
Dijkverbetering Tweede Bathpolder, Stroodorpepolder en Roeishoek (2" Erratum)

2e Erratum bij ontwerpnota dijkverbetering Tweede
Bathpolder, Stroodorpepolder en Roeishoek [40/41]

Doelstelling erratum
Het RIKZ heeft op basis van de schorprognose voor de planperiode nieuwe hydraulische
randvoorwaarden aangeleverd voor randvoorwaardenvak 72b. De verwachting is dat een deel van het
schor voor de dijk geheel verdwijnt. Door de lagere bodem ligging zal de golfbelasting iets toenemen.

Hydraulische randvoorwaarden
De karakteristieke waterstanden, die van belang zijn voor het ontwerp, zijn weergegeven in Tabel1.

Tabel 1
Locatie RVW Gemiddeld Gemiddeld Ontwerppeil
[dp] vak Hoogwater Laagwater 2005-2060

[NAP + m] [NAP + m] [NAP + m]
1227 -1236 72b 1,85 -1,60 3,95

In Tabel 2 is voor dit randvoorwaardenvak de nieuwe set randvoorwaarden opgenomen bij vier
waterstanden.

Tabel 2

RVW RVW Waterstand
Vak Set NAP + 0 m NAP + 2 m NAP + 3 m NAP + 4 m

Hs Tp(m) Hs Tp(m) Hs Tp(m) Hs Tp(m)
[m] [5] [m] [5] [m] [5] [m] [5]

72b - - 0,5 3,2 1,0 4,0 1,4 5,0

Dimensionering bekleding
De steenbekleding is opnieuw berekend met de nieuwe set van hydraulische randvoorwaarden. Hieruit
volgt dat met de zwaardere golfrandvoorwaarden geen zwaardere bekleding nodig is. Voor de nieuwe.e teenhoogte was al eerder rekening gehouden met de schorprognose.

Tabel3

RVW Locatie Helling Betonzuilen 2300 kg/m"
vak [dp] [1:] [m]
72b 1227 - 1236 3,4 0,40

Bijlage 1: Nieuwe hydraulische randvoorwaarden

Bijlage 2: Berekening betonzuilen
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Wijkhuizen, Gert Jan (DZL)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

(RIK)
dinsdag 22 mei 2007 11:08

(DZL)
DZL)

BEschermende maatregelen dijkvak 72b

Urgentie: Hoog

Gert ),

In aanvulling op de discussie die we gisteren hadden over beschermende maatregelen bij Rattekaai hetvolgende:

Volgens de prognose verdwijnt (ook) het smalle strookje schor ter hoogte van het westelijke deel van dijkvak 72b. Ik
verwacht dat de bodemligging na verdwijnen van het schor vergelijkbaar zal worden met de huidge bodemligging nabij
naastliggend vak 72a (ca. een meter lager). De consequentie hiervan is dat de golfbelastingen iets zullen toenemen.
• Voor NAP+2m: Hs = 0,5m, Tpm = 3,2sec i.p.v. droogval
• Voor NAP+3m: Hs = 1,Om i.p.v. 0,6m, Tpm = 4 i.p.v 3,8sec
• Voor NAP+4m: Hs = 1,4 i.p.v. 1,2m, Tpm = 5,0 i.p.v. 4,9sec

Aanpassen van het ontwerp voor de bekleding zal waarchijnlijk geen optie meer zijn. .
_ogelijk zijn in het ontwerp al wel beschermende maatregelen voorzien om de schorerosie te voorkomen. Zoniet, dan

-ádviseer ik om alsnog maatregelen te treffen. Deze zijn niet voor heel vak 72b noodzakelijk (o.b.v. de schorprognose
(rode lijn) denk ik aan een traject van 200 meter vanaf de scheiding tussen 72a en 72b in oostelijke richting)

Groet,

ps. dit is de locatie waar ik nog even verder naar zou kijken (zie de vierde pagina van gisteren uitgereikte
stapeltje figuren en bijbehorende tabel)

LET OP: vanaf 1 januari 2007 heb ik een nieuw emailadres:dennis.hordijk@rws.nl

Rijkswaterstaat - Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS-RIKZ)
Rijkswaterstaat - National Institute for Coastal and Marine Management (RWS-RIKZ)

Ir.
Adviseur
Afdeling Veiligheid
Directie Kust en Wadden

_ortenaerkade 1, 2518 AX Den Haag
Postbus 20907, 2500 EX Den Haag
Telefoon: +31 (0)70311 4452
Telefax: +31 (0)70311 4600

mailto:emailadres:dennis.hordijk@rws.nl
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Wijzigingen tOY versie 9.2: langdurige 90lf_lng en ingegoten bekledingen toegevoegd; -1/3-lijnen eruit

IRANDVOORWAARDEN RIKZ (handmatig ol met zoekfunctie) -
(lonll'n3)

1,025

Ws Hs Tp

[rn ~ N.API [m] Isi

''''
'---I.l L 0 J 0,5 3,2

0,5 3,2

I_ l.j welke: I T abekeuze: 112/3 I 3 1 1,0 4,0
- kolom Itereren? 1 I 4 1 1,4 5,0

OntwerppeIl 2060 : I 3,95

Dichtheid water

1 2 0 " " 0 0 ,
algemeen soort bekleding beton zulen l· beton rullen I· beton rullen L· beton rullen I· I. I· I· I· I·

nadere omschr1Jvlng vd bekleding 1227-1236 1227-1236 1227-1236 1227-1236
dlJkpaalnumme 026 026 025 024

niveau bovengrens m' NAP 400 5 00 400 5 00
niveau onderotens m+ NP? 2 00 4 00 200 400

rekenwaarde helling [11J 3,00 3,20 3,00 3,20
t Is besteksnelling - 0,2 of· 0,4 -0,101-0,4 -0,4 ,0,2 ·0,4 -0,2
bodem niveau op 50 m afstand [m - NAP] 2,00 2,00 2,00 2,00

toplaag rIlkenwaal de steendikte Iml 0387 0387 0372 0357
rekenwaarde soortelijke massa '~","" 2 231 2 231 2 328 2 328

biJ blokken: breedte (langs talud) [m] , 'X ',:' .,<r :.'.:"1'11 •.e j.;:,.: :: ':\'j:: " ,',"":':"'< :£Q' :;> .:it:. ;:, .,,;
biJ blokken: lengte [evenw. dijk) T _., '.; " .' ',: ':"; ~.-~ "".- ". I - '", i '.', "'">;:c.C' .IL.m '._ -

lang.duur effect. Hs/DD waarbij getd1
H 4,46 4,46 4,30 4.47Anamas st able

onderlagen rekenwaa.de dikte nttertaag [mi 0,15 0,15 0,15 0,15
Opbouw dijk

kII>W" ~ kl ~ klkl.ila.oAdAlk",,;hBnd.ch;',
biJ klelkem: niveau kruin m' NAP

, 0'::\ .....' . OIL
biJ geen kkllkem: dikte kkl"aog m 0,80 0,80 0,80 0,80

maatgevende Ws Im· NAP] 3,95 3,95 3,95 3,95
condities Hs Iml 1,38 1,38 1,38 1,38

Tp , 495 495 495 495
~Op 176 165 176 165
ys mi 0,90 0,85 0,90 0,85

Hs>O,7d? """ • • a •max. Hs m 137 137 137 137
Tp behorend biJ max. Hs s 490 490 490 490

~Op behorend biJ max. Hs en bIJbehoren~: 1·1 1,75 1,64 1,75 1.64

stabiliteit aanwezige Hs/MJ 1-1 3,00 3,00 2,89 3,01
toelaatbare Hs/MJ ~,,::.....geldig? (Inci. langdur1ge belasting)
resuhaat ANAMOS stablel/lWlf,l/onvold

afschuiving mln. benodigde onder1aagdlkte nieuw
[mi 0,8 (I) 0,8 (I) 0,8 (I) 0,8 <0werk (onder ftHer)

aanwezige onderlaag voldoende dik? jatneetged\.ance.ar<l ~ ~L

semi toetswaarde benodigde
[mi ' 0,8'/(0.23} (tcrm.) 0,8/(0,18} (fOr~.) 0,8/[0,21'} (form.) 0,8/(0,18} ~orm)onder1aagdlkte (ongeroerde grond)

. rzonder minimum

Ruimte voor opmerkingen:




