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Actualisatie toetsing bekleding Inleiding

1 Inleiding

Uit de inventarisatie is gebleken dat verschillende harde bekledingen van de westelijkeSloehavendam
niet voldoen aan de gestelde veiligheidseis. Voor verschillende vakken kon in de inventarisatie nog geen
eindoordeel worden gegeven omdat de gegevens ontoereikend of onbekend waren.

Destijds is afgesproken dat in het jaar voor uitvoer van de werken op verzoek van het projectbureau Zee-
weringen de toetsing zal worden geactualiseerd door middel van een "hertoetsing". Bij de actualisatie zal
gebruik worden gemaakt van de nieuwste inzichten (opgenomen in STEENTOETSversie 3.20) en eventueel
de extra verzamelde gegevens. In het kader van de actualisatie zijn de destijds geïnventariseerde gege-
vens gecontroleerd. Dit is gebeurd op basis van verificatie in het veld, controle van de invoerformulieren
en het oplossen van tegenstrijdigheden en onvolkomenheden. Hiermee is tevens de eerste fase van de
geavanceerde toetsing doorlopen. In mei 2001 is het rapport "Vervolg inventarisatie Steenzettingen
Noord- en Midden-Zeeland" verschenen, waarin wordt aangegeven op welke wijze de actualisatie zal
worden uitgevoerd. Het onderliggende rapport beschrijft de actualisatie van de hierboven genoemde
westeljjke sloehavendam

De huidige bekleding bestaat grotendeels uit baslt en graniet. Lokaal is sprake van enige mate van ingie-
ting.
In deze toetsrapportage is een groot aantal bijlagen opgenomen. Er kan onderscheid worden gemaakt in
bijlagen mèt en zonder toetsresultaten. Hieronder wordt ter verduidelijking de samenhang tussen de ver-
schillende bijlagen mèt toetstresultaten nader toegelicht. In de tabel die voorafgaat aan de bijlagen staan
de inhoud en uitgangspunten van de afzonderlijke bijlagen beschreven. In de tabel staat o.a. vermeld of
de bijlage altijd of uitsluitend op verzoek wordt opgenomen in de rapportage.

Bijlagen met toetsresultaten
De toetsresultaten zijn in verschillende bijlagen opgenomen. Bijlage 11.1 tlm 11.4 en 14.2 tlm 14.4 zijn
toetsresultaten op basis van de geïnventariseerde gegevens, waarbij fouten in de database (zoals bij-
voorbeeld toplaagtype of toplaagdikte) reeds zijn aangepast.
Voor de totstandkoming van de bijlagen 11.5 en 11.6 zijn gegevens gebruikt die na veld bezoek of controle
van de mappen logischer leken dan de gegevens uit de database. Als bijvoorbeeld in de database (en ook
in de map) staat vermeld dat de toplaag is dichtgeslibd en het filter niet - terwijl in het veld blijkt dat het vak
relatief laag ligt en tijdens laag water er nog altijd water tussen de stenen staat - wordt verondersteld dat
ook het filter is dichtgeslibd. In bijlage 16 staan per glooiingsvak de maximaal benodigde diktes voor een
stabiele toplaag vermeld. De resultaten van bijlage 16 worden gebruikt voor het beheerdersoordeel in
bijlage 13 en 14.1. Voor dit dijkgedeelte geldt overigens dat op grond van het veldbezoek en controle van
de map, er geen logische aanvullingen en/of aanpassingen zijn geweest. Hierdoor konden bijlage 11.5,
11.6 en 18 achterwege blijven.

Invoergegevens 1 oordeel per dwarsprofiel Steentoetstabel 1 oordeel per vak/tafel
Database Bijlage 11.1 t/m 11.4 Bijlage 12 Bijlage 14.2 t/m 14.4

Exclusief beheerdersoordeel
Database met logische Bijlage 11.5, 11.6 Bijlage 18 Bijlage 14.1,13
Aanvullingen/aanpassingen Bijlage 16 (benodigde diktes) Inclusief beheerdersoordeel

Bijlage 13 en 14.1 voor de geavanceerde toetsing en het ontwerp het vertrekpunt. Het beheerdersoordeel
is in kolom "bevindingen" van bijlage 13 nader omschreven.
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Actualisatie toetsing bekleding Beschrijving dijktraject

2 Beschrijving dijktraject

De dam ligt aan de noordoever van de Westerschelde en is zuidwest georiënteerd. Voor de binnenzijde
van de dam zal de golfaanval enigszins geringer zijn dan voor de buitenzijde. Rekentechnisch wordt edr-
ter de binnenzijde doorgerekend alsof deze aan de buitenzijde gelegen is. Het grootste deel van de dam
bestaat uit natuursteen en basaltblokken. De lengte van de dam is ruim 1 kilometer.

2.1 Indelingdijkvakken

Het te toetsen traject is opgesplitst 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 tafelscheidingen. Binnen een dijkvak wordt één maatgevend dwarsprofiel geselecteerd.
Zowel de bekledingen aan de binnenzijde als de buitenzijde van de dam zijn getoetst. Om de toetsing van
de bekleding aan de binnenzijde van de dam uit te kunnen voeren, is gewerkt met een fictief dijkpalenstel-
sel. De binnenzijde van de dam loopt van dijkpaal10 tot dijkpaal 20 (zie bijlage 5). De lengte van het
toetstraject is dus ruim 2 kilometer.

Type bekleding * ·:t Ml.·c·i!Il!'J.·c~ rC,odehbekle8ing, O/ó;:(jpper;vlak11.

Gepenetreerde qraniet 28,52 4
Graniet 7 48
basalt 26 36
Vlakke betonblokken 17 10
Asfalt 1 2
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Actualisatie toetsing bekleding Uitgangspunten

3 Uitgangspunten

Voor de actualisatie wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten. De uitgangspunten 7 Um 12 zijn in
vergelijking met de inventarisatie nieuw.

1. Het eindoordeel wordt bepaald door de eindscore van STEENTOETS, versie 3.20. Hierbij geldt dat de
maatgevende combinatie van golfrandvoorwaarden bepalend is. Verder geldt dat een afwijkend be-
heerdersoordeel doorslaggevend is voor het eindoordeel. Eén en ander conform de Leidraad toetsen
op Veiligheid (LTV).

2. Per bekledingsvak wordt minimaal één score bepaald. Een bekledingsvak wordt gekenmerkt door een
éénduidige toplaag met bijbehorende constructieopbouw. Door variatie in de sterkte- (taludhelling) en
belastingparameters zijn verschillende eindscores voor ieder bekledingsvak mogelijk. De beoordeling
van de bekleding komt als volgt tot stand:
a. verdeel het dijktraject in een aantal dijkvakken met een lengte variërend van 50 tot 100 meter; Ie-

der dijkvak vormt hierdoor de scheiding van de inliggende steenbekledings(deel)vakken;
b. beoordeel met STEENTOETS voor ieder dijkvak de stabiliteit van de inliggende "(deel)vakken" á-

zonderlijk;
c. de score van het gehele steenbekledingsvak wordt gevormd door de score van het minst stabiele

deelvak.
3. Omdat zowel de score "twijfel" als "geavanceerd" leidt tot nader onderzoek wordt in de bijlagen met

één oordeel per vak voor de visuele duidelijkheid de score "twijfel" omgezet in "geavanceerd".
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 Wester-

scheide 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 aanwezigheid 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 golfbe-
lasting. Voor de aanwezigheid van een klein stukje voorland wordt dit niet gedaan omdat dit slechts in
zeer specifieke omstandigheden effect heeft.

6. Glooiingstafels die beneden het maaiveld liggen, worden alleen beoordeeld op de toplaagstabiliteit.
Hierbij wordt uitgegaan van een dichtgeslibde top- en filterlaag. Afschuiving en materiaaltransport is
hier niet aan de orde', De score wordt zonodig aangepast.

7. Bij de actualisatie wordt de aanwezigheid van een kreukelberm meegenomen in het beheerdersoer-
deel van de onzichtbare tafels.

• Goed (Stabiel) Niet van belang Goed

Score toplaagstabiliteit
onzichtbaar vak

Stabiliteitsoordeel
Kreukelberm

8eheerdersoordeel

Onvoldoende (instabiel) _Q.~y_~ldp'~~q~...Ü~.~!~.~i~!1_ ....._9_r1_vo_ld_<?_~.~cJ..~...._._.
Goed (stabiel) Voldoende

Twijfelachtig/Geavanceerd Q.~Y91.gp'~~g.~.(.i.~.~!~.~i~D .!Y.¥.ij.f.~.I.~ç~!ig . .
Goed (stabiel) Voldoende

Als de toplaag van het onzichtbare vak stabiel is (Anamos en eenvoudig), is het stabiliteitsoordeel
van de kreukel berm niet van belang voor het beheerdersoordeel. Het beheerdersoordeel is dan altijd
"goed". Als de toplaag daarentegen instabiel of onvoldoende is, leidt een (voldoende) brede en zware
kreukel berm alsnog tot het beheerdersoordeel voldoende. Een onvoldoende brede en zware kreukel-
berm leidt bij een instabiele of twijfelachtige toplaagstabiliteit tot een beheerdersoordeel van reepee-
tievelijk "onvoldoende" of "twijfelachtig".

8. Bij de actualisatie zullen de gegevens in het veld worden geverifieerd. Voor die tafels waar de bard-
breedte van het omslagpunt van de toetsresultaten kleiner is dan de onzekerheid in toplaagdikteen/of
andere parameters zal de glooiing zonodig op één of meerdere plaatsen worden opengebroken.

1 Voor de betrouwbaarheid van het toetsingsproces wordt de beoordeling op basis van alleen de toplaagstabiliteit bij het behee r-
dersoordeel ingebracht.
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Actualisatie toetsing bekleding Uitgangspunten

9. Als bij actualisatie blijkt dat de eindscore "onvoldoende" of "nader onderzoek" is, terwijl de toplaag-
stabiliteit als "goed" beoordeeld wordt, zal in detail worden nagegaan of de oorzaak (materiaaltrars-
port of afschuiving) van de eindscore voor de gehele tafel geldig is.

10. Als aan de hand van de (her)toetsresultaten voor een betreffend vak geen eenduidig oordeel kan
worden gegeven, kan een vak worden opgesplitst. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een decimale
subnummering bijvoorbeeld (55000 wordt 55000 en 55000,1). Als op basis van de geavanceerde
toetsing of na openbreken een opsplitsing moet worden gemaakt, wordt bij de actualisatie de 00"-
spronkelijke vakcode vervangen door een code die nog niet bestaat (bijvoorbeeld 55001 wordt 55031
en 55032).

11. Het aspect inklemming heeft alleen invloed op de rekenwaarde van de toplaagdikte. Voor tafels ZOl-
der inklemming wordt gerekend met de minimale dikte. Voor tafels met inklemming wordt uitgegaan
van de gemiddelde toplaagdikte.

12. Voor gepenetreerde tafels die waterdicht zijn, moet naast de berekening volgens STEENTOETS ook
nagegaan worden of statische overdrukken kunnen ontstaan. In bijlage 13 zijn twee kolommen toege-
voegd die een indicatie geven van de mogelijke weerstand van het vak tegen statische overdrukken .

•
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Actualisatie toetsing bekleding Toetsproces

4 Toets proces

In de volgende paragrafen wordt aangegeven welke stappen zijn doorlopen en op welke manier de toets-
resultaten nader beschouwd worden. De volgorde van de paragrafen is afgestemd op de volgorde van de
verschillende toetsingen.

4.1 InventarisatiesteenzettingenZeeland

In 1999 is in het kader van de inventarisatie steenzettingen Zeeland reeds een inventariserende toetsing
uitgevoerd. De bevindingen zijn beschreven in de "Rapportage toetsing bekleding, Westerschelde Wese-
lijke Sloehavendam. Deze rapportage is bestaat alleen uit de bijlagen.

4.2 Ontwerpberekeningen

Voor het ontwerpen van werken in het kader van het project Zeeweringen heeft men ook behoefte aan
informatie omtrent de eenduidigheid van de beoordeling binnen het bekledingsvak in verticale zin. De
beoordeling van iedere tafel is gebaseerd op de werkelijke ligging van de onder- en bovengrens. Om na te
gaan of nabij de ondergrens de score gunstiger uitvalt, wordt een extra berekening gemaakt met een ver-
laagde bovengrens (bovengrens = ondergrens + Y2meter). Deze verfijning vormt voor de ontwerper een
handvat om de bekledingsvakken eventueel in verticale zin op te splitsen. Voor de resultaten van deze
beoordeling wordt verwezen naar bijlage 11.2, 13 en 14.4.
Deze precisering is bij de inventariserende toetsing en de actualisatie uitgevoerd. Indien bij de actualisatie
op deze wijze een toetsresultaat "goed" wordt verkregen, wordt in bijlage 13 aangegeven waar verticaal
gezien een scheiding kan worden aangebracht. Op dit traject zijn er geen vakken waarvoor dit geldt.

4.3 Geometrie

Bij de actualisatie is de geometrie gecontroleerd. Er zijn op dit traject geen afwijkingen geconstateerd
zodat er voor de berekeningen is uitgegaan van het digitale geometrische bestand.

4.4 Actualisatie

Bij de actualisatie wordt per dwarsprofiel en per tafel aangegeven wat de benodigde toplaagdikte 00-
draagt, uitgaande van een eventueel logisch aangepaste constructieopbouw. In bijlage 16 wordt dit weer-
gegeven. Verder is in de laatste twee kolommen van bijlage 13 de minimale en maximale benodigde dikte
opgenomen. De grootte van het verschil tussen de benodigde en aanwezige dikte bepaalt mede de nood-
zaak om verdere onzekerheid van toplaagdikten en constructieopbouw te reduceren. Uitgaande van de
eventueel logisch aangepaste constructieopbouw wordt de eindscore en de bijbehorende toplaagstabiliteit
gepresenteerd in bijlage 11.5 en 11.6. In het volgende hoofdstuk worden de bevindingen van de actuali-
satie beschreven.
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5 Bevindingen en beheerdersoordeel

Algemeen
De actualisatie is uitgevoerd met STEENTOETS, versie 3.20. Voor de actualisatie zijn de gegenereerde
waarden van STEENTOETS vergeleken met de invulformulieren. Verder zijn de invulformulieren in het veld
gecontroleerd en is gekeken naar mogelijke tegenstrijdigheden en onvolkomenheden.

(Logische) aanvullingen en wijzigingen
Bij de controles zijn geen onvolkomenheden of fouten met betrekking tot de aanwezige toplaagtypen g3-
constateerd. Voor verschillende niet-gepenetreerde natuursteenvlakken is in de invulformulieren ingevuld
dat de toplaag wel, maar het filter niet is dichtgeslibd. Wat de toplaagstabiliteit betreft, leidt dit met
STEENTOETS altijd tot het toetsresultaat "geavanceerd". Voor de betreffende vlakken lijkt het echter zeer
aannemelijk dat niet alleen de toplaag maar ook het filter is dichtgeslibd. In srEENTOETS is dan ook voor
deze vlakken met een dichtgeslibd filter gerekend. Verificatie in het veld heeft uitgewezen dat voor de
vlakken die beneden GHW (voor dit traject ongeveer 2,10 m+NAP) liggen, de toplaag (en daarmee waar-
schijnlijk ook filterlaag) is dlchtçsslibd.

Verder ontbreken voor verschillende natuursteenvlakken gegevens over de dikte en de korreldiameter van
het filter. Als STEENTOETS hier niet mee kan rekenen, is voor de actualisatie uitgegaan van een filter met
een dikte van 0,1 m en een korreldiameter (Df1s) van 40 mm. Als de dikte van de onderlaag ontbreekt, is
gekeken naar de dikte van onderlagen in de omgeving. Deze kan voor het betreffende vlak zijn overge-
nomen. Indien echter op basis van gegevens van de nabij gelegen vlakken onvoldoende zekerheid is met
betrekking tot de dikte van de onderlaag, is gerekend met een kleilaag van 0,3 meter dik.

Gepenetreerde basaltvlakken krijgen met STEENTOETS altijd de score "twijfel" als er bij de berekening van
wordt uitgegaan dat zowel de toplaag als het filter niet zijn dichtgeslibd. Om te kunnen rekenen is voor de
glooiingsvlakken waar hier sprake van was, uitgegaan van een dichtgeslibd filter.

De toetsresultaten die tot stand gekomen zijn met de hierboven beschreven "aangenomen", maar wel
logische (veelal conservatieve) gegevens, zijn opgenomen in bijlage 11.5 en 11.6. Deze resultaten zijn
gebruikt voor het beheerdersoordeel (zie bijlage 13 en 14.1). In bijlage 18 zijn de logische aanpassingen
blauw gemarkeerd.

•
Gepenetreerde vlakken
STEENTOETS berekent de gepenetreerde vlakken uitermate conservatief. De benodigde diktes voor deze
gepenetreerde vlakken zijn daarom veel groter dan wanneer er voor dezelfde vlakken geen sprake zou
zijn van een penetratie. Dit lijkt erg onlogisch gezien het feit dat een penetratie in de meeste gevallen
zorgt voor een sterkere dan wel minimaal even sterke constructie (zie ook memo van xx-xx-2001 aan de
werkgroep Kennis). Om nu inzicht te krijgen in de minimaal benodigde dikte van de betreffende vlakken, is
daarom voor bijlage 11.5, 11.6 en 16 gerekend zonder aanwezigheid van een penetratie. De bevindingen
zijn opgenomen in de kolom "opmerkingen" van bijlage 13. In afwachting van de resultaten van ander
onderzoek worden volledig gepenetreerde vlakken vooralsnog op "nader onderzoek" gezet.

Kreukelberm
Grotendeels is op de dam een kreukelberm aanwezig met een sortering van 40/200, en 60/300 kg.
Bij een waterstand van 6 meter +NAP is de golfhoogte (Hs) 2,5 meter. Volgens het rapport Toets en Ont-
werpregels is de benodigde sortering minimaal 60 - 300 kg (met een Mso? 184 kg). De stabiliteit van de
kreukelberm is dus volgens de onderhavige conservatieve rekenmethode niet geheel te garanderen. Voor
de beoordeling van de onzichtbare tafels wordt de aanwezigheid van de kreukelberm niet betrokken. Een
minder conservatieve rekenmethodiek en een nadere bepaling van de M50 is echter gewenst.

Oordeel
Onvoldoende

Kleine vakken
Door het werken met maatgevende dwarsprofielen kunnen verschillende, veelal kleine, vakken in eerste
instantie niet zijn getoetst. Voor dit traject is dit niet van toepassing.
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Beschrijving vakken met afwijkende scores (vergeleken met inventarisatie)
In de onderstaande tabel zijn de vlakken opgenomen die een afwijkende score (o.b.v. bijlagen 13 en 14.1)
ten opzichte van de eerder uitgevoerde toetsing hebben gekregen. Tevens is getracht deze afwijkende
score te verklaren. Voor dit traject is dit niet van toepassing.

Oordeel mogelijk opdrukken toplaag
De stabiliteit van gepenetreerde vlakken wordt mede bepaald door het ontstaan van statische overdruk-
ken. In STEENTOETS wordt hier geen oordeel over gegeven. Voor de gepenetreerde vlakken die op basis
van golfklappen in STEENTOETS een oordeel "goed" of "twijfelachtig" hebben gekregen, dient daarom
ook de kans op statische overdruk te worden nagegaan.
Verschillende vlakken liggen zodanig hoog op het talud dat de maatgevende grondwaterstand hier bere-
den de ondergrens van het betreffende vlak ligt. Hierdoor vindt onder het betreffende vlak geen drukop-
bouw plaats en zal het vlak niet worden opgedrukt. Ook als het vlak niet waterdicht is ingegoten zal de
drukopbouw onvoldoende zijn om het betreffende vlak op te drukken.
In bijlage 13 zijn in de laatste twee kolommen voor de betreffende vlakken de minimale en maximale
weerstand tegen opdrukken weergegeven. Hierbij zijn de hoogteligging van het vlak en de waterdichtheid
van zijn omgeving buiten beschouwing gelaten. Deze waarden zijn een indicatie voor het gedeelte van het
vlak dat op basis van mogelijk opdrukken eventueel behouden kan blijven.
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Actualisatie toetsing bekleding Vervolg

6 Vervolg

De actualisatie vormt het vertrekpunt voor de geavanceerde toetsing en het ontwerp van een eventueel
nieuwe bekleding. Voor de beoordeling van de in dit rapport beschreven toetsresultaten kan het best wa-
den uitgegaan van bijlage 13 en 14.1, waarbij bijlage 14.1 de score weergeeft van kolom "eindoordeel" in
bijlage 13. Dit eindoordeel is gebaseerd op de score van STEENTOETS (waarbij de slechtste score van
respectievelijk de toplaagstabiliteit, materiaaltransport en afschuiving maatgevend is) en het beheerdes-
oordeel. Voor het beheerdersoordeel is onder andere gebruik gemaakt van bijlage 11.5 en 11 .6 en staat
beschreven in de kolom "bevindingen" van bijlage 13. De toetsresultaten van bijlage 11.5 en 11.6 staan
respectievelijk weergegeven in de kolommen "stabiliteit toplaag / score" en "eindscoresteentoets" van
bijlage 18. Voor de totstandkoming van deze bijlagen is gebruik gemaakt van logische waarden (zie
hoofdstuk 5). Ook bijlage 16 is gebruikt voor de onderbouwing van het beheerdersoordeel. In deze bijlage
staan de minimaal benodigde diktes weergegeven voor een "goed" toetsresultaat. Voor het bepalen van
de benodigde diktes is uitgegaan van eventuele logische aanvullingen en/of wijzigingen.
Voor niet-zichtbare vakken speelt tevens mee of er sprake is van een zware kreukel berm die zorgt voor
een gereduceerde golfaanval van het onderliggende bekledingsvak. Als volgens de beheerder sprake is
van een 'zware' kreukelberm wordt de score (in bijlage 14.1) van het onderliggende vak minimaal "vd-
doende" e.e.a. afhankelijk van de toplaagstabiliteit. Als er geen sprake is van een 'zware' kreukel berm is
het oordeel van het onderliggende vak uitsluitend gebaseerd op de toplaagstabiliteit. Op het te beoordelen
gedeelte van dit traject (tussen dijkpaal 335-350) is geen zware kreukelberm aanwezig.

Op basis van logische aanvullingen ontstaat voor geen enkel tafel de score 'goed'. Gezien de geringe
overmaat en lokaal tekort aan zuil hoogte is het voor de stabiliteit van een basalttafel (71804 en 71809)
nodig om extra breekpunten te maken, zodat de dikte met een grotere zekerheid kan worden ingeschat.
Deze tafel staat vooralsnog op nader onderzoek.
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Toelichting bij bijlagen

Nr. en type IOmschrijving bijlagen

1 [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

Algemeen STEENTOETS. Het betreft alleen de kleikwaliteit, kleikern, afschuiving en materiaaltransport. Deze tabellen zijn in overleg met Rijkswaterstaa ,

(tabel) Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) tot stand gekomen. Verder is een lijst met afkortingen opgenomen van constructie-elementen
opgenomen.

2 IConversietabel dijkpalenstelsel per aebied (referentiestelsel Bl
Per gebied wordt een conversietabel met een nadere gebiedsaanduiding, zoals poldernamen, gegeven. Hierin zijn de volgende drie

Gebied referentiesteiseis opgenomen:

(tabel) A. Dit stelsel is gebaseerd op een dijkpaalnummering, veelal per polder, zoals deze buiten aanwezig was tlm 2000. Langs de Noordzee betre

dit het jarkus raaienstelsel.
B. Dit stelsel is geprojecteerd op de buitenkruinlijn van de dijken en de duintop van de zeereep bij duingebieden. De volgende afzonderlijke
stelsel worden onderscheiden: Noordzee Schouwen, Noordzee Walcheren en Noord-Beveland, Westerschelde en Oosterschelde.

C. De basis van dit stelsel is identiek aan referentiestelsel B. De referentie is echter gebaseerd op de dijkringgebieden conform de Wet op de

waterkering.
Het referentiestelsel C moet nog nader worden uitgewerkt.

3 IMateriaaltabel

Algemeen
In deze tabel zijn een aantal standaardwaarden opgenomen. Deze worden toegepast bij de conversie van de invoergegevens naar

(tabel)
STEENTOETS. Per toplaagtype wordt aangegeven of de toetsing met STEENTOETS en eventueel met ANAMOS kan worden uitgevoerd.

4 IHydraulische randvoorwaarden bekledina volaens RIKZ per aebied
In bijlage 4.1 en 4.2 werden de hydraulische randvoorwaarden voor de bekleding gegeven voor drie verschillende waterstanden en het toetspeil
bekleding. Voor de Westerschelde en de Zuidwest kust van Walcheren is de golfbelasting gebaseerd op "Golfrandvoor-waarden op de
Westerschelde gegeven een 1/4000 wind-snelheid, deel 11, RIKZ juli 1998". Voor de Oosterschelde is de golfbelasting vastgelegd in
Golfrandvoorwaarden Oosterschelde, concept; december 1998, RIKZ.
Het "toetspeil bekleding" is gebaseerd op het rapport "De basispeilen langs de Nederlandse kust, RIKZ mei 1995". Het "toetspeil bekleding" p
gelijk aan het basispeil uit 1985 vermeerderd met de invloed van 65 jaar (1985-2050) zeespiegelstijging. Eén en ander conform het rand-
voorwaardenboek.
Tabel met golfcondities volgens tabel 1,2 en 3 behorend bij 3 waterstanden. Voor de Oosterschelde betreft dit de waterstanden NAP, 2 mete

+ NAP en 4 meter+NAP. Voor de overige gebieden zijn de golfcondities gegeven bij 2 m+NAP, 4m+NAP en 6 m+NAP.

4.1 ITabel met de hydraulische randvoorwaarden bekleding inclusief de aanpassingen die nodig zijn om het
interoolatieoroces binnen STEENTOETS qoed te laten verlopen.

Gebied De aanpassingen t.o.v. de waarden die RIKZ heeft afgegeven, zijn in de tabel met kleur gemarkeerd. Tevens zijn op een paar locaties de

(tabel) vakgrenzen (max 50 à 100 meter) verlegd om beter aan te sluiten bij de werkelijke situatie.

4.2 IOverzicht van de hydraulische randvoorwaarden alleen voor oolftabel t
Gebied In dit overzicht wordt de golfhoogte en de golfperiode bij 3 waterstanden en bij toetspeil gepresen-teerd. Verder wordt het toetspeil bekleding en
(figuur) het toetspeil 2000 (kruinhoogte) samen met GHW in een figuur weergegeven.

S lOverzichtskaart
1 per traject Op de overzichtskaart, ingezoomd op het totale traject (ArcView ), zijn de referentielijn van de waterkering, de dijkpalen volgens het

(GIS) referentiestelsel B en de dijkvakindeling weergegeven. Hierbij wordt een topvectorkaart (SChaal 1:25.000) als ondergrond gebruikt. Op deze
kaart wordt eveneens de grenzen van de randvoorwaardenvakken aangegeven.

6 lOverzichtskaarten met tonlaaatveen
Meer per traject Voor een beter ruimtelijk beeld van de glooiingstafels is het traject opgedeeld in een aantal deeltrajecten met een lengte van 100 tot 200 metE r

(GIS) Hierin wordt duidelijk gemaakt welke toplaagtypen voorkomen. Verder wordt in elk overzicht voor iedere glooiingstafel de uniek vlakcode als
label toegevoegd. Deze bijlage vormen een belangrijk hulpmiddel bij een veldbezoek.
Naast de dijkvakindeling inclusief de dwarsprofiellocatie en het referentiestelsel B en zijn ook de dijkpalen van het referentiestelsel A
opgenomen, om de plaatsbepaling bij een veld bezoek te ver-eenvoudigen.
Voor een beter ruimtelijk beeld van de glooiingstafels is het traject opgedeeld in een aantal deeltrajecten met een lengte van 100 tot 200 men r
Hierin wordt duidelijk gemaakt welke toplaagtypen voorkomen. Verder wordt in elk overzicht voor iedere glooiingstafel de uniek vlakcode als
label toe-gevoegd. Deze bijlage vormen een belangrijk hulpmiddel bij een veldbezoek.
Naast de dijkvakindeling inclusief de dwarsprofiellocatie en het referentiestelsel B en zijn ook de dijkpalen van het referentiestelsel A

7 IVooraanzicht toplaagindelina, qeschematiseerd OP basis van de dwarsprofiellocaties
1 per traject Indeling van de toplaagtype conform de kolommen "vlakcode" en "onderlinge samenhang" van de materiaaltabel. Voor de gebruikte kleuren

(figuur) wordt verwezen naar de legenda waar eveneens de opper-vlakten per vlakcode zijn vermeld. De horizontaal geprojecteerde oppervlakten zijr
berekend op basis van de gekozen dijkvakindeling. Hierdoor zal enige afwijking optreden met de werkelijk geprojecteer-de oppervlakten, zoal
deze met GIS bepaald zijn.
Op de verticale as worden de hoogtematen weergegeven ten opzichte van NAP.
Onzichtbare vlakken zijn met diagonale lijnen weergegeven.

> Standaard labelkeus: Toplaagtype als ingevoerd

8.1 IVooraanzicht Vlakcode, qeschematiseerd 00 basis van de dwarsorofiellocaties
1 per traject In dit vooraanzicht worden alle unieke vlakcoderingen weergegeven. De opbouw van de code is als volgt. Voor de Westerschelde en de

(figuur) Oosterschelde refereren de eerste drie cijfers aan de dijkpaal waar het vlak begint. De twee laatste cijfers geven een volgnummer aan. Een
cijfer achter de komma bete-kent dat het vlak in het spreadsheet "DYKTAFEL" gesplitst is in verband met de presentatie en/of de precisering
van de toetsresultaten.
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Bijlage 8.2 t/m 8.7 worden alleen op verzoek bijgevoegd, Als de informatie van deze bijlagen reeds terug te
vinden op andere overzichten dan wordt dit hieronder vermeld. Onzichtbare vlakken zijn met diagonale lijnen
weergegeven.

1 per traject

8.2 Vooraanzicht Toplaag
In dit vooraanzicht wordt het toplaagtype van alle vlakken weergegeven. De codering is conform de materiaaltabel van bijlage 3. Dit kenmerk is
opgenomen in bijlage 7.

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

8.4 Vooraanzicht Taludhellina
In dit vooraanzicht worden van alle vlakken de minimale en maximale taludhelling in graden weergege-ven.

8.5 Vooraanzicht aekozen administratief kenmerk
In dit vooraanzicht kan één van de administratieve kenmerken zoals deze in de database zijn ingevuld. xx is het volgnummer zoals deze
vermeld is in bijlage 17.

8.6 Vooraanzicht aekozen kenmerk uit bijlage 12
In dit vooraanzicht kan één van de kenmerken uit bijlage 12 worden weergegeven Dit betreft alleen de invoerparameters. Hiermee kan
zichtbaar worden gemaakt hoe de conversie de verschillende parame-ters naar STEENTOETS is verlopen. xx is het volgnummer zoals deze
vermeld is in bijlage 17.

8.7 IVooraanzicht oekozen kenmerk uit bijlage 13
In dit vooraanzicht kan één van de kenmerken uit bijlage 13 worden weergegeven .xx is het volgnummer zoals deze vermeld is in bijlage 17.

9 Dwarsprofielen voor traiect ... tot ...
1 of meer per Voor het geselecteerde dijkvak wordt een dwarspro-fiel sa-mengesteld uit de gegenereerde gegevens van de ESRI module. Eventueel wordt dit

traject profiel ter controle vergele-ken met de bronge-ge-vens uit DG-dialog topogra-fie. Verder wordt in het dwarsprofiel de ligging van het maaiveld
(figuur) aangegeven. In de bijbe-horende tabel is een aantal kenmerken van de tafels opgenomen. Voor de onzichtbare vlakken is het profiel aangepast

als de taludhelling afwijkt van de bovenliggende tafel. Bij een te flauwe helling wordt de verticale maat aangepast en bij een te steile helling d
horizontale maal. In bijlage 15 wordt hiervan een overzicht gegeven.
Standaard worden slechts een beperkt aantal dwarsprofielen in de rapportage meegenomen. Alleen op verzoek worden alle dwarsprofielen
uitgedraaid.

10 I Overzichtskaarten, alleen op verzoek
loverzichtkaart conform bijlage 6, met hef toetsresultaat als kenmerk.

1 per traject 10.1 eindoordeel inclusief beheerdersoordeel zie ook bijlage 14. 1
(figuur) 10.2 emdoordeel exclusief beheerdersoordeel zie ook bijlage 14.2

10.3 omaoordeet exclusief beheerdersoordeel zie ook bijlage 14.3; bovengrens= ondergrens+0.5 m

10.4 eindoordeel exclusiefbeheerdersoordeel zie ook bijlage 14.4, golftabel2

11.1 STEENTOETS, vooraanzicht eindscore per dijkvak Der alooiinastafel
1 per traject In dit vooraanzicht wordt de eindscore van STEENTOETS per dijkvak weergegeven. Derhalve zijn per glooiingstafel meerdere scores mogelijk.

(figuur) In de legenda wordt de resulterende oppervlakten vermeld. Een en ander conform bijlage 7.
Een score "geen oordeel" betekent meestal dat het toplaagtype niet met STEENTOETS te beoordelen is. In een enkel geval (klein of
onbelangrijke tafel) zijn onvoldoende gegevens bekend, waardoor STEENTOETS geen resultaat oplevert

> Standaard labelkeus: vlakcode

11.2 ISTEENTOETS vooraanzicht eindscore per dijkvak per glooiingstafel met B.ar =O.ar +% m
1 per traject Voor het ontwerpen van werken in het kader van het project Zeeweringen worden in dit vooraanzicht de resultaten weergegeven conform

(figuur) bijlage 11.1. Hierbij wordt echter voor iedere glooiingstafel bij elk dwarsprofiel de bovenkant van de tafel als volgt aangepast: Bovengrens =
Ondergrens plus een halve meter (B.gr = O.gr + Y, m). Hiermee kan worden nagegaan worden of wellicht een deel van de glooiing aan de
onderzijde kan blijven zitten.

> Standaard labelkeus: vlakcode

11.3 STEENTOETS vooraanzicht toplaaastabiliteit per diikvak per glooiingstafel
1 per traject In dit vooraanzicht wordt de resulterende toplaagstabiliteit van STEENTOETS per dijkvak weergegeven. De onderliggende score van ANAMOS
(figuur) wordt eveneens zichtbaar gemaakt. Per glooiingstafel zijn der-halve meerdere scores mogelijk. In de legenda wordt de resulterende

oppervlakten vermeld. Een en ander conform bijlage 7.

Standaard labelkeus: aanwezige toplaagdikte

11.4 STEENTOETS, vooraanzicht eindscore per dijkvak per glooiingstafel, golftabel 2
1 per traject In dit vooraanzicht wordt de eindscore van STEENTOETS per dijkvak weergegeven. Op basis van golftabel 2. Een en ander conform bijlage

(figuur) 11.1

> Standaard labelkeus vlakcode

11.5 STEENTOETS, vooraanzicht o.b.v. aangepaste invoer
1 per traject Opzet vergelijkbaar met bijlage 11.1. Echter resultaten o.b.v. logische waarden n.a.v. veldbezoek.

(figuur)
> Standaard labelkeus: vlakcode
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11.6 ISTEENTOETS vooraanzicht toplaagstabiliteit o.b.v. aangepaste invoer
1 per traject Opzet vergelijkbaar met bijlage 11.3. Echter resultaten o.b.v. logische waarden n.a.v. veldbezoek.

(figuur)
> Standaard labelkeus: aanwezige toplaagdikte

12 ISTEENTOETS toetsingstabel
1 per traject De toetsingstabel van STEENTOETS, waarbij per glooiingstafel alleen de maatgevende situatie geselecteerd is. Dit wordt bepaald door het

(tabel) maximum van Hs/(' '0)*1 12/3

13 IEindscore bekleding per tafel inclusief beheerdersoordeel
1 per traject Een toetstabel waarbij de resultaten gedestilleerd zijn uit de toetstabel van STEENTOETS. Bij een afwijkende eindoordeel wordt in deze tabe

(tabel) het beheerdersoordeel met onderbouwing gegeven. Daar-naast zijn voor alle vlakken de oppervlakten weergegeven. Deze tabel vormt de basis
waarmee een totaaloverzicht van de resultaten kan worden gegenereerd. Als uitbreiding op de inventarisatie wordt per tafel aangegeven wat de
benodigde dikte moet zijn om te zorgen dat fde toplaagstabiliteit verzekerd is. Hierbij is zonodig de constructieopbouw (enigszins) aangepast.
Dit betreft met name wijziging van de dichtgeslibdheid van toplaag of filterlaag.

14.1 IEindoordeel bekleding per glooiingstafel inclusief beheerdersoordeel
1 per traject In dit vooraanzicht worden het eindoordeel van bijlage 13 gepresenteerd. Het betreft de eindscore van STEENTOETS inclusief het

(figuur) beheerdersoordeel. Hierbij geldt dat per glooiingstafel (=vlakcode) één score mogelijk is.

> Standaard labelkeus: vlakcode

14.2 IEindoordeel bekleding per glooiingstafel exclusief beheerdersoordeel golftabel 1
1 per traject In dit vooraanzicht wordt per glooiingstafel de eindscore van STEENTOETS gepresenteerd. Het betreft de kolom "eindscore tabel 1, bijlage

(figuur) 14.2" van bijlage 13.

> Standaard labelkeus: vlakcode

14.3 Eindoordeel bekleding per glooiingstafel excl. beheerdersoordeel met Bgr = Ogr + 1f:zm
1 per traject In dit vooraanzicht wordt per glooiingstafel de eindscore van STEENTOETS gepresenteerd. Het betreft de kolom "eindscore met B.gr - O.gr

(figuur) )I, m bijlage 14.3" van bijlage 13.

> Standaard labelkeus: vlakcode

14.4 IEindoordeel bekleding per glooiingstafel exclusief beheerdersoordeel golftabel 2
1 per traject In dit vooraanzicht wordt per glooiingstafel de eindscore van STEENTOETS gepresenteerd. Het betreft de kolom "eindscore tabel 2, bijlage

(figuur) 14.4" van bijlage 13.

> Standaard labelkeus: vlakcode

15 lAanpassingen van onzichtbare vlakken
1 per traject In drie overzichten wordt aangegeven op welke wijze het talud van de onzichtbare vlakken wordt aangepast zodat de helling overeenkomt m

(figuur) de bovenliggende tafel. Deze automatische routine was nodig omdat de taludhelling binnen GIS niet altijd correct geconstrueerd was.

16 IOverzicht benodigde dikten
1 per traject In dit overzicht wordt voor iedere tafel in elk dwarsprofiel aangegeven het tekort dan wel overschot aan dikte op basis van alleen de

(figuur) toplaagstabiliteit. De benodigde dikte is gebaseerd op het maximum van de 3 goWtabelien.De constructieopbouw is zonodig aangepast om een
eindscore te kunnen berekenen. Deze visualisatie kan gebruikt worden bij de afweging om eventueel meer gegevens van de glooiing in het
veld te gaan verzamelen.

> Standaard labelkeus: aanwezige toplaagdikte

17 IConstructieve gegevens te tonen kenmerken alleen op verzoek
Algemeen In 3 labellen wordl een opsomming gegeven van de kenmerken die gebruikt kunnen worden als label
(tabel) In bijlaQen 7, 8.5 tlm 8.7, 11.1 tlm 11.4, 14.1 tlm 14.4 en 16.
18 ISTEENTOETS toetsingstabel (logisch aangevuld bestand)

1 per traject Opzet vergelijkbaar met bijlage 12. Het verschil met bijlage 12 zijn de blauw gemarkeerde cellen. Dit zijn logische waarden, waar gebruik van
(tabel) gemaakt voor het bepalen van bijlage 11.5 en 11.6.

19 ITabel met opmerkingen en bevindingen in het kader van het veldbezoek
1 per traject In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de opmerkingen en bevindingen in het kader van het veldbezoek.

20 ISTEENTOETS toetsingstabei (kleine vlakken)
1 per traject Opzet vergelijkbaar met bijlage 12 en 18. Het betreft de gegevens van de vlakken die door de schematisering in eerste instantie niet zijn

(tabel) beoordeeld.

21 [Oordeel kreukelberm
1 per traject Oordeel kreukelberm op basis van berekening.

25 Ioverzicht van de niet getoetste (steenzettings)vlakken
1 per traject Overzicht van de niet getoetste glooiingstafels met constructiecode. Dit zijn de tafels die niet door geen enkele maatgevende

(tabel) dwarsprofiellocatie worden doorsneden.

31 IToetsing grasbekleding, golfklap
1 per traject Overzicht stormverloop met maximale belastingduur bij gOlfklappen

32 [Toetslnq reststerkte kleilaag
1 per traject Overzicht stormverloop met maximale belastingduur bij reststerkte

41 IDe bijlage 41 tlrn .... hebben specifiek betrekking op de toetsing in het kader van de overdracht van werken.
Nadere invulling volgt t.z.t.

s
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In alle bijlagen is een versiedatum opgenomen. Bij het afdrukken van de bijlagen 1 tlm 4 wordt altijd de laatste versie van
deze bijlage uitgeprint. Als deze versiedatum recenter is dan één van de overige bijlagen dan dient de betreffende bijlage
mogelijk opnieuw gegeneerd te worden.
Bijlage 1 en 3 zijn algemeen geldig en identiek voor alle beoordeelde trajecten. Bijlage 2 en 4 zijn alleen per gebied
verschillend (Westerschelde, Oosterschelde en Noordzee Walcheren). De overige bijlagen hebben specifiek betrekking op
een be-paald traject met een lengte van circa 4 kilometer.
In de volgende tabel wordt per bijlage een omschrijving gegeven. In de kolom "type" wordt aangegeven of de bijlage
algemeen, voor een bepaald gebied of voor een specifiek traject geldig is. Hierbij wordt aangegeven of de bijlage uit één of
meerde-re pagina's bestaat. Eveneens wordt vermeld of het een tabel, een figuur of een GIS kaart betreft.

Niet alle bijlagen worden standaard uitgedraaid en in de rapportage opgenomen.
De bijlagen die cursief gemaakt zijn, worden alleen op verzoek uitgedraaid; in de meeste gevallen zal de informatie van deze
bijlagen niet gebruikt worden.

Voor de trajecten waar geen logische aanvullingen nodig zijn geweest ontbreken de bijlagen 11.5, 11.6 en 18. Deze bijlage
zijn voor deze trajecten identiek aan respectievelijk bijlage 11.1, 11.3 en 13 .

•
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Toelichting omzetting inwinformulier naar het spreadsheetprogramma steentoets

1. Kleikwaliteit 2. Kleikern

Tabel_kleikwal

kwal goed/ Kwal
inwin- omschrijving matige laag; code

formulier klei
0 nee 0
1 vettig ja 1 kl
2 zavelig ja 1 kl
3 zanderig nee 0 kl
41gestructureerd nee 0 kl
5 zand nee 0 za
6 veen nee 0 ve

Bijlage 1

versie: 15 juni 2001

Tabel_kleikern

inwin omschrij- conversie
spread codefonnulier ving
sheet

blanco n
Z Zand n ZA
M Mijnsteenk n MY
0 Onbekend n
K Klei n KL
0 Nul n

bij de inventarisatie is geen waarde
toegekend aan de kleikernkleikwaliteit wordt als volgt bepaald:

score_totaal = I: (kwal; -dikte;)/ diktetotaal
Hierbij geldt dat minimaal 75% van de laagdikte goed/matig moet zijn
om de totale laag als goed/matig te kwalificeren.

3a Afschuiving

Tabel afschuiving
conversie

inwin formulier omschrijving spread
sheet

blanco ?
J ja j
n nee n

4. Materiaal transport

•

Tabel_zakking
_enkel

inwin fonnulier
(zakking score
enkele enkel
in cm)

0 0
5 1
10 2
15 3

3b inzanding toplaag

Tabel inzanding_ toplaa

inwin omschrij-
conversie
spread codefonnulier ving
sheet

blanco ?
J ja j j

GR grind j gr
SL slakken j si
ST steenslag j st
N nee n n

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
fonnulier 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

Tabel_materiaal
transport

conversie
score

spreadtotaal
sheet

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

5. onderlaagopbouw

N.B. voor gepenetreerde constructies geldt altijd dat het matariaaltransport in orde is, ongeacht de opgegeven zakkingen.

afkorting omschrijving 015 (mm) afkorting omschrijving 015 (mm
az zandasfalt si Silex
ge geotextiel si slakken 40?
gr grind st steenslag 20
kl klei ve veen
KL kleikern vi vlijlaag
my mijnsteen 5 za zand
pu gebroken puin 30 ZA zandkern

conversie tabellen
reftabel steentoets.xls 1/1
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Materiaaltabel Versie: 30 jun 2004

Bijlage 3

~~
~ Omschrijving
.!!!a.
.9

!
:::"

~g
2200

.S<ft.
.s
á.
Q.o
c:
~o

N 7
7
7 3
7_
7
7

2000 1 1
2000 All ~ 7
2000 All N 8
2000 All N 9
2~0_1 -4_7-11~~NII_~2 ~J~~J,._~10_1
2200 1 N 2 J J 10,1
2~0 1 N 2 J J 11
2~0 1 A 2 1 N J 11,01
2150 1 N 2 J J 11,1
2~0 1 N 2 J J 11,2
2~0 1 N 2 J J 11
2~0 1 A 2 1 N J 11,01
2300 1 B 2 2 N J 11,02
2~0 1 N 2 J J 11
2~0 1 A 2 1 N J 11,01
2300 1 B 2 2 N J 11,02
2~0 1 N 2 J J 11
2150 1 N 2 J J 11,1
2~0 5 N 2 3 J J 12
2300 1 N 5 3 J J 13

1
2 Mastiek
3 Dicht
4 Open
5 Open
:g_~ Fixstone (open
6 '"nti"~f,,lt, (tijdelijk of in
7 ~rAllkdAAn met asfalt (vol en zat)
1t7li.1Hll!I' ! (Breuksteen), met asfalt (vol en zat)
8 3aksteen/ met asfalt (vol en zat)
9 ~rAllk"t""n met asfalt (, e)
10 I met ' hoeken of gaten erin
10,1 Imet grote "fnoo ...h, 'inn", hoeken ( 5 cm)
11 I zonder'
11,01 I zonder,
11,1
.u

1900

1600
1600
1§0Q_

N 7
N 2
N 3

4
e
e
e

N 14
N 14

I met asfalt

N 5
N 5
N 5
N 5

N 15
N 16

I steen
I steen,
I steen,

I system Pilt
I system Pilt,

Ibetonblokken system Pilt,
I zonder,

tarincmanblokken
Open hln I met granulair materiaal

B 1

,Ill, J 17

2 N 18

met asfalt
met beton

I met asfalt
I met beton

1
13 I zonder,

van ""'" "" "",,'V, I of gesloten colloidaal beton, (in situ
14 ,gestort) 2350
~~\\li'-,~m" i 2350
15 Oolloidaal beton, (open structuur) 2350
16 (prefab) 2350
17 beton 2~Q_

RrOllkdAon gepenetreerd met cementbeton of colloidaal beton, (vol
18 en zat) 2300

~~~~:"t""n met 1'''''VV"I'''' ,,,,,""" van """"'" """'V,, of colloidaal
19 U~WII 2300 B 1 2 N 19
20 Gras, gezaaid
21 Gras, zoden of gezaaid, in k"

N 6 N 20
N 6 3 N 21

22 I van grof grind en andere nr"nlll,,;ro

23 grove granulaire I .c.q, breuksteen verpakt in
24 Fijne granulaire I C.Q. I verpakt in geotextiel

2100

?10Q
2100

N 1 N 22

N 1 3 _N 23
N 1 N 24

25 I)
26 Basalt, gezet."6.01 Basalt, gezet, met gietasfalt.m Basalt, gezet, met colloidaal beton of

2350
2900
2900
2900

10
10
10

N 1 N 25
N 8 J J 26
A 8 1 N J 26,01
B 8 2 N J 26,02

@J(;)p"] Basalt._g~ met asfalt
27 Betonzuilen en andere niet

27,01 Betonzuilen of niet

2000
2350, blokken

blokken, met gietasfalt 2350

10

10

All N 7
N 4 _.! J 1_7

A 4 1 N J 27,01
2~ ,02 Betonzuilen of niet
2~',1 Basalton
2~',11 Basalton, I met gietasfalt

blokken, met beton 2350
2350
2350

10
10
10

B 4 2 N J 27,02
N 4 J J 27,1
A 4 1 N J 27,11

27,12 Basalton, I met beton
27,2 PIT Polygoon zuilen
]27,21 PIT Polygoon zuilen,
]27,3

2350
2350
2350
2350

10
10
10
10

B 4 2 N 27,12
N 4 J J 27,2
A 4 1 N J 27,21
N 4 J J 27,3

I met gietasfalt

]27,31 met gietasfalt
I~J Basalton met ecolaag
1~']1 ,met ecolaag
]28 ,gezet
]28,01 ,gezet, en
]28,02 gezet, en
]28,1
]28,11 '''VVVlU'''', i Imet gietasfalt

Imet gietasfalt
Imet beton

2350
2350
2350
2500
2500
2500
2500
ze

10
10
10

A 4 1 N J 27,31
N 4 3 J J 27,1
N 4 3 J J 27,3

10 N 3 J J 28
10 A 3 1 N J 28,01
10 B 3 2 N J 28,02
10 N 3 J J 28,1
11 AlN J 28,11

2 i I rTletllet()n
liJ. Vilvoordse, ove~aa9d met asfalt

: "4 I met beton
I stortsteen IfoyolnnA

ze
ze
ze
2€
2€J0
2600
2600

11 B 2 N J 28,12
11 A 3 t J 28,11
11 B 3 t J 28,12

N
3 Alt !1
3 B 3 2 N !2
10 N 3 J

!1 .essinische,
!2

I met gietasfalt
I met beton

UOOrnlKSe

mat tabel
reftabel steentoets.xls 1 van 3 14-7-2004



Materiaaltabel Versie:

:g_
~
~ Omschrijving~
ei
.9

28,31 Doornikse, ingegoten met gietaslalt
28,32 Doornikse, ingegoten met beton
28,4 Petit graniet
28,41 Petit graniet, ingegoten met gietaslalt
28,42 Petit graniet, ingegoten met beton
~,43 Petit graniet, overlaagd met aslalt
28,5 Graniet
28,51 Graniet, ingegoten met gietaslalt
28,52 Graniet, ingegoten met beton
~ Grauwacke, ingegoten met gietaslalt
28,7 Doorniks met gekantelde patronen
~_ Doorniks met gekantelde patronen, ingegoten met gietaslalt
28,72 Doorniks met gekantelde patronen, ingegoten met beton
29 Koperslakblokken
~ koperslakblokken gepenetreerd met aslalt
29,03 koperslakblokken, overlaagd met aslalt gepenetreerde stortsteen
30 Klei onder zand
31 Bestorting van natuursteenmassa

,tI~iE Klinkers, beton of gebakken
~tegels

32,2 dakpannen
33 zand
34 steenlundering, gebonden
~ Zetwerk, ratjetoe
51 uitstroom bak
52 Muraltmuur, dijkmuur
56 kade, keermuur, kistdam
57 Betonnen trapss- ~ betonnen fietspad
59 diverse constructies
60 Oeverwerk: zinkstuk
61 Oeverwerk: bestorting
62 Oeverwerk: zinkstuk + bestorting
90 bunker
91 gebouw e.d.
98 diverse objecten
99 onbekend

standaardwaarden presentatie
#
c

eia.o
c
Q)
a.o

c

I ~

I dl
t'!

I .c
I al
ei
<J)

10
I 10

I 3
3

I 3
I 3

3
3
3

i 10
I 10
I 10

1
I 1

3
3
5

10

A
B
N
A
B
A
N
A
B
A
N
A
B
N
A
A
N
N
N
N
N
N

3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
2
2
1
6
1
2
2
2
o
o
3
5
5
o
5
5
5
o
o
o
o
o
o
o

30 jun 2004
berekeninq

Q)
Ol
C

~
'0co

N J
N J
J J
N J
N J
N J
J J
N J
N J

N
J J
N J
N J
J J
N J

N
N
N

N J
N J
N N

N
N

J J
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Bijlage 3

en
tüo
f-
Z
UJ
UJ
f-en

2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2000
2600
2600
2600
2500

-

2500
2000
2000
2350
2350
2350
2350
2100
2000
2350
2350
2350
2350
2350
2350

C Q)

~ '0
o 8
Ol ..><
~ C1l
.S "5

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

1
2

1
2
1

1
2
1

1
2

Q)
'0

M
Q)

.9

28,31
28,32
28,4
28,41
28,42
28,41
28,5
28,51
28,52
7
28,3
28,31
28,32
29
11,01
7
30
31
11
11
32,2
20
34
28
16
52
56
16
16
59
60
61
62
90
91
98
99

Toelichting kolommen van de materiaaltabel
Inr ~nln~n~~~

1 'UfJ'ddY'YfJC codering van de toplaagtypen op basis van de LTV

L afwijkende toetscode (zie kolom 15)

2 Omschrijving beschrijving van de toplaagtypen

3 soortelijkgewicht standaardwaarden van het soortelijkgewicht; bij de toetsing
worden deze gebruikt

7 Zuilen (% open opp.) standaardwaarden voor het percentage open oppervlakten; bij de
toetsing worden deze waarden gebruikt

8 blokken (spleet in mm) standaardwaarden voor de spleetruimte ; bij de toetsing worden
deze waarden gebruikt

10 ingegoten N=Nee; A=met asfalt: B= met beton; zie ook 12: wordt eveneens
gebruikt ter controle vd invoer

11 vlakcode groepering van toplaagtypen voor omschrijving zie nadere
toelichting: vlakcode

12 onderlinge samenhang groepering van toplaagtypen voor omschrijving zie nadere
toelichting' ondertinqe jsamhanq

13 ANAMOS J: afhankelijk vd onderlaag kan Anamos worden toegepast
N: Anamos is niet geschikt

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

15 toetscode conversie van toplaagtypen naar typen die of met steentoets
berekend kunnen worden ol overeenkomen met een type uit de
LTV. Bij verschil door deze conversie is dit gemarkeerd in de
eerste kolom

mat tabel
reltabel steentoets.xls 2 van 3 14-7-2004



Materiaaltabel

Bijlage 3

Versie: 30 jun 2004
standaardwaarden presentatie berekenina
0 <fl- .5 c: Q) Q) Cl) ~ Q)

.~ * "0 Ol 0 "0Q) .E s 8 c: w 8a. 'E :::?;
.i?;- Ol "0 Ol .>< 0
Ol .>< Ó. Q) Q) <U Q) -c I- -äl<U Omschrijving :=' a. !!! Ol :;: "0 Z Z0 .5 c: -c .9..!l! ~ £! 0 W
ëi c: al w

§ Q)

.9 a. ëi I-
0 en Cl)

nr omschrllvlna
0 overig

1 breuksteen

2 betonblokken

3 natuursteen

4 betonzuilen

5 platen

6 gras

7 asfalt

8 basalt

erabel_arcvieW_COde
arc
code omschrijving

0 overig
1 gezette bekleding

--2 -overige bekleding
__ 3 speciale constructie

4 gras
5 onbekend
6 oeverwerk

mat tabel
reftabel steentoets.xls

onderlinge samenhang
nr omschrlivlna
0 geen

1 asfalt penetratie
2 beton penetratie
3 stortsteen overlaging cq matten, korven e.d.

ook ecotoplaag zonder samenhang

Toplaagklasse
klasse omschrijving

1 open steen bekleding
2 overgoten bekleding
3 ingegoten bekleding
4 overige bekleding

3van 3 14-7-2004



-Hydraulische randvoorwaarden bekleding volgens RIKZ • bijlage 4.1

Golfcondities en waterstanden laanpassing van Hs en Tp tbv interpolatie steentoets. niet afnemende waarden Westelijke Sloehavendam
lorotere waarde

___ l'1l«I
verder oeldt: Hs> 0.5 en Tp>2.53 s

I~oor de Westerse helde zijn door RIKZ alleen 2 tabellen gegeven: hier In tabellen 3 bij BorsseJe zijn de randvoorwaarden voor afwijkende water-
loebied: wsh719 Door RIKZ ZI'n alleen In tabel 2 de afwijkende waarden opqenomen standen beoaald: rnov «uerooraue zun deze In de tabel oezet verschil vakgrens tov RIKZ tabel
ret.xeuzi 1 l I Hier is tbv het rekenen met steen toets tabel 2 aangevuld met de waarden uit tabel 1.

;". tabell tabel2 tabel3
Locatie GHW IIoe~pe" h '" NAp .. 2.00 h:_ NAP+ 4,00 n:. NAP~ 6,00 Golfnchtmc h = NAp .. 2,00 h'" NAP .. 4,00 h - NAP" 6,00 Golfnchtlng h:_ NAP .. 2,00 h = NAP'" 4,00 h ~ NAP" 6,00 GolfnchtIng minimum Locatie

MH~Ivan 1 tot I [m] 2000 Hs [mJl Tp [s]1 Hs [ml! Tp [sj Hs [m] Tp [s] vamn tot Hs [m Tp [sj Hs [m] Tp [sj Hs [mJl Tp [s]1 vamn tot Hs [mllTp [sJlHs [mJlTp [slfHs [m]ITp [s]lvamnl tot Hs [m] I van I tot I gebied I vakm I 2000
0.00 2.001 2.10 5.55 2.30 8.101 2.40 8.201 2.50 8,601 194 232 2.00 8.601 2.10 8.701 2.50 8.601 194 232 2.00 8.601 2.10 8,701 1 194 232 0.501 0.00 2.001wsH7101 h719.00 I 5.40 I

Golven
RVW ZE bek led . RIKZ versie 2001.03.19.xls 1/1

12:50
15-7-2004



Overzicht hydraulische randvoorwaarden
op toetspeil en op 2, 4 en 6 m +NAP

bijlage 4.2
Westelijke Sloehavendam

golftabel1 voor traject: dp 0 - dp 20

3,0

2,8

E 2,6

c: 2,4

2,2
til 2,0:I:
1\

1,8
I 1,6
I
I

1,4

1.2
1,0

0

Golfhoogte Hs in m

o

- Hs bij toetspeil
lis IJII wclt(~rsl.lnd h =:t) I 1

I:\'!

- Hs biJ waterstand h =2 m

Bij toetspeil geldt voor dit traject:
2,48 2,48
min max

8,51 8,51

- Tp bij toetspeil
rp I)IJ waterstand h -f) m - Tp biJ waterstand h =:2 rn I

Golfperiode Tp
s.o

til
8,5

c: 8,0

7,5
Q. 7,0
I- 6,5
1\ 6,0I
I

5,5I

5,0
4,5
4,0

0

-

c,«z 6,0 '

:> 5,5ei... 5,0

E 4,5c:
"C 4,0

c 3,510-tIJ 3,0"-
Cl)- 2,5
10
~ 2,0

0

Maatgevende waterstand

i

I - toetspeil bekleding toetspetl 200n 0 (krurnhooqt«] -GHW

overzicht traject
RVW ZE bekled ,RIKZ versie 2001,03,19,xls 1/1

12:50
15-7-2004
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Legenda toplaagtypen
asianbeton

Dm:1st;Pk

_ dicht steenasfalt

~ open geprefabriceerde steenastattrnatten

_ open steenastalt

_ IIxstone (open steenaslalt)

~ Z<.lIHjd:.'.i~llt

breuksteen. qepenetreerd. qepenetreerd met asfalt (vol en zat

~ grauwakke, gepenetreerd met asfalt

~ baksteen/betonsteen, gepenetreerd met asfalt vol en zat

~ breuksteen, gepenetreerd met asfalt

C Lh::lulIlJi0kh.elllut?l afyB5C.huiOd~ I l(.",:·k.èl I

L_J betonblokken met grote afgeschuinde hoeken

~ IJatrlnhlnk 7nnrlpf 0f'Pflill!1pn

~ tJetvlllAukkt'II.lUlloel Upt'1l1l1gell, Yt'f.Jt:!llelltt:'IJ 1118'ló::,.fdil

D h'?lrinam~n,",I('\k:¥:on

~ diabaalblok

D gebakken steen

~ gebakken steen, gepenetreerd met astaft

~ g,....h~l(krn':t,-.f'n, ~('r'0npfrf'f'r·j mr-t br>trr

11betonblokken Pin

~ betonblokken, ingegoten met astart

~ betonblokken, ingegoten met beton

L_I betonblokken zonder openingen

~ l,d"I'8I1ldJl~luk"çll (!::Il.'kol,k:J)

[2:;: ..:1 open blokkenmatten. afqestrooid met qranulair materiaal

~ blokkenmatten zonder openingen

1::::::::::1 betonplaten

muraltglooiing

1,::.:::: J cullu"j"dl lJeluli \ul-'"II)

[~:2Jr>Atrmrl"'o,, (rr"f"h\m doorgroeisteen

~ breuksteen, gepenetreerd met beton

~ breuksteen, met patroonpenetratie van beton

D gras, gezaaid

o gr~!~, zeden af gcz3<Jid, in kunstotmatten

11 bestortina qranulair materiaal

EJ grove granulaire materialen in metaalgaas

f' ;] fijne granulaire materialen in geotextiel

D breuksteen

CJ lJJ~dll. yI.::Lt..!~

WJ h"salt 'lP7pt inrwoot"n met ""fall

fl basalt, gezet, ingegoten met beton

D betonzuilen en andere niet rechthoekige zuilen

~ betonzuilen, ingegoten met asfalt

~ oetonzuueu, IIlyeyulen fIIel Ut!tUII

1 I t"l;1c:-::tlt ....n

~ basalton, ingegoten met asfalt

D basalton, ingegoten met beton

Pin polygoonzuilen

1-'11I potvqoonzuit. Ingegoteo met astart

_ hydroblokken

_ hydroblokken, ingegoten met asfalt

Leaenda (PrintArcmaoExoortVlakcodes.xls)

bijlage 6.1
~ basalton met ecolaag

_ lJ)'ulvL,liJkkali "",[ "cvl",,\!o n~tUllrstf>en ÇJP.7P,t

~ natuursteen, gezet, ingegoten met asfalt

~ natuursteen, gezet, ingegoten met betono vilvoordse

~ vilvoordse, ingegoten met asfalto \lilvuvld~ç. jIl8t;'~0tt!i: IIit!llJtlltri

~ '/ilvonrctsf'. nVf'rl8agrJ met Asf?ltls!ortstep.n

~ vilvoordse, overlaagd met beton/stortsteen

D lessinische

~ lessinische, ingegoten met asfalt

D lessinische, ingegoten met beton

o ucorruxse

~ doornikse, ingegoten met asfalt

D doornikse, ingegoten met beton

peut granler

~ petit graniet. ingegoten met asfalt

~ pAtlt 9rêJf1i~~t inDr::J.-,k~n nîfd bi"lt(Jn

petit graniet, overlaagd met asfalt

graniet

YläIlÎt:L, jIl8~gult!1I IIît:::l ä::,iäa

~ arnniet, in08~y,tf~n 'T1pt beton

~ grauwakke, lnqeqoten met asfalto doornikse, gekanteld patroon

~ doornikse, gekanleld patroon, ingegoten met asfalt

D doornikse, gekanteld patroon, ingegoten met beton

IWI Kupel"löklJlokkeil

~ k"rprsI8khl"kkpn, 3"rpn'r""rrl m=f nsbit

kie i 0 nde r za nd

~ bestorting van natuursteenmassa

klinkers, beton of gebakken

_ tegels

uakpanueu

steenfunderinq, qabonden

o-o
D
D
I I
Clo

zetwerk, ratjetoe

uitstroombak

dijkmuur

55

k:td(', ks~rmllur, kistdam

betonnen trap

betonnen fietspad

diverse constructies

/
oeverwerk, zinkstuk

oeverwerk, bestornnp

oeverwerk. zinkstuk er. br:-storting

liliiii
D
D
11

bunker

gebouw

diverse objecten

onbekend

1/2 135019-7-2004
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ws cp719hav - • bijlag ;~6.1

INSD71 81~'

\I\JSJ7180l;

WS071HOS

WS(I'71 a07
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'NS dp719hav e bijlag :! 6.1•

WS07-1807

WS071820

WS071804

WS07'1805

WS071809

Pn -]tAre rVlap i Drinl,'Ircm?lpExf- ortviakcodes.xls) 1/1 13:4E 3-7-2004



-- e

06

Westerschelde toplaagindeling bijlage 7.0

04

02

dp 0,2 - dp 19,8 conform materiaaltabel

o

28,5

totaal

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~·2
000,0 000,5 001,0 001,5

Lélb€1 1.,-,pI3aglyp,> Dyktafel ws 719 hdam 20040715 vers.e 3 12

stapqrootte 20 m

Steentoets versie 3.20

_

"·1"" t" •. t;:', lID betonblokken .. betonzuilen27,4 natu ;t-erLe';lt:,n 3 gras

IEIIbasalt~ onzichtbaar vlak "asfalt Iw Iasfalt penetratie I~ Ibeton penetratie IOl overlaging/eco/mattotaal: 73,8 ( x 1000 rn")

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1O.xls

12:35
15-7-2004



e e
Vooraanzicht vlakcode bijlage 8.1Westerschelde

dp 0,2 - dp 19,8

WSQ71a07

====J=====t fWS071811 WS071S14-WS071803 Ij" I, _. [ - 1'18071503

WS071814d

06

04

02

o

WS071806

WSQ71805

WS071801

WS071S09

000,0 000,5

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-2
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Westerschelde
controle dwarsoroflel voor tralect van 10 tot 20

3 WS071807 Graniet

aantal_nz_ vlakken

718OC1 Basalt, gezet

718 2 Grawet, loge9011

ogle voorland

-I ,,/

____~L_------------------------------------------------------------~
4035 4525 3010 15 20-5

Hoogte voorland I

10

ESRI Profiel 11

6,705 6.665 427

6.705 6,665 4,27

6.705 6,665 4,27

6.665 ·0,01

6,665 ~O01

6,665 -0,01

6,665 -0,01

6,665 -0,01

6,665 -0,01

6,665 -0,01

6,665 -0,01

6665 -0,01

-0.01

-0,01

-0.01

-0,01

-0.01

-0,01

-0,01

-0,01

locatie ho.
rn ver ><1y 10 11 12 13 14 15 16

km ach

0,0 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 O,DO 0,00 0,00 0,00
y o.oo 0,00 0.00 O,QO 0,00 O,QO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

talud

Opmer1dng

Dvktele! ws 719 hdam 20040715 verste 312 xis
Dwarsprofiel lV8f11

Bijlage 9



e •Westerschelde Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.1

06

04

02

o

dp 0,2- dp 19,8 op basis van: ingevoerdewaarden zonder reststerktefilterlaag

r
====,.. WS071811 ~ .. WSQ71803 _

J
I - ~WS071503-,

614

L- -------------+-2

000,0 000,5 001,0 001,5

i.abel vrakcoue Dyktafel',vs 719 hdaro 20040715 versie 3 12

staoorootte 20 m

SleenloelS versie 3 2C

0,5j !". 'lf,'1 "geavanceerd EDonvoldoende "geen oordeel
totaal: 73,8 ( x 1000 rn")

"goed _ve.,jdverje~egend3

~onzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1O.xls

12:35
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Westerschelde Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.2

04

02

o

dp 0,2 - dp 19,8 op basis van alleen toplaagstabiliteit met B.gr = O.gr +0,5m

L_ ------------~-2
000,0 000,5 001,0 001,5

~,re vra-.coce Dyktafel "'iS 719 ncarr, 20040715 verste 3.12

staoorootte 20 m

Steentoets vers-e 3 2C

_"5'.>. .; "goed _"ûld'JE' lell:; .. I....,JI(:I II!Igeavanceerd liIIonvoldoende "geen oordeel

totaal: 73,8 ( x 1000 rn")~ onzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
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e • bijlage 11.3Westerschelde Steentoets, vooraanzicht resultaten

06

dp 0,2 - dp 19,8 op basis van: alleen toplaagstabiliteit

04

02

o
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25

n33
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Label aa'lweZige loplaagaw,e

eennero [ern]

Dyktafel ws 719 hdam 20040715 versie 3 12

stapgrootte 20 m

Steentoets versie 3.20

"goed .. Vu Cl0CIIlle "t·,., ;'f'. IIIIgeavanceerd

detailtoets :ANAMOS

ElI onvoldoende

1111111 instabiel

.. geen oordeel

I111111 geen oordeel

_egerca

~onzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1O.xls

12:36
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It •Westerschelde Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.4
dp 0,2 - dp 19,8 op basis van: ingevoerde waarden zonder reststerktefilterlaag met golftabel 2

r
====". WS071811---..WS071814_WS071803 d,J I ~~WS071503.

L- ------------------------~-2
000,0 000,5 001,0 001,5

L;oOE ,'3~'_'oce Dyktafel ws 719 hnarn 20040715 versie 3 12

stapgrootte 20 m

Steentoets versie 3 20
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~onzichtbaar vlak
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o

graf vooraanzicht
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e •Westerschelde Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.5

06

04

02

o

._1be ,dal-:l,(\I.jt_:' Dyktafel ws 719 noarn 20040715 .ersle 312 Steentoets versie 3.20

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1O.xls

dp 0,2 - dp 19,8 op basis van: aangepaste invoer zonder reststerktefilterlaag

r====" , ••••• ··WS071811_ ~:::
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~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-2
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totaal: 73,8 ( x 1000 rn-)
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~onzichtbaar vlak
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e • bijlage 11.6Westerschelde Steentoets, vooraanzicht resultaten

06

dp 0,2 - dp 19,8 toplaagstabiliteit op basis van aangepaste invoer
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_ voldoende .. geavanceerd mi onvoldoende
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goedLege'lf''l
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graf vooraanzicht
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STEENTOETS, versie 3.20 toetsingtabe_
met selectie van de maatgevende situatie per glooiingstafel • Bijlage 12

STEENTOETS versie 3.20, WlI 00Ift Hyd .. ullco.maart 2000 aan- Ischad dijk- niveau niveau type helling als bermbekleding: TOPLAAG. Volg- Naam van dijkvak Subvakgrenzen leg In on en onder- boven- toplaag 1 ondel1agen talud helling 1 niveau o 1 BIL 1 spleet I, open raortelijkel inge- I inwasmateriaal I gaed ~I dicht:lwaterdicht
nr. oeb'M wsh719 jaar jaar tatie grens grens (filter. geotex- onder- voorrand oppervlak massa wassen I 015 I n I geklemd geslibd ingegoten

van 1 tat I [gr tov N [m NAP] m NAP tiet, kiel, etc) tan{hoek) talud [m NAP] [m] [m] [m] [mm] [%] [kg/m3] ja/nee [mm] [-I Ia/nee/? 'a/nee ja/nee

WS07I503 117 westelijke slaehavend 1,80 1.90 4,902 5,098 17 kl 0.084 0.288 4.902 0.200 5 2300 n N N
WS07I801 72 westelijke sloehavend 1,20 1,30 1963 50,00 -1,166 3.796'28,5 puvlmy 0,366 0,250 0,400 0,300 3 2600 n N N N

WS011803 119 westelijke sroenavend 1,80 1,90 5.187 5,163 17 kl -0,045 0,288 4.902 0.200 5 2300 n N N
W5071804 60 I westelijke sloehavend 1.00 1.10 1963 -1.126 0,794 26 grklza 0,356 0.325 10.0 2900 n j j N
\1\15071805 ~ westelijke sloehavend 0,90 1.00 1963 1.376 3.706 26 grklza 0,285 0,346 10.0 2900 j 10.00 j j N
WS071806 ~ westelijke stoebaveno 0,80 0,90 1963 3,537 4,358 26 grklza 0,224 0,346 10,0 2900 j 10,00 j j N

33 westelijke sloehavend 0,50 0,60 1963 0,796 5,036 '28,5 puvlkl 0,279 0,250 0.400 0,300 3
-

N
-

NWS071801 n

59 Iwestelijke sloehavend 1,00 1,10 1963 -1,158 -1,12626 10,0 2900- j
-

NWS071809 grklza 0,356 0,325 n j

122 westelijke s_l_oet1all_end 1.90 1,94 1963
-

50,00 -1.000 0,440'28,5 0,250 0.400 0.300 3 260D N
-

NWS071810 puvlrny 0,363 n
111 westelijke sloehaveno 1,70 1,80 5,204

-

5,188 17 kl -0,015 0,263 4.908 0.200 5 2300· N
-

NW8071811 n
WS071112 7 westelijke sl0ehavend 0,06 0,10 1963 1,408 1.744 28,52 puvlkl 0,282 0,250 0,400 0.300 3 2600-

. . .

N Nn
&§_,_ westelijke stoehavenc 1,10 1,20 4.657-1

- . - .

WS071814 4.586 0.023 0.206 4.586 2200 n - N - N

Toetsing
stt INS 719 hdam 20040715 versie 3.20 ZE Dnodig.xls pagina 1 van 4 15-7-2004



STEENTOETS, versie 3.20 toetsingtabe_
met selectie van de maatgevende situatie per glooiingstafel • Bijlage 12

STEEf BOVENSTEFILTERLAAG TWEEDEFILTERLAAG GEOTEXTIE KLEI ZAND ERVARING Opmerkingen

;, Volg- b I 0151 050 Iporo-I dicht b I 0151 050 Iporo- 090 blOSO I 090 0151 050 lD90 AfsChUiVing:I Materiaal- Ruimtetussen
f' nr. siteit geslibd siteit opgetreden transport toplaagen filter

[mI Imml Imml 1-1 ia/nee/? lrnl lrnrnl [mrn] H lmrnl Iml lrnrnl _[mm] _lmm] [mm] JmmJ 'aJneef? ia/neef? a/neef?

WS07150S 117 N n n N onbelangrijk. geen functie waterkering

1wso71801 72 0,100 N 1,800 n î J Gedeeltes onder 1.00+NAP zijn aangebracht op minste

WS071~ 119 N n n N onbelarqmk. geen functie waterkenng

W5071804 60 0,050- 10,0 N 1,000 n n N
W5071805 ~ 0,050 10,0_ N 1,000 n ? N Gedeeltes volledog ingegoten

W5071800 ~ 0,050_ 10,0 N 1,000 _ n? N
WS071807 33 0,100 N 0,300 n J J sporeensen ingegoten mei beton.spieetbreedte 15-20 m

WS07180G 59 ~ O,~Ö~ _ ] O,P. - N - - - 1,000 ' - n n - N onzichtbaar vlak - ~

WS071810 122 - 0,100 N 1,800 n i J onzichtbaar vlak

WSOT1a11 111 - N - - - n n N o~~lang--;:;jk. niet van ~a~ voor waler1<en~~g;"n bec1
1wso71812 7 - - O~100 - N - 0,300 - n n n onZIChtb;ar-vl~p;etbr;edtet5.20-mm. '

WS071.'4 66 _ .. N ~ - n n N

Toetsing
sn ws 719 Mam 20040715 versie 3.20 ZE Dnocnq.xls pagina 2 van 4 15-7-2004



STEENTOETS, versie 3.20 toetsingtabe_
met selectie van de maatgevende situatie per glooiingstafel e Bijlage 12

STEE GOLFCONDITIES EN WATERSTANDEN AFSCHUIVING MATERIAALTR. STABILITEIT TOPLAAG
., Volq- storm- I GOlven'l- GHW IToetspei;ImaatgeVendel Hs I Tp IIMaatgeVende methode A I methode B I methode C I Score Score toeslag HsJDD I xop eenvoudige toetsing

nr. duur tabel·' 2.000 waterstand golfinvalshoek I afschuiving gedetaiileerd factor type kwantitatief Score J[uur] 1/2/3 _l_m+NAPl I rm+NAPl rm+NAP] [m] [sj [gr] volgens CUR dikte [git LtJo I
_71eos 117 6.0 1 2,100 5,550 5,550 2.477 8,510 0,0 Twijfelachtig Twijfelachtig. Twijfelachtig Twijfelachtig Goed 7,396 1,942 2 0,261 0,501 Onvoldoende
_71101 n 6,0 1 2,100 5,550 5,550 2.477 8,510 0,0 Twijfelachtig Twijfelachtig Twijfelachtig Twijfelachtig Onvoldoende 6,449 2.471 3b' 0,251 -0,570' Onvoldoende
_111OS 11ft. 6,0 1 2,100 5,550 5,550 2.477 8,510 0,0 TwiJfelachtig' TWijfelachtig Twijfelachtig Twijfelachtig Goed 7,396 1,942 2 0,261-0,501- Onvoldoende
WS071804 60 6,0 1 2,100 5,550 3,139 2,357 8,157 0,0 Twijfelachtig Twijfelachtig Twijfelachtig Twijfelachtig Goed 3,965' 2,364 3c 0,339' 0,652 Geavanceerd
WS071805 ~ 6,0 1 2,100 5,550 5,550 2.477 8.510 0,0 Twijfelachtig Goed Twijfelachtig Goed Onvoldoende 3,914' 1,923 se 0,404' 0,777 Geavanceerd
WS071806 150- 6,0 1 2,100 5,550 5,550 2.477 8,510 0,0 Goed Goed Goed Goed Onvoldoende 3,914 1,515 se 0,515' 0,937 Geavanceerd
~107 33 6,0 1 2,100 5,550 5,550 2.477 8,510 0,0 Twijfelachtig Twijfelachtig Twijfelachtig TWijfelachtig Onvoldoende 6,449 1,885 se 0,333 - 0,655 Onvoldoende
WSQ71809 59 6,0 1 2,100 5,550 1.154 2,258 8,058 0,0 Twijfelachtig Twijfelachtig Twijfelachtig' Twijfelachtig Goed 3,798 2,386 3c- 0,352 - 0,678 Geavanceerd
1Wim110 122 6,0 1 2,100 5,550 2,810 2,340 8,140 0,0 Twijfelachtig Twijfelachtig' Goed Goed Onvoldoende 6,093 2.413 3b 0,270 0,607' Onvoldoende
W8071811 111 6,0 1 2,100 5,550 5,550 2.477 8,510 0,0 Twijfelachtig' Twijfelachtig Twijfelachtig' TWijfelachtig Goed 7,375' 1,773 2- 0,287 - 0,538 Onvoldoende
W8071112 7 6,0 1 2,100 5,550 3,702 2,385 8,185 0,0 Twijfelachtig' Twijfelachtig Twijfelachtig Twijfelachtig Goed 6,209' 1,864 3c -0,263' 0,753 Onvoldoende
WS071814 .66 6,0 1 2,100 5,550 5,550 2.477 8,510 0,0 Goed Twijfelachtig Twijfelachtig Goed Goed #DEEUOI 1,392 _~ .......~ROE ""'A.A1'lOE #WAARDE!

Toetsing
stt ws 719 hdam 20040715 versie 3.20 ZE Drodq.xts pagina 3 van 4 15-7-2004



STEENTOETS, versie 3.20 toetsingtabe_
met selectie van de maatgevende situatie per glooiingstafel e Bijlage 12

beheerdersoordeel?

n.v.1.

Toetsing
stt ws 71 9 hdam 20040715 versie 3.20 ZE Dnodig.xls pagina 4 van 4 15-7-2004



e
Eindscore bekleding per tafel, inclusief beheerdersoordeel - Bijlage 13

Toetsresultaten
Steentoets CD U) ~ E

&i8lO_
Tafel

Opper
constructie Cl Cl " ~ eind eind Beheerders Eind-

kwaliteits- en cr, It 0
-'" "C HS!.10.é,,,lf3 e .. :g e bevindingen.. ~ code vlakte git tJo Mat .;: .. oordeel oordeel -êá5g+
;: .s (hor gemeten)

codering :; ë. " ::> score score oordeel beheerder ~2lij '" Transport s: B J!l .E tabell tabel2.. " u '" ".Cl
£l -'" Uit Cl Cl e . ~ . e . e Cl ~ e :;;

bijlage bijlage g> g 1 '" Bijlage '"s: 0
Uit GIS .. .. Ë

.. Ë .. 'Ë .. ~ ~ ~ s 0
u .Cl .. .. E E E :i1 ~ '" Eo;j i:: dyk ë. -= ë -'" J!l 14.2 14.4 Bijlage ë. 9 14.3 ..

B " .r:; .. '" 9 e-; Cl tafel "C (excl. (excl. 14.1 (eind) stabiliteit
ë [m'l e ~ e 0

«
Z > [m'l 0 " golll) golf2) o ("laag")>

117 WS071S03 224 541 17 kl 8,66 i 1,51 0,26 0,39 0,50 0,69 n 9 I 0 nvt 0,0 0fM)L ONVOL ONVOL ° ° ° ° 0 n.v.t.

72 WS071801 15.480 14.040 28,5 puvlmy 8,81 11.79 0,25 0,39 0,57 0,74 j 0 I 0 nvt 0,0 ONYOC ONVOL 0NV0l veld bezoek: dikte 20 cm i.p v 25 cm 3 2 3 3 0 niet uitg

119 WS071803 60 79 17 kl 10,64 11,51 0,26 0,29 0,50 0,55 n 9 t 0 nvt 0,0 otNOL. ONVOL ONIIOL ° ° ° ° 0 n.v.t.-
6O WS01~804 6.926 5.148 26 grklza 5,24 7,04 0,34 0,50 0,65 0,92 n 9 t, a nvt 0,0 TWIJF TWIJF Nader Ond om goed te keuren extra breekpunten nodig ivm lokaal klein 1 2 1 1 a
55 WS071805 2.294 1.799 26 qrktza 5,42 6,05 0,40 0.48 0,78 088 n o? Q a nvt 0,0 10000L ONVOL ONVOL 1 2 1 1 a
50 WS071806 2.110 891 26 o-oze 504 516 051 0,53 0,94 096 n o? a a nvt 0,0 IONVOL ONVOL ON\IOL 1 2 1 1 a
33 WS07,a07 10.964 10.139 28,5 puvlkl 9,28 9,84 033 036 0.65 070 a t ....11.. nvt 0.0 0MII:lL ONVOL 0NV0l veld bezoek: dikte 20 cm i.D.V 25 cm 2 2 2 2 0 niet uite

a 59 WS071809 3.294 3.41926 arklza 5,59 6,78 ° 35 0.46 0,68 0,85 n Q ti a nvt 0,0 TWIJF TWIJF NaderOnd als tafel 71804, maar geen afschuiving onzichtbaar vlak 1 2 1 2 a ~
a 122 WSQ7181Q 894 996 285 ouvtrnv 8.76 1096 0,27 0,39 0,61 0.74 a _g_ _it nvt 00 rONVOl ONVOL 0N\I0l veld bezoek: dikte 20 cm t.o.v 25 cm 3 2 3 3 0. niet uitq

111 WSQ71811 352 332 17 kl 8,15 1081 0,29 0,41 0,54 0,73 n Q t 0 nvt 00 ONVOL ONVOL ONIIOI. ° ° ° ° 0 n.v.t.
a 7 WS071812 1.621 1.701 28,52 öuvlkl 8,89 9,40 026 0,29 0,75 0,81 n a t 0 nvt 0,0 tONVOl ONVOL ONII'C L verdoezoek: dikte 20 cm I.D.v 25 cm 2 2 2 2 0. n.v.t.

66 WSQ71814 4.185 3.832 1 -- -- -- -- -- -- n a a f nvt 0,0 FOUT FOUT FOUT ° ° ° ° f n.v.t.
." ."", .", ........

Dyktafel ws 719 hdam 20040715 versie 3.12.xls
Rapport 1 van 2 15-7-2004



e
Eindscore bekleding per tafel, inclusief beheerdersoordeel

e

J!l toplaagdikte sgwa)t
Opper " extra

Tafel constructie 0. ~ Klem- Klem- toeslag- B 0 1030
'" "C Traject c o.. e vlakte 0. 0. " breekpunten
"> code codering 0 factor git factor tJa factor-dikte o,J3 (hor. gemeten) '" 0.

0.- * gemiddeldeo~ '".. " i~ 0::., ., .. g> dikten.. J:l ~~:S '" Uil '" '" z x e e ~~ ~ o_g ~ " e " e ~ '" ., ~ '" '" 'Ë e .. " ~ .~ ~ ::; "'_
"" 0

UIIGIS
.. .. i « eë ., .. .. .,0 E .. Ë .. E .. ei

_ .,
'" E ='5o J:l .. .. ::IE ~~ E _-

'" E E E B ~ J!I ei '" '" ... E ~j;;j c: dyk 'E. , ~" " i '5 ~~ 0-'
"C :!

., B '5 ., .,
'" lafel B "C

Z ., ., " B ~ 0 0 ei ei o .,
;; « o "C > I§ e o '"
Z Ö [m'l ~ > e 0 ,; ~ '"> [m'l 0 0- o .c 'ü ,;

117 WS071S03 224 541 17 kl 1.7 2,0 4,90 5.12 0,10 1,00 543 1,00 1,00 17,00 J 0,20 0,52 0,77 2300

72 WS071801 15.480 14,040 28,5 puvlmy 0,9 2,0 -1.45 6,66 0,37 1,05 14,811 1,00 1,00 28,50 J 0.25 0,64 1,00 2600

119 WS071803 60 79 17 kl 1,8 1,9 5,19 5,17 .0,05 1,00 79 1,00 1,00 17,00 J "'"11 2300

60 WS071804 6,926 5,148 26 grklza 0,3 1,1 -1,30 1,38 0,36 1,04 5.358 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00 J 0,33 0,38 2900

55 WS071805 2.294 1.799 26 qrklza 0,8 10 1,15 3.71 0.28 1,03 1,860 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00 J 0,35 035 2900
50 WS071806 2.110 891 26 qrklza 0,8 1,0 3,54 484 0,22 1,02 912 1,00 1,00 100 100 1,00 1,00 26,00 J 0,35 ' 2900
33 WSQ71e07 10.964 10,139 285 ouvlkl 0,0 0,8 072 5,04 028 1,04 10.499 100 1,00 2850 J 0,25 0,69 0,75

a 59 WS071809 3.294 3.419 26 orktaa 0,0 1,1 -1,60 1,49 0,36 1,04 3.540 100 1,00 100 100 1,00 1,00 26 00 J 0,33 l'1IIaI 037 2900
a 122 WS07181Q 894 996 28,5 ouvlmv 1,5 2,0 -1,16 1,28 0,36 1,06 1.052 1,00 1,00 28,50 J 0,25 0,65 0,93 2600

111 WSQ71811 352 332 17 kl 1,5 1,8 5,18 5,22 0,02 1,00 332 1,00 1,00 17 00 J 0,20 0.49 0,70 2300
a 7 WS071812 1.621 1.701 28,52 ouvlkl 0,0 0,3 0,85 2,27 0,28 1,01 1.724 1,00 1,00 2852 J 0,25 0,65 0,73 2600

66 WS071814 4.185 3,832 1 1,1 2,0 459 5,21 0,04 1,00 3.834 _. -- -- .- 1,00 100 1,00 N 0,00 2200

48.403 42.916

Dyktafel ws 719 hdam 20040715 versie 3.12.xls
Rapport 2 van 2

Bijlage 13

weerstand toplaag
tegen statische

overdruk

:E ~ ~
" '"0 0~ c c., 0 0
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N ~_7"-~_:, '_'

N
N
N
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N
N
N
Jn 147 0,37
N
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e e
Westerschelde Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.1

06

04

02

o

dp 0,2 - dp 19,8 op basis van: één oordeel per vlak, inclusief beheerdersoordeel

4J .WS071B"_ ~WS07'503~

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-2
000.0 000.5 001.0 001.5

Steentoets versie 3 20Dyktafel ws 719 Mam 20040715 versie 3 12

sta[l9_rootte 20 m

_goed ~'".~)I,-J(_ ....;.'rl;..10 IDII naderonderzoek l1li onvoldoende .. geen oordeel

totaal: 73,8 ( x 1000 rn")

_voldoende..........JenJä

~onzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1O.xls

12:36
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e
Westerschelde

e
Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.2

dp 0,2 - dp 19,8 op basis van: één oordeel per vlak, exclusief beheerdersoordeel

F===Ji ••••• riws071811_ r~·
WS071814J

06

04

02

o

001,0

L- ------------------~-2

001,5000,0 000,5

L3nBi '~':Id)o 0.... ~E- Dyklalel ws 719 hdarn 200~0715 versie 3 12

staQ9rootte 20 m

Steentoets versie 3 20

"goed _vuldoende 10,9It''''lf('\ "geavanceerd lEIIIonvoldoende "geen oordeel

totaal: 73,8 ( x 1000 rn")

t::'r:;

~ onzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1O.xls

12:36
15-7-2004



e e
Westerschelde Toplaagstabiliteit toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.3

06

04

02

o

dp 0,2 - dp 19,8 op basis van: één oordeel per vlak met B.gr = O.gr +0.5m, exclusief beheerdersoordeel

r===JI , •••• I.•WS071811~ II1II

WS071B14J

L- ------------~·2
000,0 000,5 001,0 001,5

Label .ta-.coce Dyklafel ws 719 hdam 20040715 versie 3 12

stapqrootte 20 m

Steentoets versie 3.20

.. volrtoend e _t"o'llt,,1 "geavanceerd ElIonvoldoende "geen oordeel
totaal: 73,8 ( x 1000 m")

~~ger".Ja _goed

~ onzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1O.xls

12:36
15-7-2004



e
Westerschelde

e
Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.4

dp 0,2 - dp 19,8 op basis van: één oordeel per vlak, exclusief beheerdersoordeel met golftabel 2

r====""" WS071811..--..WS071S14_WS071803 d

J
I - -- ~WS071503.

WS071814

06

04

02

o

001,0

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-2
001,5000,0 000.5

Dyklafel NS 719 Mam 20040715 verSie 3 12,-aOEI 'IJ ah''::CrCt:"

__e·....£; 3 ~goed

~onzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1O.xls

Steentoets versie 3 20

~geavanceerd lJIIonvoldoende "geen oordeel
totaal: 73,8 ( x 1000 rn")

12:36
15-7-2004



Aanpassing ondergrens van onzichtbare vlakken

Bijlage 15

0,5.-----------------------------------------------------------------------------~

0,0

-0,5

-1,0

-- - - ---------- ------------------------------F~~H

~--- ------- - - - - --- --~~I -

-1,5 I- - -- I- i- 1- - - -rrr f-

T
-- - -I- I- ~ - I-

-2,0 r
19,4 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,6 0,2

DONDERGRENS C ondergrens_aanpas

Aanpassing horizontale lengte van onzichtbare vlakken

7,0

8.0 ~------------------------------------------------------------------------~

6,0

5,0

4,0

3,0 1-- - --- --.-----

_. -

I- f-. - --

I-

- t-r- - -

o HOR_LENGTE C Hor_lengte_aanpas

---

----------- - - -- - - 1- ---

- -

19,4 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9.0 8,0 7,0 6.0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,6 0,2

Aanpassing talud van onzichtbare vlakken

------------

OTALUD Otalud_aanpas

----

--~- ---

- ---

.- -- -- --

- - i- i-

- Ir T l-r- t-

--
-

19,4 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,6 0,2

- -I- --

.-

Dyktafel ws 719 hdam 20040715 versie 3.12.xls
teenAanpas 15-7-2004



e e
Westerschelde extra dikte bijlage 16.0

06

04

02

o

~3bel a3'" ...ezce wplaago1kl€

ee lheH2 ~rPJ

Dyktafel wS 719 ncarn 20040715 versie 3 12 Steentoets verSie 3 20

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3,1 O.xls

dp 0,2- dp 19,8 voor score="goed" op basis van alleen toplaagstabiliteit

25

~---------------------------- ------------------------4-2
000,0 000,5 001,0 001,5

"[0,1;2>
- [2;4>

mI[20;>"[-100;-15>
--[-15;-5>

LE'ge',c~ 6.7

34,7 [0;0,1>~ onzichtbaar vlak ml[10:20> totaal: 73,8 ( x 1000 rn-)

12:36
15-7-2004



STEENTOETS, versie 3.20 toetsingtabe_
met selectie van de maatgevende situatie per glooiingstafel

STEENTOETS versie 3.20, WL(DeIft~, maart 2000 aan- jschad dijk- niveau niveau type

,,' I VOlg-I Naam van dijkvak Subvakgrenzen leg In orien onder- boven- toplaag I onderlagen
ulo nr. Qeb!ed wsh719 laar laar tatie grens grens (filter, geotex-

van tot I [gr tOYN [mNAP m NAP tiel, kiel, etc)
W807_ 1fi westelijke sloenavend 1,80 1,90 4,902 5,098 17 kl

18Gl 72 westelijke sloehavend 1,20 1,30 1963 50,00 -1.166 3,796 28,5 puvlrny
17_ 119 westelijke sloehavend 1,80 1.90 5,187 5.163'17 kl
!!.'800 eo westelijke sloehavend 1,00 1.10 1963 -1,126 0.794 26 grklza
071805 66 westelijke sloebavene 0,90 1,00 1963 1,376 3,706 '26 grklza_50 westelijke stoehavend, 0,80 0,90 1963 3,537 4,358 26 grklza
17'107 33 westelijke sloehavend 0.50- 0]0 1963 0,796 5,036'28,5 puvlkl
11808 59 westelijke stoehavenc 1,00 1,10 1963

-
-1,158 -1,12626 grklza

7'.'0 122 westelijke sloehayend 1,90 1,94 1963 -50,00 -1~OOO' 0,440'28,5 puvlrny
1711" 111 westelijke sloehavend 1,70 1,80' 5,204 5,188 17

-

kl
IDIl'.1 7 westelijke sloenavend 0,06

-
0,10 1963 1.408" 1,744[2a,5!puYlkl

71814 66 __ west~ijke sloehavend 1,10
.

1,20 4,586 4,657 "1'----.

Toetsing
stt ws 719 hoam 20040715 versie 3.20 ZE Logisch.xls

e Bijlage 18
logisch aangevuld bestand

helling ~==~==}Ljf--"""--"""--T"""---r-':":;:':":;;:;':;;:':;;:_--..,...--..,...-----....,.---,.---....,.----I
talud waterdicht

Ingegoten
Ja/nee

0,084
0,366
-0,045
0,356
0,285
0,224
0,279
0,356
0,363

0,288 4,9021 0,200 5 2300 n N N
0,250 0.400 0,300 3 2600 n N N N

2300n N N
2900. n _, j N N
2900 I 10,00 j N N
2900 j 10,00 j . N N

n N N

n J ~ N
N

0,288 4,9021 0,200
0,325
0,346
0,346
0,250' 0.400 0,300
0.325-
0,250 0.400 0,300

5
10,0
10,0
10,0

3
10,0 2900

3 2600
- 2300'

N
-N--O,OlS 0,263 4,9081 0,200. 5

0,282 0,250 0.400 0,300 3
0,023 0,206' 4,586 - -

N
N
N

2600 n
2200' n

N

N
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STEENTOETS, versie 3.20 toetsingtabelt
met selectie van de maatgevende situatie per glooiingstafel e Bijlage 18

logisch aangevuld bestand

STEE~ BOVENSTE FILTERLAAG TWEEDE FILTERLAAG GEOTEXTIEl KLEI ZAND ERVARING Opmerkingen -,
'.". Volg-

b I 0151 050 I para-I dicht b [ 015[ 050 I pora- 090
b I 050 I 090 0151 050 I 090 Afschuiving I Materiaal- RUImte tussen

~
( _'l.JE:: nr. siteit geslibd sitert opgetreden transport toplaag en filter

lrn! lrnrnl lrnrnl [-1 ia/neer? lrnl rmml [mm] u [mm] [m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] ja/neel? la/neel? ia/neef?-- 117 N n n N onbetarqnpc. geen functie waterkenng
i_1101 72 0,100 N 1,800 n J J Gedeeltes onder 1 OO+NAP zIJn aangebracht op mjnste~

~ 119 N n n N onbetangnJk, geen functie waterxenrq I
W8Q1'*, 10 0,050 10,0 N 1,000 n n N
WS071805 15 0,050 10,0 N 1,000 n ? N Gedeeltes volledig Ingegoten I

0,050' 10,0 - ?N 1,000 n N
lwsIHiei iD 0,100 N 0,300 j J

t
n sporadisch ingegoten met oeton.scleetbreeote 15-20 m~

Iwaort .. $9 - -0,050 10,0 N 1,000 n n N onzichtbaar vlak ,
IWii071I11O 122 0,100

- -
N 1,800 n J J onzichtbaar vlak

-
_ie1! 111 N n n N onbelangrijk, niet van belang voor waierkenng, geen bee

1W8O!:1t!2 7 0,100
- -

N
- -

0,300 n n n onzichtbaar vlak, spleetbr~te 15-20 mm.
-

WS071814 66 N n n N
- -

Toetsing
stt ws 719 hdam 20040715 versie 3.20 ZE Loqisch.xts pagina 2 van 4 15-7-2004



STEENTOETS, versie 3.20 toetsingtabe_
met selectie van de maatgevende situatie per glooiingstafel - --

Bijlage 18
logisch aangevuld bestand

lSrff"1f GOLFCONDITIES EN WATERSTANDEN AFSCHUIVING TMATERIAALTR.
:LA" I VOlg-j storm-I GOlven-I'~' GHW IToetspei:lmaatgeVendel Hs I Tp IMaatgevende methode A I methode B I methode C I Score T Score
I .",OE rtr. duur tabel -;'" 2.000 waterstand golfinvalshoek I afschuiving gedetaiileerd

[uur] 1/2/3 [m+NAPl I [m+NAPII Im+NAPl Irnt [sI [arl voleens CUR
fMso7_ 117 6.0 1 2,100 5,550 5,550 2.477 8,510 0,0 Twijfelachtig Twijfelachtig Twijfelachtig Twijfelachtig Goed
~1101 72 6,0 1 2,100 5,550 5,550 2.477 8,510 0,0 Twijfelachtig Twijfelachtig Twijfelachtig Twijfelachtig Onvoldoende
WS071I08 119 6,0 1 2,100 5,550 5,550 2.477 8,510 0,0 Twijfelachtig Twijfelachtig Twijfelachtig Twijfelachlig Goed
WI\0711!Qo1 60 __ 6,0 1 2,100 5,550 3,139 2,357 8,157 0,0 Twijfelachtig" Twijfelachtig Twijfelachtig Twijfelachtig Goed
11'15071805 55 6,0 1 2,100 5,550 5,550 2.477 8,510 0,0 Twijfelachtig Goed Twijfelachtig Goed Onvoldoende_50

6,0 1 2,100 5,550 5,550 2.477 8,510 0,0 Goed Goed Goed Goed Onvoldoende
WI\071107 33 6,0 1 2,100 5,550 5,5-50- 2.477 8,510 0,0 Twijfelachtig" Twijfelachtig Twijfelachtig' Twijfelachtig Onvoldoende
Nvsot11101 69 6,0 1 2,100 5,550 1,154

-
2,258 8,058 0,0 Twijfelachtig Twijfelachtig Twijfelachtig TWijfelachtig Goed

!wso71810 122 6,0 1 2,100 5,550 2,810
-

2,340 8,140 0,0 Twijfelachtig Twijfelachtig Goed Goed Onvoldoende
iWSOf1l11 111 6,0 1 2,100 5,550 5,550 2.477 8,510 0,0 Twijfelachtig - Twijfelachtig: Twijfelachtig Twijfelachtig Goed
IWI\071.1~7 6,0 1 2,100 5,550 3,702 2,385 8,185 0,0 Twijfelachtig Twijfelachtig Twijfelachtig Twijfelachtig Goed
LWS0718,4 66 6~0 1 2,100 5,550 5,550 2.477 8,510 0,0 Goed . Twijfelachtig Twijfelachtig Goed Goed

Toetsing
stt ws 7,Q hdam 20040715 versie 3.20 ZE Loqisch.xrs pagina 3 van 4

#OEEUO! 1,3921 _.-. ........AROl _ .....RO~ #WAARDE!

toeslag
factor
dokte

HslDD I xop

7,396 1,942
6.449" 2.471
7,396"1,942
3,9652,3M
3,914"1 ,923
3,914"',515
6.449 1,885
-3.79-8"2,386
6,093' 2,413
7,375" ,773
6,209" 1,864

STABILITEIT TOPLAAG
eenvoudige toetsing

type Ikwantitatief I Score I
git I tJa

2 0,261 0,501 Onvoldoende
3b 0,251 0,570~Onvoldoende
2" 0,261" 0,501- Onvoldoende

3b 0.422- 0,940 Onvoldoende
31) 0,537 1,063- Twijfelachtig
3b- 0,684" 1,264" Twijfelachtig
3b- 0,333 -0,65-5" Onvoldoende
3b" 0.437 0,978- Onvoldoende
3b' 0,270' 0,60i Onvoldoende
2 0,287' 0,538~Onvoldoende

3b 0,350 0,686- Onvoldoende
"--_-----
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STEENTOETS, versie 3.20 toetsingtabetl
met selectie van de maatgevende situatie per glooiingstafel

Toetsing

stt ws 719 hdam 20040715 versla 320 ZE Loqrsch.xrs pagina 4 van 4

e Bijlage 18
logisch aangevuld bestand

beheerdersoordeel?
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