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1 In,~iding ;'.~J,,,,,,,,,_ "~-'='ï"-~",...,+-...,_.... ,-...-t
Momenteel is het ontwerp van de dijkverbetering langs de Oostersc~e~~R:~.;.r.r)"O~ ga~3~- _~ IC
voorbereiding. Voor de actualisatie van de toetsing en het ontwerp ~Ài·~:·::fE·'~'·îalfteuwe-....;,·_-- __..""'*~~
dijkpekleding is het van belang om de hierbij te hanteren golfconditiE(~~~-Si~'":;1~~·~n~nio\.llo~__ ...L.,,...."_'~_
een detailadvies. Voortiqqend detailadvies is hiertoe op verzoek van het RIKZ opgesteld
door Svasek Hydraulics/Royal Haskoning binnen de mantelovereenkomst RKZ-1563.

Dit detailadvies is een aanvulling op detailadvies Polder Schouwen (2005.07.06i). In dit
detailadvies worden de golfcondities voor dijkvak 161 afgegeven.

2 Golfbelastingenwaterstanden

2.1 Inleiding

De resultaten van RGolfberekeningenOosterschelde, Rapport RIKZ/2001.006" [ref 1],
vormen de basis voor de golfbelastingen. Deze zijn naar aanleiding van nieuwe
inzichten op het gebied van transmissie van golfenergie door de Oosterscheldekering,
herzien in 2005 [ref 2],
De rekenresultaten zijn gecorrigeerd voor stroming en tevens voor de bekende
onderschatting van golfparameters door het golfmodel SWAN:
• De stromingscorrectie wordt toegepast voor de waterstanden NAP+O, NAP+2 en

NAP+3 meter. Bij een gesloten kering (NAP+4 meter) wordt geen stromingscorrectie
toegepast.

• De recent op basis van het rapport H4576 [lit 6] aangescherpte correctiefactoren,
welke dienen ter compensatie van de door SWAN gemaakte fout, zijn voor alle
waterstanden (zowel bij open als gesloten kering) van toepassing. Deze
correctiefactoren zijn in tegenstelling tot de in het verleden gehanteerde grovere
correctiewaarden (Tpm+1 sec en Hs+15% voor dijkvakken aan diep water)
afhankelijk van o.a. waterdiepte, strijklengte, golfsteilheid en
golfhoogte/diepteverhouding en variëren daardoor per dijkvak, per waterstand en
per windrichting.

2.2 Golfbelasting

Tabellen 2.1 Um 2.3 tonen de maatgevende golfcondities, gebaseerd op respectievelijk
Hs*TPil" Hs*Tpm2,en Hs2*Tpm. De in deze tabellen opgenomen condities bevatten reeds
de correctie voor stroming en de nieuwe correctiewaarden ter compensatie van de
bekende onderschatting van golfparameters door SWAN.
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Dijkvak 161 wordt het zwaarst belast doorgolfcondities vanuit het zuidwesten-westen.
De golven worden hierbij in het westelijk deel van de Oosterschelde opgewekt.

2.3 Waterstanden

In Tabel 3 zijn de ontwerppeilen weergegeven die bij het ontwerp gebruikt dienen te
worden volgens Hydraulische Randvoorwaarden 2001 [ref 4]. Vanwege het sluiten van
de stormvloedkering bij een waterstand boven NAP+3 m neemt men in de
Oosterschelde geen zeespiegelrijzing in beschouwing. Het ontwerppeil is daardoor gelijk
aan het toetspeil 2006 dat ook in de tabel is opgenomen. Merk hierbij op dat in deze
ontwerppeilen geen toeslag zit voor buistoten en buioscillaties. Tabel3 bevat ook de
gemiddeld hoog waterstand (GHW). Verder zijn de waterstanden opgenomen bij
gemiddeld getij, springtij en doodtij (uit [ref 5]).

3 Gebruik tabellen voor ontwerp

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het ontwerp van de nieuwe dijk zal zijn. We
adviseren de ontwerper daarom om voor één of twee representatieve dijkvakken de
benodigde bekleding uit te rekenen op basis van de golfcondities in de tabellen 2.1 tlm
2.3 en vervolgens te bepalen welke tabel de grootste steendikte oplevert en dus
maatgevend is. Deze tabel kan dan gebruikt worden voor het verdere ontwerp.

Met het programma WindWater (versie 3.2.1) zijn·indicatieve berekend. Deze zijn
gepresenteerd in Tabel 4.1 tlm 4.3. Deze steendiktes zijn bepaald met
standaardinstellingen (representatieve taludhelling en een uniforme wrijvingloze
bekleding).

4 Bodemligging

Voor de Oosterschelde heeft het RIKZ golfcondities bepaald voor de waterstanden NAP,
NAP +2, NAP +3 en NAP +4 meter. Voor het ontwerpen van lage dijktafeis,
teenconstructies of kreukelbermen zijn regelmatig golfcondities nodig bij waterstanden
lager dan NAP. Deze golfcondities worden bepaald d.m.v. extrapolatie op basis van de
golfcondities van NAP en NAP +2 meter. Belangrijk voor deze extrapolatie is de controle
of de bepaalde golfcondities realistisch zijn bij de aanwezige bodemdiepte. Hiervoor
beschouwen we een representatieve bodemdiepte per dijkvak die als volgt gedefinieerd
is:

representatieve bodemligging =
gemiddelde bodemligging over alle uitvoerpunten van het desbetreffende dijkvak -
standaardafwijking bodemligging over alle uitvoerpunten van het desbetreffende dijkvak.

De representatieve bodemligging voor de dijkvakken is weergegeven in Tabel 5. De
representatieve bodemligging varieert in de beschouwde dijkvakken van NAP -0,80 m
tot NAP -8,54 m.

Bij de extrapolatie naar lagere waterstanden mag de waarde HslD=0.7 niet
overschreden worden. In Tabel6 is voor belastingsgeval Hs*Tpm gecontroleerd of de
waarde HslD= 0.7 wordt overschreden. Bij dijkvak 161 blijkt dat te gebeuren, namelijk bij
NAP-2m. In tabel 6 zijn deze situaties gekleurd. Wij adviseren daar bij gegeven diepte
de fysische maximaal haalbare Hs toe te passen, namelijk Hs =0.3m bij dijkvak 161
(voor NAP -2m).
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Figuren en Tabellen

• Figuur 1: Ligging dijkvakken in Oostersehelde

• Tabel1: Ligging dijkvakken
• Tabel2: Golfcondities
• Tabel3: Ontwerppeilen
• Tabel4: Steendiktes
• Tabel5: Bodemligging
• Tabel6: Hs/d
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Figuur 1: Ligging dijkvakken in Oostersehelde
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Tabel 6: Hs/D

DIJk· DlJkvakscheldlngs- Dijk I Poldernaam HS[m1 D(m) Hs/D Hs gecorrigeerd

vak coordlnaten tov Parijs (m) kIlometrorIng bij waterstand bij waterstand bij waterstand biJ walerstand

VI"" v I TI V
(kt t.o.v. NAP t.o.v. NAP t.o.v. NAP t.o.V. NAP

no. x x van tot -zm ·lm -zm -tm ·2m -trn ·2m -tm

51225 I 407817 I 51039 l408589 16.80116.00
(Borrendamme) Polder I I I I

161 Schouwen 0.60 0.95 0.56 1.56 1.07 0.61 0.30 0.95
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Tabel5: Bodemligging

Dijk- Dijkvakscheidings- Dijk I Poldemaam Representatieve Gemiddelde Stand.dev.

vak coordinaten toy Parijs (m) kilometrering bo_ain. bodamli •• in. bodemli •• in.

r v I r v

(km) [m] [m] Iml

no. x x van ·r lol IovNAP IovNAP Iov.NAP

51225 I 407817 I 51039 I 408589 16.80 I 16.00
(BomIndamme) Polder

161 Schouwen -2.58 -1.31 1.25

Opdracht 2006.02.27 (ref: 06096/1340)
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Tabel 4: Steendiktes

Tabel 4.1 Steendikten bij gollcondiUes horend bij vemouding Hs"Tpm

Dijk- Dijkvalcscheidings- Dijk I Poldemaam Steendikte (Indicatief)

vak coordinaten lov Parijs (m) kilometrering bij watersiand

jn y I it y
(km) I l.0yAP I

no. x x van 'j' tot +Om +2m +3m +4m

161 51225 I 407817 I 51039 I 408589 16.80 I 16.00 (Barrendamme) Polder Schouwen 0.17 I 0.27 I 0.32 I 0.33

Tabel4.2 Steendikten bij goifcondiUes horend bij vemouding Hs"Tpm"Tpm

Dijkvalcscheiding5- PoldemaamDijk Steendikte (Indicatief)

coordinaten tOY Parijs (m) bij waterstand

tot l.o.v. NAP
+Om +4m

Tabe14.3 Steendikten bij gollcondiUes horend bij vemouding Hs"Hs"Tpm

Dijk- Dijkvakscheiding5- Dijk1 Poldemaam Steendikte (Indicatief)

vak coordinaten lov Parijs (m) kilometrering bij watersiand

ï y I lot y
(km) I lO.V·1NAP I

no. x x van ''j' tot +Om +2m +3m +4m

161 51225 I 407817 I 51039 I 408589 16.80116.00 (Barrendamme) Polder Schouwm 0.17 I 0.27 I 0.32 I 0.33

Opdracht 2006.02.27 (ref: 06096/1340)
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Tabel 3: GHW-standen en ontwerppeilen

DIJk- DIJkvakscheldlngs- DIJk I Poldernaam OntwerppeIl GHW GLW Springtij Doodtij

vak coordlnaten tov Parijs (m) kllometrerlng
HW LW HW LW

Tv I r v (kr
[mI [mI [mI [m] [mI [mI [mI

tav tav.

no. x x ven tot tav NAP NAP NAP tavNAP tav. NAP lav NAP tev, NAP

51225 I 407817 I 51039 1 408589 16.80 116.00
(Borrendamme) Polder

1.45 I I T
161 Schouwen 3.45 -1.30 1.65 -1.30 1.20 -1.15

Opdracht 2006.02.27 (ref: 06096/1340)
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Tabel2: Maatgevende golfcondities

Tabel 2,1 Gecorngeerde go~condltles met gewicht Hs en Tpm volgens verhouding Hs"Tpm

Dijk· DIJkvakscheldlngs- DIJk 1 Ha[m] Tpm [s] Waterdiepte (m) Windrichting (') golfrichtingsband spectrumvorm

vak coordlnaten tov Parijs (m) kllometreri ng bij waterstand bij waterstand bij waterstand nautisch naUtljCh (0) bij warstand t,o'VfAP biJwaterstand

î" y 1 l'" y
(kt 1 t.O,V1NAP 1 ,I t,o,v'I

NAP
,1 ,I t.o,v,t

AP
,1 bij ~iterst~ld t.o vi NAP

+Om +2m +3m +4m ,I t.o':t
AP

no. x x van tot +Om +2m +3m +4m +Om +2m +3m +4m +Om +2m +3m +4m +Om +2m +3m +4m van T tot van T tot van l' tot van ï tot +Om +2m +3m I +4m

161 512251 4078171 510391 408589 16,80 1 16.00 1.3 I 2.0 1 2,3 T 2.5 4.2 I 5.4 I si r 5.6 3.1 I 4,1 I 5,1 1 6.1 270 I 270 I 270 11 270 2491 279 I 241 1 271 1 241 T 271 11243 1 273 3161616

Tabel 2,2 Gecorngeerde go~condltles met gewicht Hs en Tpm volgens verhouding H.'Tpm"Tpm

DIJk· DIJkvakscholdlngs- DIJk 1 Ho[m] Tpm[.] Watordlopto (m) Windrichting (') golfrichtingsband spectrumvorm

vak coordlnaten tov Parijs (m) kllometrerl ng bij waterstan d bij waterstand bij waterstand nautisch naUtljCh (0) bij warstand t'O'VfAP bij waterstand

in v I lot
(km) I t,o,v'

l
NAP I ,I t.O.V',NAP" t,o,~., NAP, I bij ~i'"'st~ld t.o~iNAP +Om +2m +3m +4m , I t,o·:tAP,l

no. x x van nr tot +Om +2m +3m +4m +Om +2m +3m +4m +Om 1 +2m +3m +4m +Om +2m +3m +4m van T td van T tot van T tot van T tot +Om +2m +3m +4m

161 512251 4078171 510391 408589 16,80 I 16,00 1.1 I 2,0 I 2.3 I 2,5 4.5 I 5.4 I 5.9 I 5.6 2,1 I 4,1 I 5,1 I 6,1 270 1 270 1 240 11270 243 I 273 I 241 I 271 I 227 I 257 11243 I 273 3161616

Tabel2.3 Gecorng.erde go~cond~les met gewicht Hs en Tpm volgens verhouding Hs'Hs"Tpm

DIJk· DIJkvakscheldlngs- DIJk 1 H.[m] Tpm[s] Waterdlepto (m) Windrichting (0) golfrichtingsband spectrumvorm

vak coordlnaten tov Parijs (m) kllom.trerlng bij waterstand biJwaterstand bij waterstand nautisch nautrh (0) biJwarstand t'O'VfAP
bij waterstand

î" y 1 l'" y

(j) 1 t,o.vtAP I ,I t.o.~ 1NAP, I , 1 t.o,~tAP, 1
bij ~iterst~ld t.e ~i NAP

+Om +2m +3m +4m , I t.o.: INAP 1

no. x x van tot +Om +2m +3m +4m +Om +2m +3m +4m +Om +2m +3m +4m +Om +2m +3m +4m van T td van T tot van'T tot van ï tot +Om +2m +3m +4m

161 512251 4078171 510391 408589 16,801 16,00 1.3 I 2.0 I 2.31 2,5 4.2 I 5.4 15,8 I 5.5 3,1 I 4,1 I 5.1 I 7,1 270 I 270 I 270 11 270 249 T 279 I 241 I 271 1 241 T 271 11246 I 276 3161616
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