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Deze notitie is bedoeld om de uitgangspunten van het ontwerp te beschrijven en de
benodigde activiteiten te motiveren. Aanleiding is de schorrandverdediging bij Anna-
Jacobapolder Veerhaven (21) (Anna-Jacobapolder 2) te versterken met vrijkomend
bekledingsmateriaal uit het dijkvak Oud Kempenshofpolder, Margerethapolder tot
keersluis (Tholen 3) (31). Het hergebruik van materiaal van Tholen 3 is besloten in
overleg tussen het Waterschap Zeeuwse Eilanden en Projectbureau Zeeweringen. Ter
accordatie en verantwoording dient het ontwerp beschreven te zijn en voorgelegd aan
de Toetsgroep.
In deze nota worden de volgende aspecten beschreven:

• situatie en aanleiding;
• randvoorwaarden en uitgangspunten;
• ontwerp;
• hoeveelheden;
• aandachtspunten voor bestek en uitvoering.

Situatie en aanleiding
De schorrandverdediging ligt aan de noordwestzijde van Sint-Philipsland ter
bescherming van de Rumoirtschorren. De locatie ligt aan het dijkvak Anna-Jacobapolder
veerhaven. De verdediging ligt tot dp 615. Het gedeelte dat Projectbureau Zeeweringen
en het Waterschap wil versterken ligt tussen dp 605 en 615. De schorrandverdediging
ten oosten van dp 605 is in 2001/2002 versterkt met sortering 40-200 kg [2].
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De huidige schorrandverdediging bestaat deels uit een basaltglooiing en een deel
breuksteen. Een deel van de glooiing is overlaagd wegens ernstige verzakkingen. De
verzakkingen zijn ontstaan door erosie van het schor achter de steenzetting.
De bedoeling is de schorrandverdediging te versterken om het schor en de Bruinisser
stelberg te behouden. De aanwezigheid van de schorrandverdediging zorgt ervoor dat
ten eerste de teen minder diep geplaatst hoeft te worden waardoor het schor minder
aangetast wordt en ten tweede verdere erosie van het schor wordt voorkomen. Reeds
geërodeerd schor wordt aangevuld in het kader van natuurherstel.
De versterking van de schorrandverdediging is overlegd met de beheerder van het
schor, Stichting Het Zeeuws Landschap. Overleg over het naar voren halen van de
versterking van de verdediging is nog wel nodig. De schorrandverdediging is in
eigendom en beheer bij het waterschap.
De uitvoering van Tholen 3 vindt plaats in 2008. De uitvoering van Anna-Jacobapolder
2 is gepland voor 2009. Het aanbrengen van het vrijkomende materiaal vindt plaats in
het jaar waarin het vrijkomt, 2008. Het ontwerp van de schorrandverdediging dient
apart beschreven te worden omdat de ontwerpnota en planbeschrijving reeds
geaccordeerd zijn. De nota die voor u ligt dient hiervoor.

Randvoorwaarden en uitgangspunten
De schorrandverdediging wordt hersteld met vrijkomend bekledingsmateriaal uit
Tholen 3. Het vrijkomend materiaal is in de huidige constructie de toplaag van de
steenzetting. Het materiaal is natuursteen: basalt, Vilvoordse en graniet. De sortering is
globaal 5 - 40 kg. Het materiaal is wat kleiner van diameter, met name de Vilvoordse.
Het basalt heeft het juiste steengewicht, maar door het hogere soortelijk gewicht een
wat kleinere diameter.

•
De hydraulische randvoorwaarden zijn de ontwerprandvoorwaarden zoals gehanteerd
voor het ontwerp van de bekleding, deze zijn gegeven in onderstaande tabel en
afkomstig uit het Overzicht golfrandvoorwaarden.
De verdediging hoeft niet volledig op maatgevende omstandigheden berekend te zijn
vanwege de aanwezigheid van een breed schor tussen schorrandverdediging en schor .
Dit schor geeft extra veiligheid. Na optreden van maatgevende omstandigheden mag de
schorrandverdediging bezweken zijn. Het ontwerp dient de schorrandverdediging te
beschermen tot ontwerpomstandigheden.

Tabel1: Maatgevende hydraulische randvoorwaarden, bron: [1]

Randvoor- van tot tabel Hs [m] op verschillende niveaus T pm [sJ op verschillende

waardenvak [dp] [dp] [NAP] niveaus [NAP]

-i-Om +2m +3m +4m +Om +2m +3m +4m

133 613 599 1/3 0,7 1,0 1,0 1,1 4,3 4,32) 4,32) 4,6

132 624 613 2 0,81) 0,8 0,9 1,0 5,41) 5,4 5,4 5,4

1): geëxtrapoleerde waarde van een hoger waterstandsniveau in verband met ontbreken
van een waarde.
2): de waarde betreft een hogere waarde dan gegeven in het overzicht van de
golfrandvoorwaarden [1]. In lijn met memo K-07-01-05 is de waarde aangehouden van
het lagere waterstandsniveau omdat deze hoger is.
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De randvoorwaarden op Ontwerppeil NAP +3,70 m staan in onderstaande tabel.

Tabel 2: Maatgevende hydraulische randvoorwaarden, bron: [1]

Randvoorwaardenvak van [dp] tot [dp] H, [m] Tpm [5]

133 613 599 1,07 4,51
132 624 613 0,97 5,4

•
Ontwerp
De benodigde kruinhoogte bedraagt NAP +2m. De kruin dient enige breedte te hebben
om te voorkomen dat overslaande golven tot erosie van schor leiden. De benodigde
breedte is vastgesteld op 3 m.
In het ontwerp wordt alleen uitgegaan van losgestorte breuksteen. Gepenetreerde
breuksteen is geen optie. De breuksteen wordt niet aangebracht op geokunststof.
Geokunststof is overbodig aangezien de ondergrond uit losse stenen bestaat.

•

Vrijheden in het ontwerp betreffen de talud helling, de sortering en de schadefactor. De
taludhelling is bepalend voor het ruimtebeslag van de oplossing en de benodigde
hoeveelheid materiaal. Taludhelling van 1:3 is gebruikelijk. Naarmate de helling flauwer
wordt, wordt een groter deel van het voorgelegen slik bedekt. Bij voorkeur wordt het
slik zoveel mogelijk ongemoeid gelaten. De schadefactor geeft aan welke schade
geaccepteerd wordt. 5= 4 is de standaard ontwerpwaarde voor het schadegetal. Bij dit
getal treedt onder ontwerpomstandigheden begin van beweging op. Bij 5= 10 is sprake
van falen onder ontwerpomstandigheden.
De mogelijke taludhellingen per sortering zijn bepaald met de spreadsheet Breuksteen
v9_3. De resultaten voor verschillende schadefactoren staan in onderstaande tabel. De
mogelijke taludhellingen zijn bepaald met verschillende doorlatendheid P afhankelijk van
de sortering en uitgaande van p = 2,65 ton/m". De schadefactoren 5= 4 en 5= 10 zijn
als boven- en ondergrens gehanteerd bij het ontwerp. In Bijlage 2 zijn de benodigde
sorteringen bij 5=4 en 5=10 voor beide randvoorwaardenvakken opgenomen.
Doorlatendheid P geeft de verhouding aan tussen de doorlatendheid van de toplaag en
de onderlaag. Normaliter geldt P= 0,1, uitgaande van een niet doorlatende kern. P = 0,6
bij ontbreken van een kern. Voor de sortering 5 _ 40 kg en 10 _ 60 kg wordt uitgegaan
van P = 0,6 aangezien het kermateriaal hetzelfde is als de toplaag. Voor de sortering is
uitgegaan van P = 0,5 want de kern van de constructie bestaat daarbij uit stenen die
overeenkomen met orde 10 _ 60 kg. In Bijlage 2 zijn de berekeningen van de
talud hellingen opgenomen bij 5=4 en 5=10.

Tabel 3: Mogelijke taludhellingen (cot a) bij verschillende sorteringen gegeven
verschillende schadefactoren

schadefactor dijkvak (dp _ dp) 5 - 40 kg 10- 60 kg 40 - 200 kg 60 _ 300 kg

5=4 133 (605 - 613) 10 6,5 3,5 2,8
132 (613 - 615) 10 6,7 3,7 3,2

5 = 10 133 (605 - 613) 6,7 4,5 2,7 2,2

132 (613 - 615) 7,8 5,1 3,1 2,5

3
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Uit bovenstaande tabel wordt afgeleid dat de toplaag van de schorrandverdediging bij
voorkeur bestaat uit sortering 40 - 200 kg, of eventueel 60 - 300 kg. Een taludhelling
1:3 is daarbij toelaatbaar. Wanneer 10 - 60 kg wordt toegepast legt de
schorrandverdediging groot beslag op het slik of treedt regelmatig schade op (uitgaande
van een steilere helling).

De breuksteen 40 - 200 kg wordt aangebracht in een laagdikte van 2Dn5o == 0,7 m. Het
kernmateriaal bestaat uit vrijkomend materiaal uit Tholen 3.
Aan de teen van de breuksteen wordt een kreukelberm aangebracht. De kreukelberm is
ongeveer 2 ton/m' en bestaat uit vrijkomend materiaal van Tholen 3. Volgens
berekening met de spreadsheet Kreukelberm v1_51 is sortering 10 - 60 kg stabiel, zie
Bijlage 3. Hiervoor kan mogelijk vrijkomend materiaal uit Tholen 3 worden gebruikt.

Hoeveelheden
De hoeveelheden zijn bepaald op basis van een dertiental dwarsprofielen. In Bijlage 1 is
een zestal dwarsprofielen opgenomen. De hoeveelheden staan in onderstaande tabel.
De hoeveelheden zijn bepaald op basis van enkele representatief geachte
dwarsprofielen. Uitgegaan is van een soortelijk gewicht van 2,65 ton/m" en 35% open
ruimte.

Uitgangspunten voor de hoeveelhden zijn: talud 1:3, kruin op NAP +2m en kruinbreedte
3 m. De kreukelberm, de kern en de helling aan de binnenzijde worden uitgevoerd met
het vrijkomend materiaal uit Tholen 3. De dijkpalen zijn aangehouden ter indicatie van
de locatie. De lengte van de schorrandverdediging wijkt daarvan echter af doordat de
schorrandverdediging niet volledig parallel loopt aan de dijk.
De te verwerken hoeveelheid materiaal uit Tholen 3 bedraagt orde 9.400 ton.

Tabel 4: Hoeveelheden versterking schorrandverdediging [ton]

605 - 608 608 - 613 613-615 totaal
(450 m) (500 m) (200 m) (1150 m)

sortering 40 - 200 kg 5.900 5.500 2.000 13.400
kernmateriaal (uit Tholen 3) 5.100 1.300 650 7.050
kreukelberm (10-60 kg) 900 1.000 400 2.300

Aandachtspunten voor bestek en uitvoering
Alleen vrijkomende toplaagelementen van natuursteen mogen worden hergebruikt.
Delen van bijvoorbeeld de vlijlaag of betonnen elementen kunnen niet worden
hergebruikt in verband met het Bouwstoffenbesluit.

Referenties
[1] Overzicht golfrandvoorwaarden Anna Jacobapolder/Veerhaven, Dennis Hordijk,

RIKZ, PZD, K-07-05-14, 9 mei 2007.

[2] Tekening Oosterschelde, Schorren van Rumoirt dp 50 - dp 74: aanbrengen
schorrandverdediging + profielen A t/rn E, M. RWS DZL Dienstkring
Schelde-Rijn, Bestek ZL-5400, ZLSR. 2002-00003,
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Met vriendelijke groet,

Leo van Nieuwenhuijzen
Projectbureau Zeeweringen

Bijlagen:
1. Figuren:

• situatie;
• profiel1;
• profiel2;
• profiel3
• profiel4;
• profiel5;
• profiel6;

2. Uitvoer spreadsheet Breuksteen;

• 5= 4;
• 5= 10;

3. Uitvoer spreadsheet kreukelberm;
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pOU;ER/{ ,lder Schorrandverdedi.tin

overtagenv6.0.xIs



e
Spreadsheet breuksteen Verstel.3, d.d.1&-12-200t

Wijzigingen La.v. versie '.21: overdrukken bij havendanmen toegevoegd

(~~~~:;;~~~~;J:~:~~:~~er J
•

Ruimte voor opmerkingen:

overtagenv6.Q,xIs



Spreadsheet breuksteen
e

Vers" U, d.d. '1.12-2001

W1jrlglngen t.o.v. verlfe '.21: overdrukken btJ hl!v.nd..,.,.n toegevoegd

I~::~'"""-'\>,~~-, IAnn.1.}.tCObaeolder I
DlJKVAKNR ,,-;r . 605-611 t.tb I

1.•••"'............. ,'c.', ••• n-_.,_=,,~

e

Ruimte voor opmerkingen:

OYertagenv6,O.xIs



e e
Spreadsheet breuksteen Ver .. t.3. d.d. 1I-12-200t

Wijzigingen t.e.v. versl.1.21: overdrukken bij hlivenct.nwnen toegevoegd

overlaQenv6.0,Kfs



e eSpreadsheet breuksteen V.rsle '.J, d.d. 11-12-200'
Wijzigingen t.e.v, ver .. 1.21: overdrukken bij havendarmwn toegevoegd

OYttIagen>Al.O.KIs



e e
Spreadsheet breuksteen V.rlte 1.3, d.d. 18·12-200t

Wijzigingen I.o.v. ver.l. '.21: overdrukken bij h.vondammen toegevoegd

Poi.oER

overIagenv6.0.Kls



e e
Spreadsheet breuksteen Versie 1.3, d.d. 11-11-200'

Wilzigingen t.e.v, veride 1.2t: overdrukken bij havendanwnen toegevoegd

over1agenv6.0,lds



e e
Spreadsheet breuksteen Ver .... .3. d.d. 15.12-2001

Wljz1g1ngm Lo.v. versie'.21: overdrUkken bij hllvendanmen toegevoegd

r~~Jz~~-----~~-~·~-'1:;'·~~~-~~~;-Sc~;;~~~;d;di~~8--I

overIagenv6,O.x11



e e
Spreadsheet breuksleen Ver.. '.3, d.d. 15.12-200'

Wl1z'II1ngenLo.v. ver. '.21: ov.,dndI;ken bij havendarrmen toegevoegd

overtagenv6,O.Id$



Spreadsheet kreukelberm

e e
versie 1.51, d.d. 27-03-2006
Wijzigingen t.o.v. versie 5.1: eigenschappen sortering 60-300kg aangepast; weergave range verbeterd

Anna-Jacobaoolder Veerhaven

605-613

4 4,6

3,7

4,3

1

os

kreukelberm v1_51 dp 605 613.xls

50

-1

-0,5

Ruimte voor opmerkingen:
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Spreadsheet kreukelberm

e e
•

versie 1.51, d.d. 27-03-2006
Wijzigingen t.o.v. versie 5.1: eigenschappen sortering 60-300kg aangepast; weergave range verbeterd

Veerhaven

613-615

° 50,8

2 0,8 5

3 0,9 5,4

1 5,44

kreukelberm v1_51 dp 613 615.xls

Ruimte voor opmerkingen:

Pagina 1 van 2




