met het oog op de standaard sortering van 15-20 cm, is de
invoer van 18 en 19 cm dikte voor de basaltbekleding een wat hoge waarde.

. ,,_'

\
\.

6



Figuur- 1B
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~~:~~j-~ 10,0 2900' nee: nee nee O,~.OQl 30,01
I ja

t----~l~r-i!~··~ïi! 1 ''1Q:Ql
_. --i-- ._-

~ nee nee Q,200: , jél i,
i !

~---- --- f-----
~ ! nee nee 1,000

~ nee nee I ~,OOO
I I 1,QQO2.!- - I nee nee----- -- ---~ ----, -- -- - _.- - --- -- ---_

~ r .. ~3~1"ee! nee nee 1,(J0(J...
0,3001~ . .. : 26.°° neej nee iél 30,0

I
nee 0,950

-i
.. _- . t ..i~:6l Q;~§QI-=

--- ._--- ----

~ I)~~ .. nee 0,300: nee
--- 10:ÜC--- ~~~~ --- -~~~r --_. --or .--- ---- --_- - . -

~ ) nee nee 0,300: nee 1,1§()I-- ---- . ---~ . --.
~ 2300 nee, ' nee nee _.1 1 1,000--.. --.... - -. -- ---1 .
2 ..~li-;!:L-l- nee __ nee

-I ~,QOQ ~- -
_]

- -_. -1"--.-_. ._~J i I
--- .. .--- ----

38 nee nee .i 1,000 t--- --- _.-

I I
... ___-'-c-- --

~ 2300 _ _n~~L : nee nee i I _1,QQQ--_.- ., j -
40 2300L nee: ' I nee I ·nee 1,000,
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AQ AR AS I BDAT

___glrote spleten en filt~r zicht!?aar

AV AW AXAU AY AZ BA BB BC

4 b ERVARING Opmerkingen

5 090
f--u.
7 [mm]

Afschuiving Materiaal- Ruimte tussen
opgetreden transport toplaag en filter
ja/neel? ja/neel? ja/neel?

SteenToets_westhavendam_binnenkant

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

nee
nee

nee-

Grote spleten ~n filt~r zichtbaar
Grote sple~en en filter zichtbaar

nee
nee
nee
nee
nee
nee

nee

nee
nee
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Golven-
GOLFCONDITIES EN WATERSTANDEN

GHW Toetspeil maatgevende Hs Tp Maatgevende methode A
tabel _" 2006 waterstand golfinvalshoek
1/2/3 [m+NAP] Im+NAP] Im+NAPl [m] [sj [gr1

1
1
1

-- -- --
1

~ _ __ _ nee _ 1_ nee
~ _ ne~ j nee

~ nee I nee
~ _ne~ nee _
~ __ rlee__ I_ nee
13 nee neef---'-"- - --- T ---
14 nee nee

~ _ _ __ n~~ _- -I nee-* /~ ~~~--I - ~~:'18 -----nee - I neë

J2: ... =-';ee ~T nee
~ _~~ nee_
~ __ ___ __nee _ I nee
~ _ _ nee! _ n~e
23 nee I neei--=-=-- -- -- --

I 24 nee_! nee
~ __ __ ne~ t nElEl*-----~~!----1- _ ~!!
~ --- =- ~:: -~l----~~f--
~ ~=_--~_~ri:;[ ~::
~ -- __!l_~_El -i nee_

~ -----~:;---l~-~~~!-
~, --_--_--~_~:_:--_--__c-l:_--_~~_::_---~--_-_-_ ~i:
38 __ n__ElEl_ -t _ ~ee __ _ _~eEl
39 _ ___11~~__ !_ n_Ele
40 nee nee

1
-

1

1 _ i

~ I
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BE BF BTBG BH BJ 1BK Bl BM BN BO I BP I BQBI BR BS

4 AFSCHUIVING MATERIAAL TR. STABILITEIT TOPLAAG

Benodiqde

5 methode B methode C Score
I--

~
7

Score Sop eenvoudige toetsing gedetailleerde toetsingr--.----~~--~---+-----.------._------~~----_.--~~------~
type kwantitatief Score F=S"2/3'1 F=S"1/3 I

git Vo * Hs/l'lD * Hs/l'lD

Hs/l'lD

Resultaat
Anamos

Score
Anamos git VoIl---g~:~-f ~~:~ :

e-!.Q_ Goed [- Goed .-

3i =~~:~:=:~:~~:~.--j_.
~ - ~~:~ _ ---~~:~- -1--:ii --Go~d- - .... Go~d I
~ _ §~~_cj ~oe_cj I.

17 Goed Goed
f---'-'- -. - ---1- - --- r
~ --- G2~Q I C3o~_cj.. 1*~~~~:~--'~~~~~;~--L "~~;~
~ . Go~_cj_... Goed .~
~ Goed Q_o~_cj l
I ~~ - ~~~-:~-~ .- -~ ~~~!~.':.f
~ _Q2~_cj___ ... QQed .
~. Goed Goe_cj
~ . _ __Q2~Q__ __ Goed
~ ._ Q~~<:l___ _GO~<:l
~ __Qo~C!_. __ . §Q~_cj
~ .__ Q_oe_cj. _Q()~_cj
~ Goed Goed
~ . __§2._~<:_l_ Goed
~ __ ~_Q~cj Goed
~ Goed ---I-. Goed
~ Goed Goeq __
36 Goed _I---_Goed_
37 Goed __ Qoed -r, _. G_o_ecj
38 Goed Goed GoedI-- -------... -----~-- ---.-

~ __ Goed __ I Goed I:

40 Goed 1 Goed

SteenToets_westhavendam_binnenkant

Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed

Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed

Goed
Goed

Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed

3,14? 2!Qg1 ~,c. Q,4831, 1,3~~ I TWijfelaC~!ig" _. 5,028~ 3,9771

3,091: 2,01~ ~cl 0,493~ 1,42_21,Twijfelac~tig '4:93~i ~;~Q4r
4,2Q? 2,107 se: 0,3481 0,673 Geavanceerd 6,914: 5,3931

t~~Uó~~..~ g:;:~ll:~~:I+~:::~::~II-!:~~~l-~:~~~I
4,8111'1,~g~ 2, 0,427 0,808' Onvoldoende - 7-1791 ' --S-à77f
7,8??i 0,000 . '21#itiiit# ##~#~r fiWAARD~! - i - _i>:QQgr--' 0:0061'
6,753,1,775 2,0,313 0,587 Onvoldoende 1 97_',9~0171.1_8

6
.',21.7777'.:

5,~4211,717 _210,4161 Q,776 Onv()ldo~_I'!<:l~'
3,?1~1_2,Q87 3c:: 0,41? 1!_20? T~ijfelachtig 5,788' 4,530:
~,~~1 j 1,~64 ~~'I'_QM~' 1!Q?~ T~Uf~lac~!Lg ~;~~~L-j,~~~L
3,951' 1,864 ~Q.0,549 1~7? TViI_ijf~I~c:I'1~g_~. ~,~~:31 ,,!,862:
3~~~1l1;864 ~~IIQ,~4~ !,Q78 T~ijfelachtig __ ?~~83: 4,8??f_
4,8~4! 1,~_E?9 _2 0,41_2 0,7~ 9r1Y_9lq()~nde .. 7,:37~: .?!~~1:
6,770.1 ,?16 ~ 0,305 0,57~ <?l1voldoElI'!<:lEl 10!07~i 8,260,
5,242[ 1,7§? 21 0,405 0,759 Onvoldoende ?!~61 ~,~i7r
7,,,!~710,000 . ?_[iit#fI# itiifl!J! ifWAARDE'- ~_ Q,Q()Qi O,ÓOO

j
'

4,016; 2,Q?4 3c: 0,3681 1,0~6 T~ijfelachtig ~'~~~f .?! 130
4,016,2,084 3c',:0,368,: 1!O?~ TwijfEllac:l'1!ig 6!?5~1 5,130
4,4191 1,~~ ~~I(),4~?1 !,4~8 Twijfel?ch_!ig !?,~41. --5,4171'
3,999' 1,850 3b 0,547

1
1 1,606 Twijfelachtig 6,028, 4,910:

4,7_24i~:~?7 210,581 1,022 TWIJfelachtig, 5:8181 5,242
4,6861 0,~~6 _2 0!~~911 ,502 Twijfelachtig I 47--_',.3128-66114,397 n.v.!. n.v.!. i, __ n_:~!:_ n.v.!.
8,~81IO!7~9 ~I0,54?1'0,~42 Onvoldoende 7,9611_ nvt nvt __n__:~,!:__ ._n.~t_._
5,24211,501 21 0,476 0,858 Onv_oldoen_d_e. 6,872._.. 6,002, n~v:t: - t n~v_~t: n.v.!. n.v.t.
3,24412,O~,,! 3c, 0,4551 1,320 TWijfelachtig _ 5,293' 45441~- n:v.!. n.v.t~ -_=ri~:_!:_~-_'-_-~~~.i.'-
3,~4412!Q~,,! 3C~ 9:4~~1 Q,~~() onv'ald~~ng~1 5:2931 4,1441 In~!abi~ 9!l_\,'gJ~()~nd~ ____!&8__ 1,32
3!Q~~11.!~~g ~b Q,?!~; 1,'!Q4; T~Jj!~I§chtig _ ±-~~71 ---.~__~,~_-~__~_i_ Sta~i~! _ Goed 1!QQ -t-___!_,QQ__
4,7g4, 1,36? ~ 0,5~! 1,Qg~, TwU!~I§~~tig 5!~~ .' !'l,v:!: [_ n.v.!. n_:\,',!, ._n._v.!:..._

::,~~~16.:,~.,~_~_-~ ~:~~i6:~~~1·J~:~,T~,~~~~g~f-,'i:1~~i.··'~,3~? ~- ----~<+--. -~~~+~.
~:¥r,i ~:ro~ ~I~'1~~:~~~g~:~:~~:~~:i ••~:~~H.~:mi ~-:~-.-.•...-~:~
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.1_!88 ! __! ,39 __
J,~~ 1 1,39
? if?>§) . 1Jf?~
? if?~_ .Jjf>~L
.llf::.~L __1Jf?~"

n.v.!. I--_~"'.:!:___
n.v.t, n.v.!.

Instabiel Onvoldoende
Instabiel

n.v.!.

Onvoldoende I
. ------ _.- ,

TwijfElLac:l'ltig
_I~ill~l~ct1~g
T\A.IÏ~~!~~~tig

n.v.!.
n.v.!.

Instabiel
Instabiel
Instabiel
n.v.t.
n.v.!.
n.v.!. , n.v.!.
n.v.!. I n.v.!. , n.v.t.

Instabiel Onvoldoende! 1,?1__ ' -1,~-=
Insî-;;:t;iël·-,'tlT~i,jfelaChîi9: ~!~1__ .. __~_
-~ab;~I_~ ----Goed~---i _1É:3. _ ___1QQ _
~tabi~! i _Gged ;. !,53 _ __ 1,QQ __

~~~+~"I' -~~~+I -~~~:t__ï=-~:~~t_
11:It':!: n_y.!. i . __r1:Y:!' ! _!)__:~_!._
n.v.!. n.v.!. n.v.t, I n.v.!.

In~t§~i~1_ 9111t'gldoEln~e ?.Jf'?6) t. ?jf>~_
In~!?~iel Onvoldoende ? (F>6) . ? (F_::.§__
Instabiel TViliF~lachtig:~~§2 .? (F>6L
Stabiel T~ijfelachtig _?jF_?>~L __? (F>~L

n.v.!.
.n.v.!.

n.v.!. n.v.!. n.v.!.

n.v.t,------- -------

I ~~~~t--r=-~~~!:.
n.v.t,

24-9-03;13:55



BU BZ CFBV BW BX BY
4 RESTSTERKTE
5 Score filter- klei- Score

6 klemfactor laag laag
7 gft tlo [uur] [uur]

CA CB CC CD

EINDSCORE BEHEERDERS
STEENTOETS OORDEEL

Verschil tussen
Steentoets en

beheerdersoordeef

TOELICHTING EINDOORDEEL

[g / ti 0]
~ 1!88_: 1!~~ _JQ_n\i2!cJ()ende 1,262: 2,6191 Twijfelachtig
~ _ 1,~~ _1!~9 Onvoldoende 1,361' 2,647 Twijfelachtig
~ 1,53 1,00 [Geavanceerd 0:964, 3,078[ Twijtelachtiq
J_:!_ _ 1,~~ 1,90: Twijtelachtiq 0,964! 3,078' Twijfelachtig
~ _ 1,~§_ 1,00 t Tvvijfel?chtig 1,149 ~,15_8iT_vvijfel~chtig
~ _n:v.t. -1 I"l:y.t. _'I' Qrlvol2o~nd~ 0,000: ~,173' TwijfEl_lac:_htig
__!i_ !~y:t: I n.v.t. - #"YAARDE! #####i 2,528 #WAAf1[)~!
J..§_ n.v.t. n.v.1. Qnvoldoende o.ooo: 2,000 Twijfelachtig
~ _!1:v.t. I n:\i.t: tOnvoldoende O,OOOi 2,000 Twijfelachtig
-17 1,81 1 },~5 ;Q_nvol~oende 1,254 ?,61~,iTwijfelachiig
~ ~-1~81_-] 1,39 ITwijfelachtig 0,000 2,5331 Twijfelachtig
~ _ 1,~~ t 1,00 ,_ .. G-o~d - 0:000' 2,533IT~ijfeiachtig

~ 1,53 _~ !!Q_Q_-1-- Q2~d 0,000' ?,533! Twijfelachtig
~ n.v-!-_ , n.v.t. j_Q0\i212()~n~~ 0,000' 2,1461 Twijfelachtig
~ __ f!.\i:!._ I 11_:\i:t: ;Qrwoldilende 0:09Q! ?:09Qr T0ijf(3I~~~tig
I 23 __ n.v:!: _ .11:\i·1. i_Qrlv~2_o~nde 0,000; ~,Qool Tvvijf~la<::~tig
24 n.v.1. n.v.t. 1 #WAAf1[)E! #####~ ~,Q()Q:#WAARQ~!

~ __ L~§ _1!~~ 1Qf'!\i()Ic!0ende 1,301: 2,338 Twijf~lac~lig
~I-- _1,95 _ 1,32 Onvoldoende 1,301. 2,338 Twijfelachtig
~ _ L25 ,__ _- 1:00 - T~;jfela~htig- 0:000:1 :495 Twijtelachtiq

~ 1,00._1- 1,90 -.\-T~ij,fe;-~~hii9 0:000:, 2:31511 TWiji,~iaChiig
~ n.v.t. i n.v.1. Twijfelachtig 0,000' 2,219 Twijfelachtig
~ n__:_~ n:lI:t: ---t tvvi~E:!!9chtig 0,09Q: ?,238

1
Twijfelachtig

21-- n.v_.t~ n.v.!: J Onvoldoende 0,000 2,020 Twijf(3lachtig
~ ,__~:IIL _ _I"ly,!: 19f'!\i9Icjoemde O,OOOi 2,000 Twijfelachtig
~ n.v.t. n.v.1. Twijfelachtig 1,301! 3,214 Twijfelachtig
I 34 1_ 1~88 _ !,~? Onvo-Id~ende 1,301; 3,2141 Twijfelachtig
~ 1,00 __ _1,00 , G~ed O:OOO! 3:0831 Twijfelachtig
136 __ n.v.!:. n.v.t. rTwiif~l?~htig ():QO()[ ~,?19: Twiife~~hlig

137 n.v.t. Il:v:!: -i,TVViifE:!lél<::hIi9O,OOOi 2!,?,_3~1Twijf(3l?chtig
38 __ n.v.t. , n.v.1. Onvoldoende 0,0001 2,020 Twijfelachtig

1 !~m ~~~+--r '---~:~::: -~~~~~~t~~:~~6~öf~:~6~ii::j::::~~::~
SteenToets_westhavendam_binnenkant

ONVOLDOENDE IONVOLDOENDE
-i - --- ------,

I~~~~tg~~~~~
1°I'!VQLDQ~ND~

__ i91'!'{Q!,[)Qi::f\!Qê.
ONVOLDOENDE

ONVOLDOENDE
GEAVANCEERD
TWIJFELACHTIG

toplaag ef'! filter dicht
F>6, ~nam()s in~!?l:>iEJ!
F>6, anamos inst~ielTWIJFELACHTIG

---

ONVOLDOENDE
FOUT ONVOLDOENDE

ONVOLDOENDE
ONVOLDOENDE----- -_.-
ONVOLDOENDE

ONVOLDOENDE
ONVOLDOENDE. --- - - ---. --~--_.

-r= _ .... --~------~ri~~f~~~;~~~J bij f~t(3r[)1§ 1I~n_7 111111vv~1goedl ~OED _ _
l stand~~r~ filtElr, rEJ~t~ijla~g . ÇlQE:,Q _
; ONVOLDOENDE
j-- -- __._- -----_--

- -----
TWIJFELACHTIG- -_.- _. -- - --

GOED
GOED

ONVOLDOENDE
ONVOLDOENDE ; ONVOLDOENDE-, --- - - .__

l ~QI'!-~UI§T '!!2f!.~- ·l~~~~-~§~;l~t
I ~r()te s(JIEltenElf'!f!ltEl!~i<_;htb?arONVQl,_-Q9~ND~
I Grote spleten en filter zichtbaar ONVOLDOENDE- I - -- -- -- - -~----,' ONVOLDOENDE·

r -opdelen E:!nfijnEJrfilter i~ t~ijf~1 . 9~VOLQQ§~P§
I blokken of?kl(3i jONVOLDOE:,l\I[)E
i blokken Oil klE:!i_. _ QI'!'!Q!::PO§l\I[)§

IONVOLDOENDE
tONVOLDOENDEI - - - - - - ---

16~~§tggê~6t
jGOED _

._i9N,!_Ql,_-[)O§NDE
j ()l\IyOLDOEN[)§

-1 g~;§~~~i~~;

ONVOLDOENDE- -_.- - ---- - -
FOUT

-- ---
ONVOLDOENDE
ONVOLDOENDE
TWIJ FELACHTIG- - - - -- - ---
TWIJFELACHTIG
TWIJFELACHTIG
TWIJFELACHTIG
ONVOLDOENDE
.- ---
ONVOLDOENDE
TWIJFELACHTIG
ONVOLDOENDE- - -- - - ---

GOED
TWIJFELACHTIG blokk~I1.CP~1El!

blokken op kl~i__TWIJFELACHTIG----- --~ -. - --
ONVOLDOENDE
ONVOLDOENDE
ONVOLDOENDE
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Toetsing steenbekledinq binnentalud dam
Locatie Dijkprofiel binnentalud
dijkvak! van tot 'ondergrens bovengrens talud
profiei cotan

[hm/dp/km] [hm/dp/km] [m Icv NAP] [rn tov NAP] [-]
29.3w20 3,45 3
32.3w40 3,4 3
29.3w20 1,85 3
32.3w40 1,5 3
29.3w20 1,4 3
32.3w40 1,4 3
29.3w20 3,45 "3
32.3w40· 3,4 3

,/~-'

Bekleding
kruinhoogte type dikte soortelijke filter- rand kruin-talud

0 massa dikte afgerond/ingegoten?
[m tov NAP] [-V [m] [kg/m3] [m] [jIn]

6,03 26,00 0,19 2900 0,1 n
5,57 26,00 0,26 2900 0,1 n
6,03 26,00 0,19 2900 0,1 n
5,57 26,00 0,26 2900 0,1 n
6,03 26,00 0,19 2900 0,1 n
5,57 26,00 0,26 2900 0,1 n
6,03 26,00 0,67 2900 0,1 n
5,57 26,00 0,67 2900 0,1 n



Hydraulische gegevens Toetsing
oploop buitenzijde waterstand golfhoogte piekperiode categorie categorie 2 (par. 4.1.2)

bij maatgevende ws. Ws Hs Tp nD hc hc/Hs z2%/Hs toetsing (z2%-hc)/àD goed ingeklemd overig
[m] [m tov NAP] [m] [sj H [m] [ol [ol • <l""'~"

4,73 5,90 2,48 7,37 0,35 0,13 0,05 1,91 3 13;24
_'

_ onvoldoende onvoldoende
4,8 5,90 2,48 7,37 0,48 -0,33 -0,13 1,94 4 1'0,79 twijfel twijfel
4,03 3,90 2,09 6,78 0,35 2,13 1,02 1,93 2 5,47 goed twijfel
4,05 3,50 2,05 6,70 0,48 2,07 1,01 1,98 2 4,16 goed twijfel
3,96 3,40 2,04 6,68 0,35 2,63 1,29 1,94 2 3,83 goed goed
4,05 3,40 2,04 6,68 0,48 2,17 1,06 1,99 2 3,95 goed goed
4,73 5,90 2,48 7,37 1,23 0,13 0,05 1,91 3 3,75 goed goed
4,8 5,90 2,48 7,37 1,23 -0,33 -0,13 1,94 4 4,19 goed twijfel



.....

..

categorie 3 (par 4.1.3) categorie 4 (par 4.1.4) Eindscore
score sOp u Hs/óD (gÓD)O.5 u/(góD)O.5 score u/(góD)O.5 score

onvoldoende 0,03 8;65 7,14 1,85 4,68 onvoldoende 4,68 onvoldoende onvoldoende (3)
twijfel 0,03 8,65 5,21 2,16 4,00 onvoldoende 4,00 " onvoldoende onvoldoende (4)
twijfel 0,03 7,94 6,01 1,85 4,30 onvoldoende 4,30 onvoldoende twijfel (2)
twijfel 0,03 7,86 4,31 2,16 3,64 twijfel 3,64 twijfel twijfel (2)
goed 0,03 7,84 5,87 1,85 4,25 onvoldoende 4,25 onvoldoende goed (2)
goed 0,03 7,84 4,29 2,16 3,63 twijfel 3,63 twijfel goed (2)
goed 0,03 8,65 2,02 3,47 2,49 goed 2,49 goed goed (3)
twijfel 0,03 8,65 2,02 3,47 2,49 goed 2,49 goed goed (4)

//_.
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ABC I o E F G H L M N o

o B L spleet

i::i I t:t:N I ut: I ::i versie ;j.;j~, zeewsnnqen met extra KSI,mxremrmnq,
4 larafieken en afschuiviootot 1:27 aanleg- schade Jijkorier~~~~~~~~~~~------------,---------~

~ Volg- Naam van dijkvak Subvakgrenzen jaar in tatie onder- boven- toplaag rderlag talud helling berm- niveau

_§_ nr. jaar grens grens (filter, geotex- onder- breedte voorrand

7 van I tot gr tOY N [m NAP I[m NAP tiel, klei, eltan(hOek) talud [m] [m NAP] [m] [m] [m] [mm]

niveau niveau

J K P Q R S

type helling als bekleding op berm Jig

8 29.2w1w Westhavendam, W1-west~ ---~--- -----------_. - -----._-
9 29.2W1 w Westhavendam, W1-west, niet ingegotef-'-- ------ --..... - --.------.---- ..---. - .--

,_!Q_ 29.2w1 w West~aven~~~Vo{_!=_w~§_t,_ 8°/"__<?[H3n91?P
~ 29.3w1 w _ ~es!!1~v~~(j.§rn, VV1-'N~~t
~ 29.4w1 w _ ~e§_!!1av~_s!~~, VV1:'I"~§_!
13 29.5w1w Westhavendam, W1-west (?)I--- ----.------ --- ..--.-.--.-. - .

~ 31~w3w ~~§.!havendam~.~l=_w~§_~._.. .
~ 31.2w3w We~!~_§v_El_n_d§I'!',~3-we_§.!~_nJ~ti!1_9(392!i3
16 31.3w3w Westhavendam, W3-westc-=-=- ------ ----.---- - - ... - ---- .. - . . ..
17 31.3w3w Westhavendam, W3-west, niet ingegotef---'-'--------. ------.---. ---.----- -.--.
18 31.4w3w Westhavendam, W3-westc-=-=- ------ ------- .. ---- .. -
19 31.5~~ __ Westhavendam_, ~3-we§_!
20 32.2w4w Westhavendam, W4-west .__

~ 32.2w4w Westhavendal"!1_~ _'IV'_4-'I"es~_!li(;ltingeg()te
22 32.3w4w Westhavendam, W4-'I"~§_!. _ .
23 32.3w4w Westhavendaf!l, W4~we§_t. niet ingeg()te~~'-~---I-----
24 32.3w4w Wes!!1_§_~_El_~c!§_I"!1_~_W4.-IJV~~!~~%C?penClP!?1-'-'--1------
25 32.4w4w Westhavendam, W4-west
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T u- V W x y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP

4 TOPLAAG BOVENSTE FILTERLAAG TWEEDE FILTERLAAG GEOTEXTIEl KLEI ZAN
5, open soortelijke _inge- inwasmateriaal goed slib waterdicht b D15 D50 poro- slib b D15 D50 poro- 090 b D50 D90 D15 D50I--

~ oppervlak massa wassen D15 n geklemd? ingegoten siteit siteit
7 [%] [kq/in3] ja/nee [mm] [-] ja/neel? ja/nee ja/nee [m] [mm] [mm] [-] ja/neel? [m] [mm] [mm] [-] [mm] _lm~ _[mm] [mm] [rnml Imrnl

~ __ 10,01___ 2900l--oe~__ _ _ I ! nee 1___ ia .. ri:~~~l~ri:~1t 1-;:~-- --_l- --- -1- n ----1----- ---_--- ~,~:ri I __L__
9 -tM 2900 nee __ ___ L_n~El____ _11~_ I-T c= -L=8,0 . 2900 neel 1______l__ne~ _ nee __ ---~-- -- -~--10 _Q~50 ___~Q ___ ___ nee

----- 0,950
11 10,0 2900 neel 1 i : nee I nee

_D.
25°1 30,Qi-- _~_-=::: "ee $1 0,950 - I

12 2300
i ,--, -- ---- ·-----1---- -=_ 1_1-- 1,000I 1 1

13 I 2300 ! I-i-- ----I 1 __ 1=+= ----- 1,0001
14 ~~~~I~::l I---f___[~~f:-L~~:e - o,,,,,°1 3°'°1 -r-~"ee- 0,600~I~15

10,0 29001__~~;I __1___-._I."ee f _ja__
0,300 30,0 ____ ~ 0,600

16 ___Q~§_QI30,01___ r-----_nee_ -1- 1,350
17 10,0~--."ee~-i __ .. --._ i._ "eet- "e,,---- -~~~~I-~~:~I-----I--~~;- 1,350-- 1---'-- ------1--
~ 10,0 2900 nee _ ' ______ L nee____ r1_~El__ 1350 L_--I-----I--L ----
19 2300 nee' ,. nee nee

~:~ 3:~ I I ., 1,000 I
20 2600 nee r-- --:- --=--==-_~_j ~ee [=~la =t f- 0,950

2600 - nee i Inee I nee -------t:--21 _..9,270 _30,_(l_,___ _11_El_El____ 0,950
22 10,0 2900 nee] I 1-----1oee 1- --;a-- .i:~:f-i~~=I::=--~::-- ---- 0,950
23 10,0 2900 :::1 -F f -l::f~~~;::~ - =[===F 0,9501===

124 _ 3,0 2900 0,950
25 1 2300 1,00O[
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AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD

4 P ERVARING Opmerkingen GOLFCONDITIES EN WATERSTANDEN
5 D90 Afschuiving 'Materiaal- Ruimte tussen storm- Golven- GHW Toetspeil maatgevende Hs Tp Maatgevende methode AI--

~ opgetreden transport toplaag en filter duur tabel 2006 waterstand golfinvalshoek
7 [rnrn] ja/neel? ja/neel? ja/neel? [uur] 1/2/3 [m+NAPl fm+NAPl fm+NAPl rml [sl [Qrl

u. ..___Il_E'l~___ L._ !l~e nee

- ~.. I .~j~t~:~~~I·- ::~:~-~:~::.:::;~- _._-_Q,Q T.""'ijfelachtig

~
~-,//;:.

..:_~-f- _!l~~ nee _____ 0,0 Twijfelachtig- ~- . ----- --. ---- ------ _. ._- -- - -- -- - -- --
._!.Q_ nee nee nee 1 2,300 6,300 4,243 2,149 6,873 I--~__Q,Q Twijfelachtig-~----_. -~----- - ._----- --- ... . - ------ ---- ~~:~- n~L!~~F--:~~E~:~:~'-~:~;~Jl nee nee nee 0,0 .Twijfelachtig- ---------- ------ - ---_. --_-- - ... - --- -----_

~ nee nee nee 0,0 Goed-------- --- -- --- - - -- ----
Jl_ -_._~- nee nee _______ .___J ___.__._____ ~~~_~ 0,0 Goed--- 1----. --. ------- 0 •••

_. - -- - --- -- --
l-_l __+_._S~QQ~ 6,3001 1,4891 . 1,849 6,298~ nee nee nee 0,0 Twijfelachtig.. -_._._--- --_.". ---. _----

/

15 nee nee nee 1 2,300 6'300~~ 1,489 1,849 6,298 0,0 Twijfelachtig1----- -----_. __ . - ---- ---- ------_ .. -- -- --- ------- ----
-=1 ___ =-~,30oL __ 6,300 _-=--.-::4~§4 2,15116 _._~::=J~_~;__ nee 6,876 0,0 Goed--------uz nee --.~--------1:~~~1---1:~~~-----t~~~-~~~~;6,876 0,0 Goed._- .~---- ---_ . -_._-- -_._------ - -- - - - -_ ---

~.
nee nee nee 7,005 0,0 Goed--_. __ ._-- _._------- - ---. - -- -- ----

_-_·1 ___ 1--~_ .·~_~~OO=- 6;3001- - -5,0311--2,306 7,109~ nee nee nee 0,0 Goed---~--- --- ._._. - ---- ._- - _ . ------- - --_. _

~Q_ nee nee nee __ 1_.l. ____ g,300 __ 6,3QQ 1,489 1,849~298 0,0 Twijfelachtig--- -- -_ ..- --_.- --- ------ ----

~ nee nee nee .. 1__j' .s300 ___ é,3Il() . 1,48~ .. _ 1,849. 6,298 --~-_Q,Q I~jfelachti9.------ _._--~

~ nee I--- __I1_E'l_El__ nee ~~}-=-- __ J~~~~::J~~~~==_ ~::=-~:~~i---;~~~~0,0 Goed-- ---- --~-~-- --_-_--_-- ..- - --- - - .-

~ nee nee nee 0,0 Goed-------- ------ - _--_- - --- -- --- --- - --- --- --

~ nee nee nee 1 2,3001-- 6,300 4,684 2,237 7,005 0,0 Goed-------------- ---------- ---
--1--- T-- ·-2:300 -6,300 5,031 2,306~,10925 nee nee nee 0,0 Goed
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.J_

BTBJ BK BL BMBE BF BG BH BI

4 AFSCHUIVING MATERIAAL TR.

5 methode B methode C Score Score Hs/.ó.D
I--

~
7

~ Goe~ __Q_(lec:l_ , C;()(;J~
~ _--~Óe(-~ _____§__(l(;Jd Goed
10 Goed Goed L__C;~~ _

I~ __ <:30ecl_ Go~<:!__ 1_ Q()~Q
~ _ Goed L_Goed __11 Q<:>~g__ __
13 Goed I Goed Goedi---'-"- - ----------------'------- --

~ Goed Goed --I-- _ _QoeQ
J.§_ __ G_~I-- Go~ _Q()(;JQ _
16 Goed Goed -f-- Qoed_

~ __Q_(l~ Q<:>~Q___ __Q_(led_
~ _ Goed Goed _Goed _ _ __
19 Goed Goed Goed -- -----_._------- - -- _.- _._-------
20 Goed Goed Goed

Goed Goed Goed21
22 Goed G<:>(;J~_ I Goed
23 Goed Goed Goed

f-='- ----I-------------l- - -------~ Goed __ Goed (;oec:l_
25 Goed Goed Goed

SteenToets_westhavendam_buitenkant

Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed

BN BO BP BQ BR BS

STABILITEIT TOPLAAG
~op eenvoudige toetsing gedetailleerde toetsing

type kwantitatief Score F=~/\2/3 F=~/\1/3 Resultaat Score Benodigde
gIt Vo • Hs/.ó.D • Hs/.ó.D Anamos Anamos gIt t/o
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4

BU BV BW BX BY BZ CB CFCA CC CD

EINDOORDEEL
Score

EINDSCORE
STEENTOETS

BEHEERDERS
OORDEEL

Verschil tussen TOELICHTINGRESTSTERK;fE
5 Score filter- klei-

6 kiemfaCtor laag laag
7 git Vo [uur) [uur) [g / t / 0)

Steenioets en

beheerdersoordeel .

~ __ !:!.;v.t: J~n.v.t.:. L 'I..~jfela<2.h!l.9 0,000l9,O()QI9n~0IdCl~rl<!.!:JTV'{IJFEL_AÇI-1TIQ _ . ___ __ __ _ _ _____ _. ~
~ _.!_,_Q0 1&Q__ Q9~c!_ O,OOO!0,09o_I91l_IJClIQO.::lr1_d_e,QQ§!! _ __. _, __~ In ~e.!_~!s!~.i.::l! in9~g~!.::lI1_:,_99.::lcl____ GQED _
~ 1,00 1,QQ___~~ Q,QOOI_Q_,Q991_0nvoldoen_c:!~__ GO~_ __ _ bij <8% 0f!.~'__'!..n'!..mosInstabie_I__ G-"O..::E::.=D I

,J..l . 1,39 . 1,00 Onvoldoende _Q___.,OOOI0"900.I_onvold.Q~~.::l_~L,QQ~Q_~ J .. I F>6, anamos instabiel IONVOLDOENDE
~ n.v.t. n.v.t. #WAARDE! 0,000[O,20010nvoldoende FOUT .~, . blokken op klei ONVOLDOENDE
~ ~~f--n.v.t_. -KWAARDE! _Q,oool_Q,Qoo~nvOldOe!1de FOUT_~._ I blokken op klei ONVOLDOENDE
~ ~!,_~II'.!:__ Twij~elachtig _Q~QQQI_l~QOO.LT""ijfela~~_!lg_!_'{VIJfELA<?t!IIG --7'-------.- _. ~~_J .anamos instabiel door filter ONVOLDOENDE
15 1,25 1,00 _'I..",:!ijfelachtig _Q,OOQL..1_,OOCJ_I__1'''''!ifelach_~g_TWIJFELACHTIG anamos instabiel door filter ONVOLDOENDE
16 n.v.!. n~ Twijfelachtig O'OOO'I'__Q.,Qoo".onvols!oende_T_~I~FELA_g!:!.T§ .'_ . in het veld.: niet in_gegoten= goed GOED

J2_ _1 ,00 1,00 I Goed 0,000 0,0001Onvoldoende GOED als niet ingegoten goed <10% open = instab GOED
~ 1,11 1,00 ITwijfelachtig o.o·OOlo:ooo[Onvoldo~n~ TWIJFEl_ACHTIG ----.-- .. ----------,--. F>6, anamos instabiel üNvot::i)QENDE'
19 n.0.!. n.v.!. Onvoldoende .~:QQQlo~QQQI()nÇOldo~0de'Oti~OLDOEN-DE ~-=-==--=] 1----. ONVOLDOENDE

~ n.v.!. n.v.!. Twijfelachtig _Q,Q.Q_Q[_?J501_Twijfelach_!l9TWIJFELACHTIG .. L I i!:'9~got~!l.doornikse geldt '"liet ONVOLDOENDE
~ 1_,~__ ~_,00 Onvoldoend~ .o_,()9QLs?~CJ_LI'llfij!~Ié!<2tlti9Qr:-!Y.Q~9_9_§f'-JDE '.. r-=-als niet ingegoten onvoldoende ONVOLDOENDE

~ ~ ï:§i =I=-f~i-I~,~:rg~:~~I~:g~I~.~:~~:~~=WIJ~~i~~~'~•.=~.....•.-- ~..~-=-~=F .-i:i~:~~~:~~~%;E~~;~:~~--~~~g
25 --n.v-.!.-I--n:~-ronvOidoende -0:0001 0:oooI6~voidö~~de ONVOLDOENDE --- ----- - .-------.-----\=-~-.-- blokken op klei ONVOLDOENDE
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.( .....

/Ä I B C I 0 E F G H I J K L M N 0 P Q R S TI::; II:.t:N I ut: I s versie 0.0~, Leewenngen met extra KSI, Inklemming,
aanleg- schade niveau niveau type helling als bekleding op berm ligt TOPLA4 larafieken en afschuivina tot 1:2 7 ijkorien

5 Volg- Naam van dijkvak Subvakgrenzen jaar in tatie onder- boven- toplaag rderlag talud helling berm- niveau 0 B L spleet openf--

~ nr. jaar grens grens (filter, geotex· onder- breedt voorrand oppervlak
7 van I tot gr tov 1\ [mNAPI l[mNAPI tiel klei, e!tan(hOek) talud [mI l[mNAPI [mI [m] Iml fmml f%]
8 33.3w5 Westhavendam; W5 .... _ 40,781 40,78 I .. _-C1~30~. 5,600~6,01 !£LJ_I<I__L 0,244L_-I __ 1 .. 0,2101~~1 10,0

~ _1Q~i!!1 40,78
.. - -1----- e-----'9 33.3w5 Westhavendam, W5, niet ir1Jleg~~~~ . __ , Q,330 _.§.,6001__ 26,OD El]_I<I__l--.O'24:1_L__I ___ E....Q,21OI __ 1 1---. 10,0

10 33.3w5 Westhavenda'!l,·W5,J.QJ:'.~EElr1~eP.Elr:v 40,78 40,78
-'--T--

_ J_ . O"""r-_5,6QIlf--2.,OO P" kI O,244\_ __ 1 ___ 0,210 ... ___ 10,0

~ 33.4w5 Westhé!~en2~~~~ ___. __ _ _ .-. 'XO;?~I_~~QJ13
-_- I -. .

... ! .__ ~,_~4_Q ,§,,~QO_~ !,00 k!. _. ___ Q,~13 i- .-.- ~-- - ..1 .. - __ ._Q,_1§Qj__Q,~QQI__(l,~00 ...J,OOD _~~-~---~-----
40.,781 40,78 ï 0,2501 0.,500. 0.,50.012 Westhavendam, kruin I 5,600 5,6001 11,001kl 1 O,DOOi 0,24015,0001 5,600 1,0.00

t
. o\.\d~c

C\e. ~ (C,ll.\ c..t.-€ (C~ ~,

ct
ll~
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·......
oe

u/~ V W I x y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR

4 ~G BOVENSTE FILTERLAAG TWEEDE FILTERLAAG GEOTEXTIEL KLEI ZAND

~ soortelijke inge- inwasmateriaal goed slib waterdicht b D15 D50 poro- slib .b D15 D50 poro- 090
';

b D50 D90 D15 D50 D90 Afschuiving

~ massa wassen D15 I n geklemd? ingego)en siteit siteit opgetreden
7 fka/m3l ja/nee [mm] H la/nee/? ja/nee ia/nee lrnl [rnrnl [rnrn] [-1 ia/nee/? lrnJ. lmml lrnrnl [-1 lmml rml lmrnl [mm~ Jmm] [mml Imrnl ja/nee/?
8 29001 neel===I------ I nee [_j~____0,300 30,01 ~ I"" -~I--·I---c ~l_~ -~

nee-~------~--~- -- ---u, 2900 nee __ _ I ! nee __~~~_ _QdQQl 30,01 ____ n~~_~ 0,950

~-. T
nee----C-J..Q_ 2900 . neel===l---i __ ~_i__!l~l_n_ee ___ _Q,30Q~30,Q~ __ ~~ - 0,950_~~ nee~--~r--~-~-I-~-I- ------C- -----

11 2300 nee . _____ +__ ·__L_n~E3.1--- !"!~§_ __ ---1----1--[ -- 1,000 ______ nee
12 2300 nee] I I nee I nee 1,000 nee
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>Ás AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE I, BF

4 ERVARING Opmerkingen GOLFCONDITIES EN WATERSTANDEN AFSCHUIVING
5 Materiaal- Ruimte tussen storm- Golven- GHW Toetspeil maatgevende Hs Tp Maatgevende methode A methode B methode CI---

~ transport toplaag en f~lter duur tabel 2006 waterstand golfinvalshoek
7 ja/nee/? " ia/nee/? [uur] 1/213 Im+NAPl l_m+NAPl lm+NAPl lrnl Isl lor1
8 nee nee ---- L-~--H,300 _§.,300'= 6,300 2,5601 7,4901 0,0 Goed Goed Goed, - --- -----~--

7,49019 nee nee ---------- ~-~=I___~- ~:~~~6,300 6,300 2,560 0,0." Goed Goed Goed--
7,4901-10 nee nee 6,3001 6,300 2,560 0,0 Goed Goed Goed._-- - ---------.~-
7,490[.11 nee nee I 1 2,300 6,300 6,300 2,560 0,0 Goed Goed Goed

" "-----~-- - - _. - - --------~--- __ - _~ - .1-- - - - _[- _______ ~oor-~-12 nee nee 1 1 2,300 6,300 2,560 7,4901 0,0 Goed Goed Goed
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,.
B~ BH BI BJ BK I Bl 1 BM BN BO BP BQ BR I BS BT J BU BV BW BX

4 MATERIAAL TR.
STABILITEIT TOPLAAG

5 .Score Score Hs/t.D çop eenvoudige toetsing gedetailleerde toetsing Score filter-I--
type Ikwantitatief Score F=Ç"213 F=ç"113 Resultaat Score I Benodigde klemfactor~ laag

7 I gIt I tlo * Hs/t.D • Hs/t.D Anamos Anamos I gIt tlo _I gIt tlo [uur]
8 Goed Goed 6,66411,426 ~1_Q~83!_Q,86~ Onvoldoende _ 8,44~ __ 7,501

n.v.t, l n.v.t, ir I. I n.v.t, H" n.v.1. Onvoldoende 0,000
. 6,664fl:426

----~-- -----9 .Goed Goed _l!?_1~271·QP6 Onvoldoende 8,443 7,501 r· "',tab'" Tw'ifelaohlig ?J",-"t _1jF,6L_ f,53_ 1,00 Onvoldoende 0,000
10 Goed Goed 6,66411.426 _~~I:0,427,_Q.77~ Onvoldoende f-_- 8,441 _QQ..!. r--l_nstabiel _ _I~~felachtig_ ? (F">6L__2iF>6L 1,53 1,00 Onvoldoende 0,000

·1o.83~I~i=~~~ ··1~:~f~I··~:::~------
11 Goed Goed Onvoldoende 12,529 11,650 _._._I1,,:,~!· n.v.1. l n.v.1. n.v.t, n.v.t, n.v.t, Onvoldoende 0,000
12 Goed Goed 5,626 1,403 Onvoldoende 7,051! 6:298 n.v.t, n.v.t, I n.v.t. n.v.t, n.v.t, n.v.t, Onvoldoende 0,000
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BY BZ CA CB CC CD CF DX DY DZ

4 ESTSTERKTE EINDSCORE BEHEERDERS- Verschil tussen TOELICHTING EINDOORDEEL
5 klei- Score STEENTOETS OORDEEL Steentoets en

,I--u. laag beheerdersoordeel.
, 7 [uur) [g It/oj 1,5(. ..) u voldoet?
._§_ 0,000 Onvoldoende ONVOLDOENDE I L/ ONVOLDOENDE 2,91 >2,5 ja
9 0,000 Onvoldoende ONVOLDOENDE

'---i- I ONVOLDOENDE 2,91 >2,5 ja._-~------ --_---_--- I~ 0,000 Onvoldoende ONVOLDOENDE ONVOLDOENDE 2,91 >2,5 ja
Onvoldoende

---~------ :~=-~-~-=--i==--·--+11 0,000 ONVOLDOENDE ONVOLDOENDE 2,28 >2,5 nee~----_. 0 ______ - -----_----, 12 0,000 Onvoldoende ONVOLDOENDE ONVOLDOENDE 3,17 >2,5 ia
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Westhavendam Terneuzen

Westhavendam buitenzijde (westzijde) Westhavendam binnenzijde (oostzijde)

Oost West West Oost
~ ~ i i !Iii! ~

Cl.. Cl.. e, ?f' f' f'

I I I I
I I I I

+6.00 +6.00 +6.00 +6.00---

+5.00 ____:t2.00 +5.00 +5.00

+4.00 +4.00 +4.00 +4.00

+3.00 +3.00 +3.00 +3.00

+2.00 +2.00 +2.00 +2.00---

+1.00 +1.00 +1.00 +1.00---

NAP=Q._QQ_ ______ I NAP=O.OO NAP=Q.JJO __ NAP=O.OO------,- ---- ------

-1.00 -1.00 -1.00 -1.00Zond I ---

I

Figuur 2
Huidige situatie
legenda

li!!!l!illiiE 1 asfa It
_ 2 basalt
,""",",,,1 3 betanzu iIen
~ 4 betonblokken
~ 5 diaboolglooiing
~ 6 doorgroei stenen
~ 7 doornikse steen
_ 8 pools graniet
~ 9 har ingmanb Iokken
_ 1 0 hydrob lokken
~ 11 koperslakblokken
~ 12 lessenisse steen
_ 13 petite graniet
_ 14 vi Ivoordse steen
~ 15 granietblokken

stortsteen Iij n
zand Iij n

g:/tekening/rws/Terneuzen_havendam/glooi ing.dgn
Datum: 30-09--2003





'\'

Westhavendam buitenzijde (westzijde)

West
~ it

P P
I 1

I I
+6. 00

_____:!2.00

+4.00

+3. 00

+2. 00

Oost West

-1.00

+6.00 +6. 00

+5. 00 +5.00

+4.00 +4.00

+3. 00 +3.00

+2. 00+2. 00

+1.00 +1.00+1.00 Zand
I I NAP=O.OO----I -------I--------~.oo

Zand 1 1

I I

NAP=Q._QQ_ _ NAP~O _

-1.00

Westhavendam Terneuzen

Westhavendam binnenzijde (oostzijde)

it

?
1

I

~
0..
'i"
1

I

Oost

+6.00

__ +5.00

+4.00

+3.00

+2.00

+1.00

NAP=O.OO-_._--

-1.00

Figuur 3eindbeoorde I i ngtoetsing

eindbeoorde Iingtoetsing
legenda

@ goed
~ onvoldoende
~ nader onderzoek

Datum: 30-09-2003

g:/tekening/rws/Terneuzen_havendam/glooi ing.dgn



----------------.._~
~

I

1

I
f




