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o Samenvatting

Deze ontwerp nota, opgesteld in het kader van Project Zeeweringen van
Rijkswaterstaat, betreft het ontwerp van de nieuwe dijkbekleding voor
het dijktraject langs de Oud Kempenshofstede- en Margarethapolder.
Dit dijktraject, in beheer bij het Waterschap Zeeuwse Eilanden, ligt aan
de noordwest zijde van het eiland Tholen aan de Oosterschelde en
heeft een lengte van 3,3 km. Om precies te zijn aan de geul Mastgat.
De zuidkant van het dijkvak wordt begrensd door het hart van de
keersluis in het havenkanaal naar Stavenisse.

Bijna de helft, 45%, van de bekleding bestaat uit basaltzuilen. Nog
eens bijna een derde, 27 %, bestaat uit andere natuursteen als
Vilvoordse, Lessinische en graniet. De berm ligt deels onder, deels
boven en deels op het ontwerp peil en is bekleed met klei en gras. De
bekleding dient in zijn geheel te worden vervangen.
Het basismateriaal onder de bekleding is grotendeels klei en voor een
deel mijnsteen. De laagdikte varieert van 0,30 m tot meer dan 2,00 m.

Het ontwerppeil is NAP+ 3,55 m, behalve voor het havenkanaal waar
het ontwerppeil NAP+ 3,45 m is. De significante golfhoogte Hs varieert
van 0,40 m tot en met 2,50 m. De periode Tpm varieert van 4,8 s tot en
met 6,6 s.

Bij het ontwerp van de nieuwe bekleding is rekening gehouden met het
eventuele hergebruik van materiaal, de technische en ecologische
toepasbaarheid van verschillende bekledingstypen, de inpasbaarheid in
het landschap, uitvoerings- en beheersaspecten en kosten. Vanwege
het stagnante peil na sluiting van de Oosterscheldekering is tevens een
langeduur factor toegepast in de nadere dimensionering.

Onderdelen die voor alle alternatieven gelijk zijn, zijn:
• Nollen worden achterlangs gepasseerd met een verborgen glooiing.
• Golfmeetstation nabij havenkanaal blijft behouden.
• Lage berm van dp855 tot en met dp861 blijft gehandhaafd.
• Vanwege de steile hellingen in het havenkanaal is alleen een

overlaging in breuksteen mogelijk.

Bij het maken van het ontwerp zijn drie alternatieven uitgewerkt. In
onderstaande Tabel 0.1 zijn deze alternatieven beschreven.

Tabel0.1 Beschrijving alternatieven
Alternatief Beschrijving
1a Ondertafel: oude bekleding vervangen door betonzuilen

Boventafel: oude bekleding vervangen door betonzuilen
1b Ondertafel: oude bekleding vervangen door betonzuilen met eco-

toplaag
Boventafel: oude bekleding vervangen door betonzuilen

2 Ondertafel: overlagen met gepenetreerde breuksteen met schone
koppen
Boventafel: oude bekleding vervangen door betonzuilen
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Onderstaande Tabel 0.2 geeft per deelgebied weer voor welk
alternatief is gekozen.

Tabel0.2 Gekozen ontwerpalternatieven

Deelgebied Locatie Bekleding
Van [dp ..] Tot [dp ..]
836 839 1a

11 839 852+50m 1a
III 852+50m 855 1a
IV 855 861 1b
V 861 865+50m 1b
VI 865+50m 867 2
VII 867 869 2

Bij de hierboven gegeven ontwerpalternatieven is eveneens een
kreukelberm ontworpen. De volgende tabel geeft de uitkomsten van
deze berekeningen.

Tabel0.3 Kreukelberm

Deelgebied Locatie Sortering
Van [dp ..] Tot [dp ..] [kg]
836 839 10 -60

II 839 852+50m 10 -60
III 852+50m 855 10 -60
IV 855 861 10 -60
V 861 865+50m 60 - 300, stippen penetratie
VI 865+50m 867 60 - 300, stippen penetratie
VII 867 869 Inkassing, 10-60 kg

Op de stormvloed berm wordt een nieuwe onderhoudsstrook
aangelegd, die over hele traject wordt opengesteld voor recreatie. De
toplaag van dit toegankelijke deel wordt uitgevoerd in grindasfaltbeton
of dicht asfaltbeton.
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1 Inleiding

1.1 Achtergrond

Een groot aantal van de Nederlandse zeedijken is aan de zeezijde
bekleed met zetsteen. De opbouwen de afmetingen van de
bekledingen met zetsteen zijn veelal gebaseerd op ervaringsgegevens.
Vanaf 1983 werd door de Technische Adviescommissie Waterkeringen
(TAW) onderzoek verricht naar de sterktevan de zetstenen
dijkbekledingen. Dit onderzoek leidde tot de verwachting dat een groot
deel van de zetstenen bekledingen bij toetsing als onvoldoende zou
worden beoordeeld. Na een inventarisatie van de toestand van een
gedeelte van de bekledingen in 1996 [1] werd geconcludeerd dat het
probleem inderdaad omvangrijk was en dat het op bestuurlijk niveau
moest worden aangekaart. De Minister van Verkeer en Waterstaat
heeft vervolgens besloten dat het probleem moest worden aangepakt,
en dat de meest urgente dijkvakken in Zeeland het eerst moesten
worden verbeterd.

Om een spoedige aanpak van de meest urgente dijkvakken in Zeeland.
mogelijk te maken is het project Zeeweringen opgestart. Deelnemende
partijen in het Project zijn Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland en de
Zeeuwse Waterschappen (Waterschap Zeeuwse Eilanden en
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen).

De opdracht voor het Project is in het Projectplan als volgt
geformuleerd: het, waar nodig, (doen) verbeteren van de met steen of
asfalt beklede onderdelen van het buitentalud van de zeeweringen in
Zeeland. Van een dijkvak wordt elk onderdeel van de harde bekleding
verbeterd dat na nader onderzoek de beoordeling 'onvoldoende' heeft
gekregen. Het beoogde resultaat van het Project is, dat alle verbeterde
delen van de harde bekledingen bij een volgende toetsing conform het
Voorschrift Toetsen op Veiligheid [2] de beoordeling 'goed' krijgen.
Voor het ontwerpwerk van de dijkvakken wordt zoveel mogelijk
gewerkt volgens het Kwaliteitshandboek van Project Zeeweringen [3].

Voor de uitvoering in 2008 zijn meerdere dijktrajecten langs de
Oosterschelde uitgekozen, waaronder het traject van de Oud
Kempenshofstede- en Margarethepolder, dat een totale lengte heeft
van 3,3 km. In de voorliggende nota worden van dit traject de
ontwerpen van de nieuwe bekledingen uitgewerkt. In de ontwerpen
wordt alleen de bekleding van het onderbeloop beschouwd en van het
bovenbeloop, voor zover dit onder het ontwerppeil (+ Y2 Hs) ligt. Het
overige deel van het bovenbeloop, en de kruin en het binnentalud
worden niet meegenomen. Wanneer de buitenberm beneden het
ontwerppeil ligt, wordt deze opgehoogd tot aan het ontwerppeil.
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1.2 Doelstelling van de ontwerpnota

De aspecten die voor alle dijkvakken gelden worden beschreven in de
De ontwerpen worden vastgelegd in ontwerpnota's, met de
beschrijving van:
• de uitgangspunten en randvoorwaarden,
• het resultaat van de toetsing,
• alle overige aspecten die van belang zijn voor het ontwerp van de

nieuwe taludbekledingen,
• de ontwerpberekeningen,
• het ontwerp (dwarsprofielen).
Het ontwerp bestaat uit een overzicht van de ontwerpgegevens, die
moeten worden opgenomen in het systeem van leggers en
beheersregisters van het waterschap. De ontwerpnota vormt als
zodanig een onderdeel van de documentatie die bij het
overdrachtsprotocol, na het verstrijken van de onderhoudsperiode, aan
het waterschap wordt overgedragen.

1.3 Leeswijzer

De hoofdstukken 2 en 3 geven de randvoorwaarden waarbinnen het
nieuwe ontwerp gemaakt moet worden. Achtereenvolgens komen
hierin de geografie, geometrie en ontwerpcondities aan de orde. De
toetsing van de bestaande bekleding wordt behandeld in hoofdstuk 4,
waarna in hoofdstuk 5 alle mogelijke alternatieven voor de nieuwe
bekleding worden gegeven. Het gekozen voorkeursalternatief vindt in
hoofdstuk 6 zijn uitwerking in een definitief ontwerp. Hoofdstuk 7 gaat
in op de aandachtspunten voor de bestek en de uitvoering. Tot slot is in
hoofdstuk 8 een overzicht gegeven van de gebruikte literatuur.
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2 Situatiebeschrijving

2.1 Projectgebied

Het dijkvak Tholen 3, Oud Kempenshofstede- en Margarethapolder, is
gelegen op de noordwestelijke oever van het eiland Tholen. Zoals te
zien is op Figuur 2.1 is het overgrote deel van de dijk dan ook
georiënteerd op het noordwesten. Het projectgebied loopt van dijkpaal
836 tot en met 869, in het hart van de keersluis van Stavenisse, en
heeft dus een lengte van 3,3 km. Dit is volgens de nieuwe
dijkpaalnummering. Het hart van de keersluis en het havenkanaal
vormen, in het verlengde van het havenkanaal. tevens de grens tussen
de kwadranten Noord en Midden van de Oosterschelde. Zie voor de
overzichten de figuren 1 en 2 in Bijlage 1.

Figuur 2.1

Het dijkvak is in beheer bij het waterschap Zeeuwse Eilanden en
gesitueerd in de gemeente Tholen. Langs het dijkvak bevinden zich 6
randvoorwaardenvakken welke nader worden besproken in paragraaf
3.2.3

Direct voor de dijk liggen enkele slikken met daarna een diepe geul, het
Mastgat. Deze geul is een van de oorzaken van enkele dijkvallen rond
de Margarethapolder. Een andere oorzaak is de ligging van oude
geulen onder de aangelegde zeedijken. In 1849 is een inlaagdijk
aangelegd achter het noordelijke havenhoofd van het toegangskanaai
naar Stavenisse. Rond 1860 is de noordelijk gelegen aansluiting richting
de Moggershilpolder door een dijkval verdwenen. Hierna is de
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waterkering op zijn huidige plaats komen te liggen. Het dijkvak Tholen
3 drie sluit aan de zuidzijde aan op de keersluis. Met betrekking tot de
bekleding hoeft hiermee dus geen te worden gehouden met een
aansluiting. Aan de noordzijde sluit het dijkvak aan op een bestaande,
nog niet verbeterd, dijkvak. Ook hier hoeft dus niet te worden
aangesloten op een blijvende bekleding.

In het dijkvak bevinden zich ter hoogte van dp855 en dp858 twee
nollen. Deze nollen maken geen deel uit van de waterkering en worden
door middel van een verborgen glooiing achterlangs gepasseerd. De
strekdammen voor de dijk van dp839 tot en met dp852 sluiten aan op
de bestaande kreukelberm en vormen eveneens geen onderdeel van de
waterkering. Geen van de obstakels voor de waterkering hebben een
reducerende werking op de golfrandvoorwaarden op de dijk. Op de
rand van de boventafel met de berm staat over een grote lengte een rij
perkoenpalen. Deze hebben geen functie meer en worden niet
opgenomen in het nieuwe ontwerp.

Met betrekking tot recreatie bevinden zich twee campings en een
bungalowpark in de Oud Kempenshofstedepolder. De camping 't Oude
Dorp (dp839) en Irenehoeve (dp843) liggen direct tegen de dijk. Het
bungalowpark Oude Kempen ligt aan een van de hoofdroutes naar het
dijkvak, maar niet direct tegen de dijk.

De langste strijklengte voor dit dijkvak is gelegen op het
westnoordwesten en is ruim 20 km, vanaf de Oosterseheldekering. Of
deze strijklengte ook maatgevend is voor de golfbelasting is mede
afhankelijk van de invloed van bijvoorbeeld stroming. Op de te
hanteren golfrandvoorwaarden wordt verder ingegaan in paragraaf
3.2.3.

2.2 Geometrie en bekleding

Op basis van de geometrie, oriëntatie en/of randvoorwaardenvakken is
het dijkvak opgedeeld in 7 deelgebieden. Als overzicht is in Figuur 2.2
een vooraanzicht gegeven van het dijkvak. Deze figuur geeft de
bestaande teenlijn, bermlijn en kruinlijn van het dijkvak Tholen 3. De
deelgebieden zijn de volgende:
Deelgebied I, dp836 - dp839:

Het dijkprofiel voor dit deelgebied geeft het standaard beeld. Een
onderbeloop, onder te verdelen in een onder- en boventafel, en
een bovenbeloop. Het onderbeloop is bekleed met een
steenbekleding van basalt. De scheiding tussen het onder- en
boven beloop wordt gevormd door een berm in klei en gras. De
bestaande berm ligt onder het ontwerppeil, op ca. NAP+2,84 m.
Het boven beloop is evenals de berm bekleed met klei en gras.
Representatief dwarsprofiel voor dit deelgebied is dp838 en is
georiënteerd op 00. De talud helling voor de ondertafel is ca.
1:3,4. Hoger op het onderbeloop is de helling ca. 1:5,8.

Deelgebied If, dp839 - dp852+50m:
Het dijkprofiel voor dit deelgebied geeft het standaard beeld. Een
onderbeloop, onder te verdelen in een onder- en boventafel, en
een bovenbeloop. Het onderbeloop is hoofdzakelijk bekleed met
een steenbekleding van basalt en een klein stukje graniet. Tegen
de teen liggen nog enkele vlakken met Vilvoordse steen, al dan
niet ingegoten met asfalt. Aan het einde van het deelgebied ligt
nog een vlak met betonblokken. De scheiding tussen het onder-
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en boven beloop wordt gevormd door een berm in klei en gras.
De bestaande berm ligt onder het ontwerppeil, op ca. NAP+3,16
m. Het bovenbeloop is eveneens bekleed met klei en gras.
Representatief dwarsprofiel voor dit deelgebied is dp841 en is
georiënteerd op 325°.De taludhelling voor het onderbeloop is ca.
1:3,01.

Deelgebied Ill, dp 852+50m - dp 855:
Dit dijkprofiel heeft een hoger gelegen berm dan het voorgaande
profiel, ca. NAP+4,02 m. Het onderbeloop is hoofdzakelijk
bekleed met betonblokken en enkele kleine vlakken Vilvoordse
steen, al dan niet ingegoten met gietasfalt. Dit profiel loopt door
over de Oostnol. Deze nol wordt in het eventueel te maken
nieuwe ontwerp achterlangs gepasseerd. Representatief
dwarsprofiel voor dit deelgebied is dp854 en is georiënteerd op
50°. De gemiddelde taludhelling over het onderbeloop is ca.
1:3,5.

Deelgebied IV, dp 855 - dp 861:
Dit dijkprofiel kent een zeer kort onderbeloop tot een lage berm.
De bekleding op dit onderbeloop bestaat uit Vilvoordse steen en
basalt. De berm begint ca. 1,50 m onder het ontwerppeil en is
opgebouwd in een terrasvorm. De verschillende plateaus,
gescheiden door een randconstructie, zijn uitgevoerd in een
harde bekleding. Deze bekleding bestaat grotendeels uit vlakke
betonblokken en een strook Vilvoordse steen. Het bovenbeloop
is bekleed met klei en gras. Representatief dwarsprofiel voor dit
deelgebied is dp861 en is georiënteerd op 325°. De gemiddelde
taludhelling van het onderbeloop is hier ca. 1:3,3.

Deelgebied V, dp 861 - dp 865+50m:
Dit dijkprofiel kenmerkt zich door een zeer lang onderbeloop en
dus een hoog gelegen berm, ca. NAP+4,85 m. De ondertafel is
bekleed met Vilvoordse steen ingegoten met gietasfalt onder
een bekleding van basaltzuilen. De boventafel is bekleed met
betonzuilen. De berm en het bovenbeloop zijn beide bekleed
met klei en gras. Representatief dwarsprofiel voor dit
deelgebied is dp864 en is georiënteerd op 50°. De taludhelling
van de ondertafel is ca. 1:3,2 en voor de boventafel ca. 1:4,4.

Deelgebied VI, dp 865+50m - dp 867:
Het profiel in dit deelgebied varieert sterk door het aanwezige
golfmeetstation ter hoogte van dp866. Gevolg is een sterk
verlopend bermniveau door de toegangsweg naar het
meetstation. Ter plaatse van het meetstation is de berm daarbij
ook nog zeer breed. De helling van het onderbeloop varieert
niet veel over de rechtstand van dit deelgebied tussen dp866 en
dp867 en is ca. 1:4. De bekleding bestaat hier uit Vilvoordse
steen, Doornikse bloksteen en basalt. Hoger op de glooiing is
zijn nog betonzuilen aanwezig. Representatief dwarsprofiel voor
dit deelgebied is dp866+50m en is georiënteerd op 325°. Het
deel met de betonzuilen heeft een helling van ca. 1:4,3.

Deelgebied VII, dp 867 - dp869:
Met name door het zeer steile talud in het haven kanaal wordt
dit deel als een apart deelgebied beschouwd. De bekleding
varieert van gezette basalt, betonblokken op klei tot beide
bekleding ingegoten met gietasfalt. Representatief dwarsprofiel
voor dit deelgebied is dp868+50m en is georiënteerd op 220°.

Uit de in totaal 36 opgestelde profielen zijn representatieve
dwarsprofielen bepaald. Totaal zijn 7 profielen als representatief
aangewezen voor het gehele traject van 3,3 km. Het grote aantal
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profielen is ingegeven door de grote variatie in berm niveau en
oriëntatie.

Speciale locaties die tijdens het ontwerp extra aandacht verdienen zijn:
• Talud in graniet (dp839). Na een dijkval is profiel 839 hersteld met

een steil talud bekleed met graniet. Deels ingegoten met gietasfalt.
• Nollen (dp855 en dp858). In de vrijgave [4] is gesteld dat beide

nollen achterlangs worden gepasseerd.
• Ecologisch waardevolle berm (dp855 t/rn dp 861). Vanwege de

unieke hoogteligging van de berm over dit traject komen hier veel
bijzondere planten voor.

• Golfmeetstation (dp866). Dit buitendijks gelegen meetstation dient
te worden behouden. Door de vorm van het plateau waarop het
station staat is dit een traject met scherpe bochten.

• Havenkanaal (dp868). De noordelijke oever van dit kanaal buiten
de keersluis heeft een bijzonder steil talud. De. teen lijkt te zijn
afgekalfd waardoor het beoogde teenschot boven de aansluitende
slikken is komen te liggen.

Onderstaande Figuur 2.2 geeft een vooraanzicht van het dijkvak
Tholen 3. Zoals blijkt uit de rode en lichtblauwe lijn is de variatie in het
bermniveau groot, tot maximaal 2,5 m.
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3 Ontwerpcondities

3.1 Uitgangspunten

De basis van de ontwerpcondities is gelegd in het rapport" Detailadvies
Oude Kempenshofstedepolder" [5]. Met name de indeling in
zogenaamde randvoorwaardenvakken is hierin van belang. De
gemaakte indeling is als volgt.

Tabel3.1 Eigenschappen randvoorwaardenvakken
Rvw-vak Van Tot Dijk kilometrering

X [m] Y [m] X [m] Y [m] Van tot
114 59292 401445 59207 401534 86,90 86,75
115a 59207 401534 59670 401543 86,75 86,16
115b 59670 401543 60315 401866 86,16 85,46

e 115c 60315 401866 60506 401738 85,46 85,23
116 60506 401738 61585 402539 85,23 83,86
117 61585 402539 61843 402498 83,86 83,60

Bron: [5J en digitale tekening

Naast de ligging van de randvoorwaardenvakken wordt ook kort
ingegaan op enkele obstakels per rvw-vak.
• Dijkvak 114 vormt het havenhoofd bij Stavenisse. Dit havenhoofd

bij Stavenisse maakt deel uit van de primaire waterkering en is
daarom meegenomen worden in dit detailadvies [5].

• Dijkvakken 115b, 115c, 116 (merendeel), en 117 grenzen aan hoog
voorland. Golven ondervinden hinder van het hoge voorland.
Omdat het hoge voorland de golfcondities voor de dijkvakken
beïnvloedt is hier rekening mee gehouden.

• Loodrecht op dijkvakken 115b, 116 en 117 staan verschillende
strekdammen. De strekdammen maken echter geen onderdeel uit
van de primaire waterkering maar hebben wel een gunstige invloed
op de golfcondities voor de dijkvakken. Bij het berekenen van de
golfcondities (SWAN) is echter geen rekening gehouden met deze
strekdammen. Dit houdt in dat de golfcondities voor dijkvakken
115b -117 aan de conservatieve kant zijn. In samenspraak met
Projectbureau Zeeweringen is besloten om deze obstakels voor
maatgevende condities als 'verloren' te beschouwen en wordt er
geen reductie op de ontwerpwaarden toegepast.

De golfrandvoorwaarden zoals gegeven in het detailadvies [5] zijn de
rekenwaarden. Eventuele correcties zijn hierin reeds doorgevoerd.

3.2 Randvoorwaarden

3.2.1 Inleiding
Bij het ontwerpen van de nieuwe bekledingen kan de juiste correlatie
tussen de golven en de waterstanden nog niet meegenomen worden.
Voor de stabiliteit van de bekledingen is de nauwkeurigheid van de
golven meer bepalend dan die van de waterstanden. Daarom zijn de
golfrandvoorwaarden berekend voor een maatgevend windveld met
een overschrijdingskans van 1/4000 per jaar, bij waterstanden van NAP
+ 0 m, NAP + 2 m, NAP + 3 m en
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NAP + 4 m. De significante golfhoogte Hs en de piekperiode T, of Tpm

zijn berekend voor alle windrichtingen. Vervolgens is voor elke hiervoor
genoemde waterstand de maatgevende combinatie van significante
golfhoogte en piekperiode bepaald. Voor de golfrandvoorwaarden bij
tussenliggende waterstanden wordt lineair geïnterpoleerd. Bij lagere
waterstanden wordt lineair geëxtrapoleerd. Deze benadering zonder de
beschouwing van de correlatie tussen de waterstand en de
golfrandvoorwaarden kan, met name voor de hogere gedeelten van de
bekleding, tot enige overschatting van de belasting leiden.
Rekening is gehouden met de verwachte ongunstigste bodem ligging in
de planperiode van 50 jaar. Daartoe is op bepaalde locaties een
verdieping ten opzichte van de huidige situatie in rekening gebracht,
representatief voor de verwachte erosie.
Tijdens de maatgevende stormen variëren de waterstanden op de
Oosterschelde minder dan op de Westerschelde. Wanneer wordt
verwacht dat het hoogwater op de Noordzee hoger zal zijn dan NAP +
3,0 m, dan wordt de Oosterscheldekering gesloten. Hierbij wordt
gestreefd naar een waterpeil van NAP + 1,0 m op de Oosterschelde. Dit
waterpeil wordt circa 12 uur gehandhaafd, aangezien de kering pas bij
het eerstvolgende laagwater weer kan worden geopend. Indien wordt
voorspeld dat ook het volgende hoogwater hoger zal zijn dan
NAP + 3,0 m, is het streven het waterpeil op de Oosterschelde voor de
tweede sluiting van de kering op NAP + 2,0 m te brengen. Dit alles om
de waterstands- en golfbelastingen op de dijken over het talud te
spreiden. In 2004 is een onderzoek gestart naar de effecten van de
langer durende belastingen op de sterkte van de gezette bekledingen.
Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat de zwaarte van de
gezette bekleding langs de Oosterschelde extra dient te worden
vergroot (öD*vergrotingsfactor; Ll = relatieve dichtheid, D = zuil- of
blokhoogte). Bij bekledingen van breuksteen langs de Oosterschelde
moet een langer durende golfbelasting in rekening worden gebracht
door het aantal golven (N) in de stabiliteitsrelaties van Van der Meer te
vergroten. Zie [9].
De toetspeilen en ontwerppeilen van de Oostersehelde zijn gebaseerd
op een noodsluiting van de Oosterscheldekering. Daarom zijn op iedere
locatie achter de Oosterscheldekering het toetspeil en het ontwerppeil
gelijk aan elkaar en constant in de tijd (Ontwerppeil 2005-2060).
Aangezien de Oosterscheldekering een vast sluitregime heeft, hoeft
geen rekening gehouden te worden met een waterstandverhoging als
gevolg van de zeespiegelrijzing.
De maatgevende hydraulische randvoorwaarden zijn aangeleverd door
het RIKZ [5].

3.2.2 Waterstanden
Op basis van het detailadvies voor de hydraulische randvoorwaarden
[5] zijn de volgende waterstanden aangehouden.

Tabe/3.2 Aan te houden waterstanden

Rvw-vak Ontwerppeil GHW GLW
[m NAP] [m NAP] [m NAP]

114 3,45 1,60 -1,40
115a 3,55 1,60 -1,40
115b 3,55 1,60 -1,40
115c 3,55 1,60 -1,40
116 3,55 1,60 -1,40
117 3,55 1,60 -1,40
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3.2.3 Golfrandvoorwaarden
Het detailadvies met de hydraulische randvoorwaarden [5] geeft een
drietal golf tabellen. Deze tabellen geven de maatgevende
golfrandvoorwaarden voor alle in het randvoorwaardenvak aanwezige
randvoorwaardenpunten. De maatgevende golfrandvoorwaarden zijn
achtereenvolgens bepaald op basis van de volgende criteria:
• Tabel3.3 Golfrandvoorwaardentabel1, H, * Tpm maximaal
• Tabel3.4 Golfrandvoorwaardentabel 2, H, * Tpm

2 maximaal
• Tabel3.5 Golfrandvoorwaardentabel 3, H/ * Tpm maximaal
Resultaat van deze verdeling is gegeven in de onderstaande Tabel 3.3
tot en met Tabel 3.5.

Tabel3.3 Goltrandvoorwaardentabel1
RVW-vak H, [m] Tpm [sj

bij waterstand t.o.v. NAP bij waterstand t.O.V. NAP
+0 +2 +3 +4 +0 +2 +3 +4

114 1,7 1,9 2,1 2,1 5,8 5,8 5,8 6,0
115a 2,2 2,4 2,4 2,5 5,8 6,0 6,0 6,1
115b 0,7 1,4 1,6 1,9 6,6 6,6 6,6 6,6
115c 0,4 1,2 1,4 1,6 5,2 5,9 6,2 6,2
116 1,5 1,8 2,0 2,2 5,5 6,4 6,5 6,5
117 1,0 1,6 1,7 1,9 5,7 6,1 6,3 6,3

Tabel3.4 Goltrandvoorwaardentabel 2
RVW-vak Hs [m] Tpm [sj

bij waterstand t.o.v. NAP bij waterstand t.o.v. NAP
+0 +2 +3 +4 +0 +2 +3 +4

114 1,7 1,9 2,0 2,1 5,9 5,9 5,9 6,0
115a 2,1 2,4 2,4 2,5 5,9 6,0 6,0 6,1
115b 0,7 1,4 1,6 1,9 6,6 6,6 6,6 6,6
115c 0,4 1,1 1,4 1,6 5,4 6,0 6,2 6,2
116 1,5 1,8 2,0 2,2 5,5 6,4 6,5 6,5
117 1,0 1,6 1,7 1,9 5,7 6,1 6,3 6,3

Tabel3.5 Goltrandvoorwaardentabel 3
RVW-vak Hs [m] Tpm [sj

bij waterstand t.o.v. NAP bij waterstand t.O.V. NAP
+0 +2 +3 +4 +0 +2 +3 +4

114 1,7 2,0 2,1 2,2 5,7 5,7 5,7 5,8
115a 2,2 2,4 2,4 2,5 5,8 6,0 6,0 6,1
115b 0,7 1,4 1,6 1,9 6,6 6,6 6,6 6,6
115c 0,4 1,2 1,4 1,6 4,8 5,5 5,8 6,0
116 1,5 1,9 2,1 2,2 5,5 6,0 6,1 6,2
117 1,0 1,6 1,7 1,9 5,7 6,1 6,3 6,3

In Tabel 3.3 tot en met Tabel 3.5 nemen in bepaalde gevallen de
golfhoogte en/of de golfperiode af bij toenemende waterstand. Het is
besloten bij het ontwerp van de nieuwe bekledingen een afname van
de totale golfbelasting niet in rekening te brengen en de zwaarste
golfbelasting ook bij de hogere waterstanden aan te houden. Dit heeft
de volgende redenen:
• Het is ontwerptechnisch niet gewenst dat de zwaarste belasting

niet samenvalt met de hoogste waterstand, omdat het in dit geval
niet duidelijk is op welke hoogte de zwaarste belasting aangrijpt.
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Standaard wordt de boventafel ontworpen op het hoogste niveau
van de bekleding. Dat kan in bovengenoemde gevallen leiden tot
een te lichte bekleding.

• Het is vanuit het oogpunt van beheer en uitvoering gewenst om
een duidelijke opbouw van de bekleding te hebben (zwaarste zuilen
bovenaan).

• De financiële consequenties van deze ingreep zijn minimaal.

De originele waarden zijn terug te vinden in het detailadvies met
betrekking tot de hydraulische randvoorwaarden [5]. De verhoogde
waarden zijn vet gedrukt in onderstaande tabel.

Tot slot geeft onderstaande Tabel3.6 de golfrandvoorwaarden bij het
ontwerppeil voor de periode 2006-2060. Deze zijn bepaald door middel
van interpolatie tussen de randvoorwaarden bij de waterstanden
NAP+3,00 m en NAP+4,00 m.

Tabel3.6 Golfrandvoorwaarden bij ontwerpeeil 2006-2060
RVW-vak H [mJ T [sj
114 2,10 5,9- 115a 2,45 6,1
115b 1,75 6,6
115c 1,50 6,2
116 2,10 6,5
117 1,80 6,3

3.2.4 Ecologische randvoorwaarden
Tijdens het startoverleg is uitgebreid gesproken met de heer Jentink van
Rijkswaterstaat Zeeland, discipline eigenaar ecologie droog. Hieruit is
gebleken dat met name de laaggelegen berm tussen dp 855 en dp 861
van groot ecologisch belang is. Reden hiervoor is juist het niveau van
gemiddeld NAP +2,30 m. Tijdens springtij met opwaaiing loopt de berm
op dit niveau onder. Met grotere regelmaat waait zoutspray over de
berm. Door deze combinatie van onderlopen en spray bevindt zich op
deze berm een zeldzame plantengroei. Bij voorkeur wordt vanuit
ecologisch oogpunt de berm dan ook op dit niveau gehandhaafd.

Het detailadvies ecologie geeft aan welke categorieën bekleding mogen
worden toegepast in het nieuwe ontwerp, dit nog afhankelijk van de
locatie. Zie voor meer informatie over deze categorieën [13].
Onderstaande Tabel 3.7 en Tabel 3.8 geven aan waar welke categorie
toepasbaar is.

Tabel3.7 Samenvatting ecologisch detailadvies ondertafel

Dijkpaal Herstel Verbetering
836-838,5 Geen voorkeur Voldoende
838,5-839,5 Geen voorkeur Voldoende
839,5-851,5 Voldoende Voldoende
851,5 -853 Voldoende Voldoende
853-855 Voldoende Goed
Nol op 855 Voldoende Redelijk goed
855-858 Redelijk goed Goed
Nol op 858 Redelijk goed Redelijk goed
858-862 Redelijk goed Goed
862-864 Redelijk goed Goed
864-867 Redelijk goed Goed
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Dijkpaal Herstel Verbetering
867-869 Redelijk goed Goed

Tabe/3.8 Samenvatting ecologisch deiailadvies boventstel
Dijkpaal Herstel Verbetering
836-840
840-853

Redelijk goed Redelijk goed
Redelijk goed Redelijk goed
Redelijk goed Redelijk goed
Voldoende Redelijk goed
Voldoende Redelijk goed

853-861 inel nollen
861-863
863-869

In het nieuwe ontwerp wordt ernaar gestreefd minimaal de bekleding
toe te passen die behoort bij de categorie in de kolom "Herstel". Indien
mogelijk wordt de categorie uit de kolom "Verbetering" toegepast.

Op de geïnventariseerde glooiing en in het voorland zijn geen
plantensoorten aangetroffen die beschermd zijn volgens de Flora- en
Faunawet.

3.3 Recreatie

In de bestaande situatie maken vissers gebruik van de trailerhelling bij
het golfmeetstation. Met name bij laagwater wanneer de haven van
Stavenisse niet bereikbaar is. In het nieuwe ontwerp moet deze helling
minimaal worden gehandhaafd.

Tevens maken vissers gebruik van de slikken voor de campings
Irenehoeve en 't Oude Dorp. Voor beide campings moeten de
dijkovergangen gehandhaafd worden. Daarnaast zal worden
bestudeerd of het mogelijk is de overgang over de kreukelberm op te
waarderen.

Vanuit de gemeente Tholen is het verzoek gekomen een
parkeergelegenheid aan te leggen nabij de duiklocatie bij dp855. Bij de
dijkovergang bij dp852 ligt binnendijks een grasveld dat reeds voor dit
doel wordt gebruikt. In het nieuwe ontwerp wordt deze plek verhard.
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4 Toetsing

4.1 Inleiding

In 1996 heeft Grondmechanica Delft gerapporteerd over de toestand
van de dijkbekledingen in Zeeland [7]. Een globale toetsing is
uitgevoerd aan de hand van de 'Leidraad toetsen op veiligheid' [6].
Aangezien uit de toetsresultaten bleek dat een groot deel van de
bekledingen de eindscore "onvoldoende" kreeg, is het Project
Zeeweringen gestart. Uitvoerende van dit project is het Projectbureau
Zeeweringen (PBZ). Binnen dit project worden de door de
waterschappen uitgevoerde toetsingen gecontroleerd en waar nodig
geactualiseerd. Dit laatste betekent met name het invoeren van de door
het PBZ gebruikte randvoorwaarden voor nieuwe ontwerpen met een
levensduur van 50 jaar. Voor die delen van de bekleding, die wederom
een eindscore "onvoldoende" krijgen, worden nieuwe ontwerpen
gemaakt.

4.2 Toetsing toplaag

Eén van de toetsingen die wordt uitgevoerd is die van de toplaag. Deze
wordt beoordeeld op stabiliteit onder maatgevende omstandigheden.
De steenbekleding op het dijkvak Tholen 3 bestaat voor een groot deel
uit gezette basaltzuilen. De oppervlakten van de bestaande harde
bekleding zijn gegeven in onderstaande Tabel 4.1.

Tabel4.1 Belangrijkste bekledingen met oppervlakte
Bekleding Bekledingscode Oppervlakte Oppervlakte
omschrijving [x1000 m2] [%]
Asfalt 2,53 4,6
Betonblokken 11,x 8,03 14,6
Breuksteen 25 0,3 0,5
Basalt 26,xx 26,05 47,3

-- Betonzuilen 27,xx 3,55 6,5
Natuursteen 28,xx 14,58 26,5

Bron: waterschap Zeeuwse Eilanden

Van deze bekleding is in totaal 1O,9x1 03 m2 gepenetreerd met asfalt en
3 ,4x1 03 m2 gepenetreerd met beton. De verdeling van de verschillende
bekledingen over het dijkvak zijn grafisch weergegeven in Bijlage 1,
figuur 4.

De resultaten van de verschillende toetsingen zijn grafisch weergegeven
in figuur 5 in Bijlage 1. In de betreffende glooiingskaarten is te zien dat
op het criterium 'afschuiving' ca. 70% de score 'onvoldoende' heeft.
Gecombineerd met het criterium 'stabiliteit' heeft ca. 95% de score
'onvoldoende' .
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4.3 Conclusie

Op basis van de volgende toetsresultaten is tijdens het startoverleg
besloten de gehele bekleding te verbeteren.

• Percentage 'onvoldoende':
Een zeer groot deel van de bekleding heeft de eindscore
'onvoldoende', ca. 95%.

• Verspreide kleine vakken met score 'goed':
De vakken met een score 'goed' zijn zodanig klein en verspreid
over het dijkvak dat deze niet behouden hoeven te blijven.

I'weringen
.~
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5 Keuze bekleding

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt eerst bepaald welke nieuwe bekledingstypen
kunnen worden toegepast. Vervolgens wordt een keuze gemaakt. De
volgende stappen worden gevolgd:
• Beschikbaarheid;
• Voorselectie;
• Technische toepasbaarheid;
• Landschapsvisie;
• Afweging en keuze.

5.2 Maatgevende dwarsprofielen

Het gehele dijkvak is opgedeeld in 7 deelgebieden. Een aantal van de
deelgebieden valt samen met een randvoorwaarden vak. Echter op
basis van oriëntatie van de dijk en/of geometrie is randvoorwaardenvak
115b opgedeeld in 2 deelgebieden.

Per deelgebied is voor het nieuwe ontwerp minimaal één representatief
dwarsprofiel gekozen. De keuze voor een representatief dwarsprofiel is
gebaseerd op de aanwezige taludhelling en het bermniveau.
Onderstaande Tabel 5.1 geeft een overzicht van de
randvoorwaardenvakken, deelgebieden en de bijbehorende
representatieve dwarsprofielen ..

Tabe/S.1 Ree.resentatieve dwarse.rofielen
Deelgebied Grenzen RVW-vak Dwarsprofiel.

[dp ..]
Van [d~ ..] Tot [d~ ..]
836 838+60m 117 838

II 838+60m 852+30m 116 841
III 852+30 854+60m 115c 854
IV 854+60m 861+60m 115b 861
V 861+60m 865+50m 115a 864
VI 865+50m 867+50m 115a 866+50m
VII 867+50 869 114 868+50m

5.3 Beschikbaarheid

Er zijn verschillende mogelijke bronnen van materialen voor
toplaagelementen. Deze zijn onder te verdelen in de volgende
categorieën:
• Hergebruik van materialen uit het traject zelf;
• Hergebruik van materialen uit depot;
• Hergebruik uit verbeteringswerken die tegelijkertijd worden

uitgevoerd;
• Gebruik van nieuwe materialen.
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5.3.1 Hergebruik uit dit traject
Op basis van de inventarisatie van vrijkomende materialen zijn in
principe vier soorten bekledingsmaterialen geschikt voor hergebruik.
Deze materialen zijn:
• Basaltzuilen;
• Betonzuilen;
• Haringmanblokken;
• Vlakke betonblokken.

In Tabel 5.2 zijn de geschatte hoeveelheden gegeven die kunnen
vrijkomen bij het vernieuwen van. de bekleding en die in aanmerking
komen voor hergebruik. De hoeveelheden zijn bepaald aan de hand
van de dwarsprofielen (om de 100m). Hieruit is op basis van de lengte
van een bekleding langs het talud en een breedte van 100 m de
oppervlakte bepaald.

Tabe/5.2 Oppervlakten mogelijk vrijkomende materialen

Bekledingstype Bekledingscode Oppervlakte
[x1000 m2]

Vlakke betonblokken 11
Vlakke betonblokken, ingegoten
met asfalt

11,01
3,070
0,383

Haringmanblokken 11,1 4,573
Doorgroeistenen 17 1,290
Basalt 26 25,472
Basalt, ingegoten met asfalt 26,01 0,580
Beton zuilen 27 3,548
Vilvoordse 28,1 1,269
Vilvoordse, ingegoten met asfalt 28,11 7,250
Vilvoordse, ingegoten met beton 28,12 3,802
Lessinische 28,2 0,105
Doornikse, ingegoten met asfalt 28,31 0,634
Petit graniet, ingegoten met asfalt 28,41 1,295
Graniet, ingegoten met asfalt 28,51 0,220

Niet al deze materialen komen in aanmerking voor hergebruik. De
afmetingen van de vrijkomende materialen die hergebruikt kunnen
worden zijn als volgt:
• Basaltzuilen, grootste deel 20/30 cm. In een enkel vak komt ook

25/35 cm voor.
• Betonzuilen, 25 cm.
• Betonblokken, 40x40x20 of 45x45x20 ern",
• Haringmanblokken, 50x50x15 of 50x50x20 ern".

Voor de dijkvakken in de Oostersehelde is een toeslagfactor ingevoerd,
zie paragraaf 3.2.1. Deze factor is nodig voor het verrekenen van de
langeduur belasting als gevolg van het sluiten van de
Oosterscheldekering. Vanwege deze toeslagfactor is de verwachting
dat geen van de aanwezige bekledingen technisch geschikt zal zijn voor
hergebruik. Hierop wordt verder ingegaan in paragraaf 5.6. Niet her te
gebruiken materialen vervallen aan de aannemer en moet worden
afgevoerd van het werk.
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5.3.2 Hergebruik uit depot
Met de beschikbare materialen uit bestaande depots is geen rekening
gehouden, omdat de uitvoering van het traject gepland staat in 2008.
De beschikbaarheid van de materialen ten tijde van de uitvoering is niet
zeker.

5.3.3 Hergebruik uit andere verbeteringswerken
Uit andere trajecten die gelijktijdig worden verbeterd komen wellicht
toepasbare materialen vrij. Hierbij dient rekening gehouden te worden
met mogelijke knelpunten in de aanvoer doordat de planningen van
andere werken kunnen verschuiven.

5.3.4 Nieuwe materialen
Aanvoer van de volgende nieuwe materialen is in principe mogelijk:
• Betonzuilen;
• Asfalt;
• Waterbouwasfaltbeton;
• Klei;
• Breuksteen, wel of niet gepenetreerd met asfalt of beton.

5.4 Voorselectie

De mogelijke, algemeen geaccepteerde constructies, waarvan de
rekenregels tot op heden zijn vrijgegeven, zijn gegeven in onderstaande
TabeI5.3.

Tabe/5.3 A/gemeen geaccepteerde bek/edingstyPen
Code Omschrijving
1 Zetsteen op uitvullaag

a (gekantelde) betonblokken
b (gekantelde) granietblokken
c (gekantelde) koperslakblokken
d Basaltzuilen
e Betonzuilen (met/zonder ecotoplaag)

2 Breuksteen op filter of geotextiel
a Losse breuksteen
b1 Ingegoten breuksteen, asfalt, patroon
b2 Ingegoten breuksteen, beton, patroone b3 Ingegoten breuksteen, asfalt, vol-en-zat
b4 Ingegoten breuksteen, beton, vol-en-zat

3 Plaatconstructie
a Waterbouwasfaltbeton boven GHW

4 Overlagingsconstructies
a Losse breuksteen
b1 Ingegoten breuksteen, asfalt, patroon
b2 Ingegoten breuksteen, beton, patroon
b3 Ingegoten breuksteen, asfalt, vol-en-zat
b4 Ingegoten breuksteen, beton, vol-en-zat

5 Kleidïk

Hieronder is een nadere uitleg opgenomen van de technische
toepasbaarheid van bovenstaande bekledingstypen.
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Ad 1.
Betonblokken worden niet hergebruikt, omdat de ontwerpregels voor
de langeduur sterkte van de (gekantelde) betonblokken nog niet
volledig zijn geaccepteerd.
Granietblokken en koperslakblokken worden buiten beschouwing
gelaten, omdat deze in het algemeen te licht zijn voor hergebruik. De
basaltzuilen, die bij dit dijktraject vrijkomen, worden niet verder
meegenomen, omdat ook deze zeer waarschijnlijk te licht zijn.

Ad 2.
Bekledingen van losse breuksteen bestaan in het algemeen uit
sorteringen die zwaarder zijn dan of gelijk aan 60-300 kg. Aangezien
deze bekledingen daarom slecht toegankelijk zijn, bijvoorbeeld voor
recreanten, worden bekledingen van losse breuksteen verder buiten
beschouwing gelaten.
Bij een gepenetreerde bekleding in de getijdenzone wordt asfalt als
penetratiemateriaal gebruikt, omdat een penetratie met colloïdaal
beton moeilijker is uit te voeren en meer onderhoud vraagt.
Aangezien geen nieuwe bekledingen worden gemaakt, maar alleen
bestaande verbeterd vervalt dit type constructie. Constructies met
breuksteen vallen hierdoor in categorie 4.

Ad4.
Een overlaging wordt veelal toegepast wanneer een lager liggend deel
van de ondertafel onvoldoende sterk is en een hoger liggend,
aanmerkelijk groot deel kan worden gehandhaafd, of wanneer het deel,
dat onvoldoende is, relatief diep ligt en moeilijk bereikbaar is. Voor het
dijktraject van deze nota is het voorgaande niet van toepassing.

Ad 5.
Aangezien de dijk geen voldoende hoog en stabiel voorland heeft,
komt deze niet voor de toepassing van een kleidijk in aanmerking.

5.5 Ecologische toepasbaarheid

Naast technische toepasbaarheid dient ook de ecologische
toepasbaarheid in ogenschouw te worden genomen. Hiertoe is een
detailadvies ecologie uitgebracht. De gegevens in deze paragraaf zijn
gebaseerd op dit detailadvies [12].

Onderstaánde tabel Tabel 5.4 geeft per bekledingstype de ecologische
categorie waarin deze is ingedeeld. De indeling komt uit [13]. In deze
tabel is ook rekening gehouden met de beschikbaarheid en de
voorselectie.

Tabe/5.4 Natuurwaarden per bekledingstvpe

Code Ecologische waardering
Matig
slecht

Voldoende
Redelijk
goed

Goed

OT BT OT BT OT BT

1e1, eco-toplaag
1e2
4b1, patroon, asfalt X
4b3, vol, asfalt X

X
X X

X
X

1) OT = ondertafe/, BT = boventafe/
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2) mits uitgevoerd met schone koppen (borstelen of afstrooien met 90/180
mm)
3) mits afgestrooid met steenslag

Door Tabel 5.4 te combineren met Tabel 3.7 en Tabel 3.8 wordt het
ecologisch detailadvies verwerkt in de voorselectie. Onderstaande Tabel
5.5 en Tabel 5.6 geven weer welke bekledingstypen toepasbaar zijn
voor een bepaald traject van de dijk op een bepaald deel van het
dwarsprofiel. Dit op basis van de eerder genoemd ecologische
randvoorwaarden.

Toe asbare bekledin st en ondertafel

Ln !.Cl
Ln m ..... M
00 M Ln Ln Ln 00 N '<t I"- mCl? 00 Cl?M , Ln Ln \0 \0 \0 \0
Cl? Ln Ln Ln Cl? Cl? Cl? 00 00 Cl?, ,
\0 00 m ..... M Ln 00 N '<t I"-
M M M Ln Ln Ln Ln \0 \0 \0
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

v v v v v v
h h h h h

1e1
1e2
4b1
4b3 v3) v3) h3) 1 v3) h3) 1 v3) h3) h2) h2) h2) h2) h2)

1) h = herstel, v = verbetering
2) mits uitgevoerd met schone koppen (borstelen of afstrooien met 901180
mm)
3) mits afgestrooid met steenslag

Tabe/5.6

Dijkpaal
Toe asbare bekledin stypen boventafel

0 M ..... M m
'<t Ln \0 \0 \0

Cl? Cl? 00 00 Cl?, ,
\0 0 M ..... mm '<t Ln \0 \0
00 00 00 00 00

1e2 hIv hIv hIv v v
4b1

• 4b3 h2) h2)

1) h = herstel, v = verbetering
2) mits uitgevoerd met schone koppen (borstelen of afstrooien met 90/180
mm)
3) mits afgestrooid met steenslag

5.6 Technische toepasbaarheid

5.6.1 Inleiding
De technische toepasbaarheid van een bekleding met zetsteen moet
worden aangetoond met het rekenprogramma ANAMOS, met
inachtneming van het Technisch Rapport Steenzettingen [15], en
uitgaande van de representatieve waarden voor de constructie en de
randvoorwaarden. De rekenmethodiek wordt beschreven in de
Handleiding Ontwerpen [9].
De berekeningen betreffen alleen het bezwijkmechanisme 'Instabiliteit
van de toplaag'. Met het bezwijkmechanisme 'Afschuiving' wordt
rekening gehouden door te werken met hellingen flauwer dan of gelijk
aan 1:3,1 (rekenwaarde ondertafel flauwer dan of gelijk aan 1:2,7).
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Steilere hellingen worden alleen toegelaten wanneer het niet anders
kan, bijvoorbeeld bij de aansluiting op een gemaal of sluis. De
benodigde dikte van de kleilaag wordt berekend in Hoofdstuk 6. Met
het bezwijkmechanisme 'Materiaaltransport' wordt rekening gehouden
bij het ontwerp van het geotextiel (Hoofdstuk 6).
Bij de berekening van de technische toepasbaarheid is de zwaarte van
de beschikbare blok- of zuilhoogte (~D) gereduceerd, omdat tijdens de
maatgevende stormen de waterstanden op de Oostersehelde minder
variëren dan op de Westerschelde. Om dezelfde reden moet bij het
ontwerpen van bekledingen van breuksteen een langer durende
golfbelasting in rekening worden gebracht door het aantal golven (N)
in de stabiliteitsrelaties van Van der Meer te vergroten. De technische
toepasbaarheid van ingegoten breuksteen dient te worden bepaald met
de ontwerpregels in [9].

5.6.2 Toplaag
Op basis van de paragrafen 5.3 tot en met 5.5 zijn nog slechts enkele
mogelijk constructiealternatieven over. Deze zijn gegeven in
onderstaande Tabel 5.7.

Tabel 5.7 Toepasbare bekledingstypen
Code Omschrijving
1~1 Betonzuilen, met eco-toplaag
1e2 Betonzuilen
4b1 Overlaging met breuksteen, ingegoten met gietasfalt, patroon
4b3 Overlaging met breuksteen, ingegoten met gietasfalt, vol-en-zat

In principe wordt gekozen voor de ecologische categorie voor
verbetering. Onderstaande Tabel 5.8 geeft weer welke bekleding waar
toepasbaar is op basis van de voorgaande paragrafen.

Tabe/5.8 Definitieve bekledingstyPen onderla fel

Deelgebied Dijkpaal Verbetering
I 836-838,5 4b31)
11 838,5-839,5 4b31)

839,5-851,5 4b31)
851,5 -853 4b31)

III 853-855 1e1• IV 855-858 1e1
858-862 1e1

V 862-864 1e1
VI 864-867 1e1
VII 867-869 1e1

1) mits minimaal afgestrooid met steenslag.

Tabe/5.9 Definitieve bekledingstypen boventafel

Deelgebied Dijkpaal Verbetering
I, II
11
Ill, IV
V
V, VI, VII

836-840 1e2
840-853
853-861
861-863
863-869

1e2
1e2
1e2
1e2
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Een overlaging vol-en-zat gepenetreerd en afgestrooid met 90/180 mm
heeft een ecologisch hogere waardering en mag dus ook worden
toegepast. Vanwege het grotere schone oppervlak bij afstrooien met
90/180 mm heeft deze constructie de voorkeur.

Uit de berekeningen van het voorontwerp is gebleken dat op
deelgebied VII na overal betonzuilen toepasbaar zijn. In hoofdstuk 6
wordt de optimale combinatie tussen zuilhoogte en -gewicht bepaald.
Zie ook paragraaf 5.8.

Een ingegoten bekleding wordt standaard uitgevoerd met breuksteen
van de sortering 5-40 kg, die in een laag met een minimale dikte van
0,40 m dient te worden aangebracht. Deze minimale laag breuksteen
moet over de volledige hoogte worden ingegoten (vol-en-zat uit de
Milieu-inventarisatie). Deze ingegoten laag kan de golfklappen goed
weerstaan.
Wanneer het gewenst is dat de koppen van de stenen aan het
oppervlak schoon worden gehouden (niet vol-en-zat uit de Milieu-
inventarisatie), dan worden direct na het ingieten losse stenen van de
sortering 90/180 mm over het oppervlak uitgestrooid, die gedeeltelijk
in het asfalt dienen weg te zinken. Dit zijn de zogenaamde schone
koppen.

5.6.3 Taludhelling
Bij te steile taludhellingen, rekenwaarde cota<2,7, kan alleen een
overlaging van breuksteen worden toegepast. Wanneer het profiel de
ruimte biedt kan ook worden gekozen voor het verflauwen van het
talud tot zuilen toepasbaar zijn. Onderstaande geeft de nieuwe
talud hellingen weer.

Tabe/5.10 Nieuwe ta/udhellingen
Deelgebied Taludhelling [1 :..]
I
II
III
IV
V
VI
VII

3,3
3,8
3,2
3,1
3,7
4,2
3,0

5.6.4 Bermniveau
Zoals reeds te zien in Figuur 2.2 varieert het bermniveau tussen ca.
NAP+2,10 m en NAP+4,40 m. Daar waar de berm onder het
ontwerppeil ligt, moet deze worden opgehoogd tot het ontwerppeil.
Hierin wordt, zo nodig, gezocht naar een compromis met betrekking
tot het detailadvies ecologie, zie hiervoor paragraaf 3.2.4. Waar de
berm reeds op of boven het ontwerppeil ligt, wordt de berm
gehandhaafd.

Met betrekking tot de grasbekleding op het boven beloop zijn geen
mededelingen over afkeur gedaan door het Waterschap Zeeuwse
Eilanden.

Voor ca. 24 dwarsprofielen moet de bestaande berm worden verhoogd
tot het daar geldende ontwerppeil. De overige dwarsprofielen hebben
een bermniveau dat boven het ontwerppeilligt. Waar dit het geval is
blijft de berm gehandhaafd. Speciaal aandachtspunt met betrekking tot
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het bermniveau is deelgebied IV, dp855 tot en met dp861 +60m.
Vanwege het huidige berm niveau bevindt zich hier een zeer waardevol
gebied voor planten. Waar mogelijk wordt hiermee rekening gehouden.
Zie verder paragraaf 5.8.5.

Bij een berm op ontwerppeil sluit de bekleding van de boventafel aan
op het onderhoudspad op de berm. Ligt de berm hoger dan
ontwerppeil, of ontbreekt een berm, gelden de volgende regels:
• Hberm > OP+ Y2Hs:

Bekleding beëindigen op OP+Y2Hs' mits gras erboven goed is
getoetst. .

• OP+Y2Hs < Hberm < OP+Y2Hs+O,5:
Bekleding beëindigen op berm, boven OP+V2Hs betonzuilen of
open steenasfalt toepasbaar.

• Hberm > OP+V2Hs+O,5:
Bij onverharde berm bekleding beëindigen op OP+ Y2Hs,mits gras
erboven goed is getoetst. Bij verharde berm bekleding
doortrekken, boven OP+ Y2Hsbetonzuilen of open steenasfalt
toepasbaar.

Zoals is te zien op figuur 3 in Bijlage 1 wordt de berm op verschillende
locaties verhoogd tot het ontwerppeil. De dwarsprofielen in Bijlage 1
geven per deelgebied aan tot waar de bekleding doorloopt.en aansluit
op de onderhoudsstrook.

5.7 Landschapsvisie

In de Landschapsvisie Oostersehelde [11] wordt geadviseerd om voor
dit dijktraject een 'standaard profiel' toe te passen. Dit betekent voor
het ontwerp concreet het volgende:

1. De bekleding opbouwen in een duidelijk te onderscheiden
onder- en boventafel. De ondertafel bij voorkeur uitvoeren in
gekantelde Haringman- of betonblokken. De boventafel bij
voorkeur uitvoeren in betonzuilen in lichte grijze kleur.

2. Voor het onderhoudspad materialen kiezen die goed aansluiten
op het natuurlijke beeld. Hierbij dient voor het gebruik van
asfaltverhardingen voor de onderhoudspaden een kritische
afweging te worden gemaakt.

Het standaardprofiel is een afgeleide van het huidige algemene profiel
voor een overgroot deel van de dijken rond de Oosterschelde. Het
voorgestelde standaard profiel leent zich uitstekend voor de dijkvakken
die dichtbij de geulen liggen. In bijna alle gevallen zijn deze dijken
gekoppeld aan inlagen. De bekleding van de zeewering is volgens het
standaard profiel opgebouwd uit een duidelijk te onderscheiden onder-
en boventafel waaraan in veel gevallen een rijk historisch verleden valt
af te lezen. Verder kunnen op veel plaatsen waardevolle nat en droog
gebonden zoutvegetaties zich vestigen.
Op basis van de dagelijkse getijdenwerking en verwijzend naar het
cultuurhistorische gegeven gaat het advies uit naar een gebruik van
donker gekleurde en natuurlijke bekledingsmaterialen in de ondertafel.
Op dezelfde basis gaat voor de boventafel het advies uit naar een
gebruik van licht gekleurde en moderne bekledingsmaterialen

Het advies geeft aan dat het de voorkeur heeft de betonzuilen op de
berm af te strooien met grond. Dit bevordert begroeiing door gras en
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kruiden op deze strook. Tevens is het wenselijk in de buitenberm
kniklijn in de nieuwe situatie duurzame palen aan te brengen. Dit met
het oog op de cultuurhistorische waarde van de nu aanwezig
palen rijen. Of het plaatsen van palen in de nieuwe bekleding technisch
mogelijk is wordt bestudeerd.

Het voorstel de lage berm in deelgebied IV te handhaven op basis van
ecologische waarden stuit op problemen vanuit de landschappelijke
hoek. De brede berm van ca. 10 meter in een steenbekleding geeft een
zeer verhard beeld. Dit ondanks de openheid van een constructie in
betonzuilen waardoor begroeiing op zal treden. Om dit beeld te
verzachten wordt voorgesteld de betonzuilen die nog boven de berm
komen af te strooien met grond om begroeiing te stimuleren.

5.8 Bekledingsalternatieven

5.8.1 Algemeen
Voor het maken van een ontwerp is het totale dijkvak opgedeeld in een
zevental deelgebieden. Zie hiervoor paragraaf 5.2.

In het algemeen zijn nog de volgende opmerkingen van toepassing:
• De scheiding tussen de onder- en boventafel ligt op het

GHW = NAP+1 ,60 m.
• Bij toepassen eco-toplaag is de maximale zuilhoogte 0,47

m.
• Toepassen verschillende soortelijke massa's in een

dwarsprofiel is niet toegestaan. Verschillende zuilhoogten
wel.

• De benodigde kleidikte onder een steenbekleding wordt
gesteld op minimaal 0,80 m. Dit komt voort uit onderzoek
van de Werkgroep Kennis.

• Aangezien het bewerken van bestaande onderlagen,
bijvoorbeeld klei of mijnsteen, een nadelige invloed heeft
op de eigenschappen wordt nieuwe bekleding zoveel
mogelijk op de bestaande lagen aangebracht.

•
5.8.2 Deelgebied I: dp836 - dp838+60m (dp838)
De berm wordt over het hele deelgebied opgehoogd tot het
ontwerppeil van NAP+3,55 m. De taludhellingen worden in principe
gelijk gehouden aan de bestaande situatie. Gevolg is dat de berm
landinwaarts verschuift ten opzichte van de kruinlijn. Op de nieuwe
berm wordt een verhard onderhoudspad aangelegd met een breedte
van 3 m.

Alternatief 1a: ondertafel betonzuilen, boventafel betonzuilen
De onder- en boventafel worden voorzien van nieuw te leveren
betonzuilen. De benodigde zuilhoogte voor zowel onder- als boventafel
is 0,50 m bij p=2400 kg/m", Globaal is de constructiehoogte van de
nieuwe bekleding vergelijkbaar met de bestaande. De kleidikte onder
de boventafel is onvoldoende, 0,40 m t.o.v. 0,80 m.

Alternatief 1b: ondertafel betonzuilen+ecotoptesg, boventafel
betonzuilen
De onder- en boventafel worden voorzien van nieuw te leveren
betonzuilen. De benodigde zuilhoogte voor zowel onder- als boventafel
is 0,45 m bij p=2500 kg/m", Globaal is de constructiehoogte van de
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nieuwe bekleding vergelijkbaar met de bestaande. De kleidikte onder
de boventafel is onvoldoende, 0,40 m t.o.v. 0,80 m.

Alternatief 2: onderla fel overlagen, boventafel betonzuilen
De ondertafel wordt overlaagd met breuksteen 5-40 kg met een
laagdikte van 0,40 m vol-en-zat ingegoten. De boventafel wordt
uitgevoerd in betonzuilen van 0,50 m en p:::2400 kg/rrr'. Globaal is de
constructiehoogte van de nieuwe bekleding vergelijkbaar met de
bestaande. De kleidikte onder de boventafel is onvoldoende 0,40 m
t.o.v. 0,80 m.

5.8.3 Deelgebied 11:dp838+60m - dp852+30m (dp841)
De berm wordt over het hele deelgebied opgehoogd tot het
ontwerppeil van NAP+3,55 m. De taludhellingen worden in principe
gelijk gehouden aan de bestaande situatie. Gevolg is dat de berm
landinwaarts verschuift ten opzichte van de kruinlijn. Op de nieuwe
berm wordt een verhard onderhoudspad aangelegd met een breedte
van 3 m.

Alternatief 1a: onderlafel betonzuilen, boventafel betonzuilen
De onder- en boventafel worden voorzien van nieuw te leveren
betonzuilen. De benodigde zuilhoogte voor zowel onder- als boventafel
is 0,50 m bij p:::2400 kg/m". Globaal neemt de constructiehoogte van
de nieuwe bekleding ten opzichte van bestaande bekleding toe met ca.
0,10 m. De kleidikte onder zowel de onder- als boventafel is
onvoldoende, 0,30 m t.o.v. 0,80 m.

Alternatief 1b: onderlafel betonzutlen-ecotopleeg, boventafel
betonzuilen
De onder- en boventafel worden voorzien van nieuw te leveren
betonzuilen. De benodigde zuilhoogte voor zowel onder- als boventafel
is 0,45 m bij p:::2600 kg/m". Globaal is de constructiehoogte van de
nieuwe bekleding vergelijkbaar met de bestaande. De kleidikte onder
zowel de onder- als boventafel is onvoldoende, 0,30 m t.o.v. 0,80 m.

•
Alternatief 2: onderlafel overlagen, boventafel betonzuilen
De ondertafel wordt overlaagd met breuksteen 5-40 kg met een
laagdikte van 0,40 m vol-en-zat ingegoten. De boven tafel wordt
uitgevoerd in betonzuilen van 0,50 m bij p:::2400 kg/m", Globaal is de
constructie hoogte van de nieuwe bekleding vergelijkbaar met de
bestaande. De kleidikte onder de boventafel is onvoldoende, 0,30 m
t.o.v. 0,80 m.

5.8.4 Deelgebied Ill: dp852+30m - dp854+60m (dp854)
De berm over dit deelgebied ligt boven het ontwerppeil van NAP+3,55
m. Het gehele profiel blijft gehandhaafd. Op de nieuwe berm wordt
een verhard onderhoudspad aangelegd met een breedte van 3 m.

Alternatief 1a: onderlafel betonzuilen, boventafel betonzuilen
De onder- en boventafel worden voorzien van nieuw te leveren
betonzuilen. De benodigde zuilhoogte voor zowel onder- als boventafel
is 0,50 m bij p:::2300 kg/m". Afhankelijk van de bestaande bekleding
neemt de constructiehoogte toe met ca. 0,20 tot 0,40 m. De kleidikte,
samen met de aanwezige mijnsteen, is voldoende t.o.v. 0,80 m.
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Alternatief 1b: ondertafel betonzuilen-ecotoptesg, boventafel
betonzuilen
De onder- en boventafel worden voorzien van nieuw te leveren
betonzuilen. De benodigde zuilhoogte voor zowel onder- als boventafel
is 0,45 m bij p=2400 kg/m". Afhankelijk van de bestaande bekleding
neemt de constructiehoogte toe met ca. 0,20 tot 0,40 m. De kleidikte,
samen met de aanwezige mijnsteen, is voldoende t.o.v. 0,80 m.

Alternatief 2: ondertafel overlagen, boventafel betonzuilen
De ondertafel wordt overlaagd met breuksteen 5-40 kg met een
laagdikte van 0,40 m vol-en-zat ingegoten. De boventafel wordt
uitgevoerd in betonzuilen van 0,50 m en p=2300 kg/m", Afhankelijk
van de bestaande bekleding neemt de constructiehoogte toe met ca.
0,20 tot 0,40 m. De kleidikte, samen met de aanwezige mijnsteen, is
voldoende t.o.v. 0,80 m.

5.8.5 Deelgebied IV: dp854+60m - dp861+60m (dp861)
In principe wordt de berm over het hele deelgebied opgehoogd tot het
ontwerppeil van NAP+3,55 m. De taludhellingen worden in principe
gelijk gehouden aan de bestaande situatie. Gevolg is dat de berm
landinwaarts verschuift ten opzichte van de kruinlijn. Op de nieuwe
berm wordt een verhard onderhoudspad aangelegd met een breedte
van 3 m.

Op basis van de grote ecologische waarden op de laaggelegen berm is
een alternatief profiel mogelijk. Hierbij blijft de berm rondom het
bestaande niveau gehandhaafd. De berm overspoelt hierdoor
regelmatig en heeft voldoende zoutspray voor het herbegroeien met
waardevolle flora. Boven de berm op vrijwel hetzelfde niveau als de
bestaande berm komt op ontwerppeil een onderhoudsstrook te liggen.
Die figuur 11 in Bijlage 1.

Alternatief 1a: ondertafel betonzuilen, boventafel betonzuilen
De onder- en boventafel worden voorzien van nieuw te leveren
betonzuilen. De benodigde zuilhoogte voor zowel onder- als boven tafel
is 0,45 m bij p=2500 kg/m". Globaal neemt de constructiehoogte van
de nieuwe bekleding ten opzichte van bestaande bekleding toe met ca.
0,15 m. De kleidikte onder zowel de onder- als boventafel is
onvoldoende, 0,45 m t.o.v. 0,80 m.
Op basis van de ontwerpberekeningen is het toepassen van betonzuilen
technisch haalbaar op de laaggelegen berm. De afmetingen zijn een
dikte van 0,50 m en p=2500 kg/m". Het niveau tot waar de bekleding
dient te worden doorgezet is Ontwerppeil + Y2H, = 3,55 + Y2 x 1,77 =
NAP+4,44 m. Deze bekleding wordt in de overzichtstabel genoemd
onder alternatief 1a. Vanwege het niet toepassen van verschillende
soortelijke massa's binnen een profiel worden hier ook zuilen met een
hoogte van 0,45 m bij p=2500 kg/m" toegepast.

Alternatief 1b: ondertafel betonzuiien-ecotoplssg, boventafel
betonzuilen
De onder- en boventafel worden voorzien van nieuw te leveren
betonzuilen. De benodigde zuilhoogte voor zowel onder- als boventafel
is 0,45 m bij p=2500 kg/m", Globaal is de constructiehoogte van de
nieuwe bekleding vergelijkbaar met de bestaande. De kleidikte onder
zowel de onder- als boventafel is onvoldoende, 0,45 m t.o.v. 0,80 m.
Op basis van de ontwerpberekeningen is het toepassen van betonzuilen
technisch haalbaar op de laaggelegen berm. De afmetingen zijn een
dikte van 0,50 m en p=2500 kg/m". Het niveau tot waar de bekleding
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dient te worden doorgezet is Ontwerppeil + Y2Hs = 3,55 + Y2x 1,77 =
NAP+4,44 m. Deze bekleding wordt in de overzichtstabel genoemd
onder alternatief 1b. Vanwege het niet toepassen van verschillende
soortelijke massa's binnen een profiel worden hier ook zuilen met een
hoogte van 0,45 m bij p=2500 kg/m! toegepast.

Alternatief 2: onderla fel overlagen, boventafel betonzuilen
De ondertafel wordt overlaagd met breuksteen 5-40 kg met een
laagdikte van 0,40 m vol-en-zat ingegoten. De boventafel wordt
uitgevoerd in betonzuilen van 0,50 m bij p=2400 kg/m", Afhankelijk
van de bestaande bekleding neemt de constructiehoogte toe met ca.
0,20 m. De kleidikte onder een deel van boventafel is onvoldoende,
0,45 m t.o.v. 0,80 m.
Op basis van de ontwerpberekeningen is het toepassen van betonzuilen
technisch haalbaar op de laaggelegen berm. De afmetingen zijn een
dikte van 0,50 m en p=2500 kg/m". Het niveau tot waar de bekleding
dient te worden doorgezet is Ontwerppeil + 112 H, = 3,55 + 112 x 1,77 =
NAP+4,44 m. Deze bekleding wordt in de overzichtstabel genoemd
onder alternatief 2. Vanwege het niet toepassen van verschillende
soortelijke massa's binnen een profiel worden hier ook zuilen met een
hoogte van 0,45 m bij p=2500 kg/m" toegepast.

,

5.8.6 Deelgebied V: dp861+60m - dp865+50m (dp864)
De berm over het hele deelgebied is op voldoende hoogte. De
taludhellingen worden dan ook in principe gelijkgehouden met de
bestaande situatie.

Alternatief 1a: onderlafel betonzuilen, boventafel betonzuilen
De onder- en boventafel worden voorzien van nieuw te leveren
betonzuilen. De benodigde zuilhoogte voor ondertafel is 0,50 m bij
p=2500 kg/m", Voor de boventafel is dit 0,50 m bij p=2500 kg/m",
Globaal neemt de constructiehoogte van de nieuwe bekleding ten
opzichte van bestaande bekleding toe met ca. 0,10 m. De kleidikte
onder zowel de onder- als boventafel is voldoende t.o.v. 0,80 m.

•
Alternatief 1b: onderla fel betoruuiten+ecotopleeg, boventafel
betonzuilen
De onder- en boventafel worden voorzien van nieuw te leveren
betonzuilen, waarvan de ondertafel met eco-toplaag. De benodigde
zuilhoogte voor ondertafel is 0,45 m bij p=2700 kg/m", Voor de
boventafel is dit 0,40 bij p=2700 kg/m". Globaal neemt de
constructiehoogte van de nieuwe bekleding ten opzichte van bestaande
bekleding toe met ca. 0,10 m. De kleidikte onder zowel de onder- als
boventafel is voldoende t.o.v. 0,80 m.

Alternatief 2: onderla fel overlagen, boventafel betonzuilen
De ondertafel wordt overlaagd met breuksteen 5-40 kg met een
laagdikte van 0,40 m vol-en-zat ingegoten. De boventafel wordt
uitgevoerd in betonzuilen van 0,50 m bij p=2500 kg/m". Afhankelijk
van de bestaande bekleding neemt de constructiehoogte toe met ca.
0,10 m De kleidikte onder de boventafel is voldoende t.o.v. 0.80 m.

5.8.7 Deelgebied VI: dp 865+50m - dp 867+50m (dp866+50m)
Dit deelgebied kent een grote variatie aan profielvormen. Als
representatief profiel is gekozen voor dp866+50m. De berm ligt onder
het ontwerppeil van NAP+3,55 m. Vanwege de bereikbaarheid van het
buitendijkse meetstation kan hier de berm echter niet worden
opgehoogd tot het ontwerppeil.
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Alternatief 1a: ondertafel betonzuilen, boventafel betonzuilen
De onder- en boventafel worden voorzien van nieuw te leveren
betonzuilen. De benodigde zuilhoogte is 0,50 m bij p=2400 kg/m".
Globaal neemt de constructiehoogte van de nieuwe bekleding ten
opzichte van bestaande bekleding toe met ca. 0,10 m. De kleidikte
onder de ondertafel is voldoende t.o.v. 0,80 m.

Alternatief 1b: ondertafel betonzuiien=ecotoplseg, boventafel
betonzuilen
De onder- en boventafel worden voorzien van nieuw te leveren
betonzuilen. waarvan de ondertafel met eco-toplaag. De benodigde
zuilhoogte is 0,45 m bij p=2500 kg/m" Globaal neemt de
constructiehoogte van de nieuwe bekleding ten opzichte van bestaande
bekleding toe met ca. 0,10 m. De kleidikte onder de ondertafel is
voldoende t.o.v. 0,80 m.

Alternatief 2: ondertafel overlagen, boventafel betonzuilen
De ondertafel wordt overlaagd met breuksteen 5-40 kg met een
laagdikte van 0,40 m vol-en-zat ingegoten. De boven tafel wordt
uitgevoerd in betonzuilen van 0,50 bij p=2400 kg/m", Afhankelijk van
de bestaande bekleding neemt de constructiehoogte toe met ca. 0,10
m De kleidikte onder de boventafel is voldoende t.o.v. 0,80 m.

5.8.8 Deelgebied VII: dp867+50m - dp 869 (dp868+50m)
Dit deelgebied beslaat de laatste ca. 200 m van het dijkvak Tholen 3.
Vanwege de minimale invloed van deze eventuele berm op de
golfoploop is besloten deze berm niet op te hogen naar het
ontwerppeil.

Het gehele deelgebied ligt in het havenkanaal van Stavenisse. Door de
beperkte breedte van het havenkanaal is ook de ruimte voor het
buiten beloop van de dijk zeer beperkt. Een direct gevolg hiervan zijn de
zeer steile taluds voor de steenbekleding. De hellingen variëren tussen
1:1,9 en 1:2,6.

•
Een direct gevolg van deze steile hellingen is dat een bekleding van
betonzuilen niet toepasbaar is. De maximale rekenhelling voor een
dergelijk ontwerp is namelijk 1:2,7. Overlagen met breuksteen is voor
dit deelgebied dan ook het enige overblijvende ontwerpalternatief. Het
advies voor dit deelgebied is een bekleding van betonzuilen met
ecotoplaag.

De ondertafel, tot NAP+1,60 m, wordt uitgevoerd als een overlaging
van losse breuksteen 5-40 kg met een laagdikte van 0,40 m vol-en-zat
ingegoten met gietasfalt. Het geheel wordt afgestrooid met een
sortering 90/180 mm voor het creëren van schone koppen.

De boventafel wordt uitgevoerd als een overlaging van losse
breuksteen 5-40 kg met een laagdikte van 0,40 m, vol-en-zat
ingegoten met gietasfalt.

5.8.9 Samenvatting alternatieven
Onderstaande tabellen geven de samenvatting van hierboven
besproken alternatieven. Weergegeven zijn slechts de minimaal
benodigde bekledingen. De figuren 6a, 6b en 6c in Bijlage 1 geven de
glooiingskaarten van de verschillen de alternatieven weer.
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Tabe15.11 BekledinB, volB,ens alternatief 1a
Deel- locatie Bekleding Onder- Boven-
ge- Van [dp ..] Tot [dp ..] grens grens
bied [NAP +m] [NAP +m]
I 836 838+60m Betonzuilen 50/2400 Teen 1,60

Betonzuilen 45/2500
Betonzuilen 50/2400 1,60 3,59
Betonzuilen 45/2500

11 838+60m 852+30m Betonzuilen 50/2400 Teen 1,60
Betonzuilen 45/2500
Betonzuilen 50/2400 1,60 3,59
Betonzuilen 45/2500

III 852+30m 854+60m Betonzuilen 50/2300 Teen 1,60
Betonzuilen 50/2300 1,60 4,62

IV1) 854+60m 861+60m Betonzuilen 45/2500 Teen 1,60
Betonzuilen 45/2500 1,60 2,10
Betonzuilen 50/2500 2,10 2,83
Betonzuilen 45/2500 2,83 3,59

V 861+60m 865+50m Betonzuilen 50/2500 Teen 1,60
Betonzuilen 50/2500 1,60 5,39

VI 865+50m 867+50m Betonzuilen 50/2400 Teen 1,60
Betonzuilen 50/2400 1,60 4,67

VII 867+50m 869 n.v.t.
n.v.t.

1) De berm met 50/2500 is hier bepalend voor de soortelijke massa

Tabe15.12 BekledinB, volB,ens alternatief 1b
Deel- locatie Bekleding Onder- Boven-
ge- Van [dp ..] Tot [dp ..] grens grens
bied [NAP +m] [NAP +m]
I 836 838+60m Betonzuilen 45+e/2500 Teen 1,60

Betonzuilen 45/2500 1,60 3,59
11 838+60m 852+30m Betonzuilen 45+e/2500 Teen 1,60

Betonzuilen 45/2500 1,60 3,59
III 852+30m 854+60m Betonzuilen 45+e/2400 Teen 1,60

Betonzuilen 45/2400 1,60 4,62
IV 854+60m 861+60m Betonzuilen 45+e/2500 Teen 1,60• Betonzuilen 45/2500 1,60 2,10

Betonzuilen 50/2500 2,10 2,83
Betonzuilen 45/2500 2,83 3,59

V 861+60m 865+50m Betonzuilen 45+e/2600 Teen 5,39
Betonzuilen 40/2600 1,60 1,60

VI 865+50m 867+50m Betonzuilen 45+e/2500 Teen 4,67
Betonzuilen 45/2500 1,60 1,60

VII 867+50m 869 n.v.t.
n.v.t.

Tabe15.13 BekledinB, volB,ens alternatief 2
Deel- locatie Bekleding Onder- Boven-
ge- Van [dp ..] Tot [dp ..] grens grens
bied [NAP +m] [NAP +m]
I 836 838+60m Breuksteen 5-40 kg, sk Teen 1,60

Betonzuilen 50/2400 1,60 3,59
II 838+60m 852+30m Breuksteen 5-40 kg, sk Teen 1,60
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Betonzuilen 50/2400 1,60 3,59
III 852+30m 854+60m Breuksteen 5-40 kg, sk Teen 1,60

Betonzuilen 50/2300 1,60 4,62
IV 854+60m 861+60m Breuksteen 5-40 kg, sk Teen 2,10

Betonzuilen 50/2400 1,60 3,59
V 861+60m 865+50m Breuksteen 5-40 kg, sk Teen 1,60

Betonzuilen 50/2500 1,60 5,39
VI 865+50m 867+50m Breuksteen 5-40 kg, sk Teen 1,60

Betonzuilen 50/2400 1,60 4,67
VII 867+50m 869 Breuksteen 5-40 kg, sk Teen 1,60

Breuksteen 5-40 kg 1,60 5,00

5.9 Afweging

De drie bovenstaande alternatieven zijn op de volgende aspecten tegen
elkaar afgewogen:
• Constructie-eigenschappen;
• Uitvoering;
• Hergebruik;
• Onderhoud;
• Landschap;
• Natuur;
• Kosten.

Constructie-eigenschappen
Bij Alternatief 2 verdient de overgang van de overlaging in de
ondertafel naar de betonzuilen in de boventafel extra aandacht, omdat
deze overgang een zwak punt in de bekleding kan zijn.

•

Uitvoering
Een overlaging is gemakkelijker en sneller uit te voeren dan het zetten
van betonzuilen, dus alternatief 2 scoort het beste. Bij alternatief 2 is
het ook niet nodig een nieuwe teenconstructie te maken. Wel is het
nodig aan de bovenkant van de overlaging een afdichting te maken en
een overgangsconstructie naar de betonzuilen. Bij een relatief kleine
strook overlaging is het niet rendabel om te overlagen omdat de kosten
voor een overgangsconstructie niet opwegen tegen de lagere
materiaalkosten. Bij de alternatieven 1a en 1b kan het bovendien nodig
zijn een grondverbetering toe te passen waar onvoldoende klei
aanwezig is.

Hergebruik
Zowel bij alternatief 1a, 1b als alternatief 2 worden geen materialen
hergebruikt. Wel levert alternatief 2 een kleinere hoeveelheid af te
voeren vrijkomende materialen op. Wanneer gekeken wordt naar LCA-
waarden dan scoren betonzuilen (alternatieven 1a en 1b) hoger dan de
overlaging met ingegoten breuksteen (alternatief 2).

Onderhoud
Op onderhoud scoren de alternatieven 1a en 1b iets slechter,
voornamelijk omdat het repareren van een overlaging eenvoudiger is
dan het vervangen van een aantal betonzuilen. Daarentegen kan
schade aan de bekleding van betonzuilen in een vroeg stadium ontdekt
en dus snel gerepareerd worden.

Landschap
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Alternatief 2 scoort het best op criterium landschap. Overlagen van de
ondertafel past het beste in de geldende landschapsvisie (ondertafel
uitvoeren in donkere kleuren, boventafel in lichte kleuren). Het
uitvoeren van de ondertafel in betonzuilen scoort op dit punt slecht.
Alternatief 1 b, met donkere ecotoplaag, scoort hierin dan weer beter
van alternatief 1a. De score is gebaseerd op de algemene
landschapsvisie Oosterschelde en het detailadvies in Bijlage 3.

Natuur
Op natuurwaarden scoren de alternatieven 1a en 1b iets beter, maar
het verschil is minimaal. Van deze twee scoort alternatief 1b dan weer
het beste door de toegepaste ecotoplaag.

Kosten
Alternatief 2 is het goedkoopst, daarna alternatief 1a en dan alternatief
1b. Het verschil tussen de alternatieven 1a en 2 is ca. 20%. Dit verschil
wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de prijs per m2 overlaging
lager is dan de prijs per m2 betonzuilen.

Tabe/5.14 Voorkeursbek/edinf:. es: dee/f:.ebied
Deel- locatie Bekleding Onder- Boven-
ge- Van Tot grens grens
bied [NAP +m] [NAP +m]
I 836 838+60m Betonzuilen 45/2500 Teen 3,59
11 838+60m 852+30m Betonzuilen 45/2500 Teen 3,59
III 852+30m 854+60m Betonzuilen 45+e/2400 Teen 1,60

Betonzuilen 45/2400 1,60 4,62
IV 854+60m 861+60m Betonzuilen 45+e/2500 Teen 1,60

Betonzuilen 45/2500 1,60 2,10
Betonzuilen 50/2500 2,10 2,83
Betonzuilen 45/2500 2,83 3,59

V 861+60m 865+5 Betonzuilen 45+e/2600 Teen 1,60
Betonzuilen 45/2600 1,60 5,39

VI 865+50m 867+50m Breuksteen 10-60 kg, Teen 1,60
sk
Betonzuilen 50/2400 1,60 4,67

VII 867+50m 869 'Breuksteen 10-60 kg, Teen 1,60
sk
Breuksteen 10-60 k~, v 1,60 5,00••

In vergelijking met Tabel 5.5 en Tabel 5.6 wordt op enkele plaatsen
afgeweken van het bekledingstype dat hoort bij het ecologisch
detailadvies. Deze afwijkingen zijn doorgevoerd in onderling overleg
tussen de verschillende belanghebbenden. De afwijkingen zijn als volgt:
• Deelgebieden I en 11kunnen volstaan met een overlaging, niet vol-

en-zat ingegoten. Door de talud hellingen in deze deelgebieden zijn
betonzuilen technisch toepasbaar. Deze betonzuilen scoren
ecologisch beter van de overlaging. De verwachting dat op
meerdere plaatsen in de Oosterschelde een overlaging noodzakelijk
is vanwege de taludhellingen. Op basis hiervan is besloten om, nu
het mogelijk is, betonzuilen toe te passen ter compensatie van
toekomstige vakken waar dit technische niet mogelijk zal zijn.

• Deelgebieden III tot en met V voldoen aan de eerder genoemde
tabellen.

• Deelgebied VI dient uitgevoerd te worden in betonzuilen met een
eco-toplaag. In dit deelgebied is echter een golfmeetstation
aanwezig dat buiten de lijn van het onderbeloop ligt. Het gevolg
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van deze ligging zijn verschillende scherpe hoeken die niet in
betonzuilen te maken zijn. Een overlaging is daarom het gekozen
constructiealternatief. De uitvoering dient niet vol-en-zat te zijn. De
aansluiting naar deelgebied VII is zodanig kort dat gekozen is de
overlaging door te zetten over het hele deelgebied VI in plaats van
nog over te gaan naar betonzuilen voor ca. 100 m.

• Deelgebied VII vereist ecologisch een bekleding van betonzuilen
met een eco-toplaag. Door de steile taludhellingen in het kanaal is
dit technisch niet toepasbaar. Een overlaging is door deze steile
taluds de enige mogelijkè oplossing.

5.10 Onderhoudsstrook

Op de stormvloedberm wordt een nieuwe onderhoudsstrook
aangelegd, die over de hele lengte van het dijkvak toegankelijk moet
zijn voor fietsers. De toplaag wordt daarom uitgevoerd in
grindasfaltbeton of dicht asfaltbeton.

5.11 Bekleding tussen ontwerppeil en berm

Aangezien de berm alleen tussen dp861 en dp867 meer dan 0,5 m
boven het ontwerppeil + Y2H, ligt, wordt de steenbekleding van de
boventafel overal doorgezet tot op de berm en tot aan de verharde
onderhoudsstrook op de berm.
De harde bekleding boven ontwerppeil + Y2H, wordt uitgevoerd in
betonzuilen. De bekledingen op de boventafel hebben dan alle een
grijze kleur en op de open toplaag van de zuilen kunnen planten
groeien. Er is niet gekozen voor open steenasfalt, omdat dit een
donkere kleur heeft wat landschappelijk niet wenselijk is. Ook is niet
gekozen voor het plaatsen van gekantelde betonblokken boven
ontwerppeil + Y2H,. De ervaring is opgedaan dat de ronding van het
talud, in aansluiting op de onderhoudsstrook, moeilijk is uit te voeren in
gekantelde blokken zonder dat aanzienlijke spleten tussen de blokken
ontstaan.

5.12 Golfoploop

De golfoploop van het voorkeursalternatief, tijdens ontwerpcondities, is
vergeleken met de golfoploop in de oude situatie. In Tabel 5.15 is voor
een aantal dwarsprofielen het effect van het gewijzigde talud en de
gewijzigde berm op de golfoploop gegeven. Hieruit wordt
geconcludeerd dat bij de meeste dwarsprofielen de golfoploop
afneemt, hetgeen het gevolg is van de bredere berm in de nieuwe
situatie.

Tabe/5.15 Vergrotingsfactor golfop/oop
Dwarsprofiel Vergrotingsfactor
1
2
3
4
5
6
7

0,95
0,98
1,02
0,95
1,01
1,02
0,97

Vergrotingsfactor <1 betekent afname golfop/oop
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•

Aangenomen wordt dat een eventuele toekomstige dijkverzwaring aan
de binnenzijde van de dijk kan worden aangebracht. zodat de
dijkverbetering van deze nota niet opnieuw hoeft te worden
uitgevoerd.
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6 Nadere dimensionering

6.1 Algemeen

De nadere dimensionering van de verschillende dwarsprofielen is in
tekening weergegeven in de figuren 8 tot en met 14 van Bijlage 1.

Om uitspoelen van het basismateriaal onder de bekleding te
voorkomen wordt dit afgedekt met een geotextiel. Dit geotextiel moet
gronddicht, waterdoorlatend en voldoende sterk zijn. Binnen het
project Zeeweringen worden twee standaard typen toegepast. Deze
typen zijn beschreven in onderstaande Tabel 6.1 en Tabel 6.2.

Tabel6.1 Geotextiel type 1, nonwoven

Eigenschap Waarde
Treksterkte
Rek bij breuk
Doordukkracht
Porie grootte 090

z 20 kN/m (machine- en dwarsrichting)
~60% (machine- en dwarsrichting)
z 3500 N
_.:::;_100 urn

Tabel6.2 Geotextiel type 2, woven

Eigenschap Waarde
Treksterkte
Rek bij breuk
Doorstromingsweerstand
Poriegrootte
Sterkte naainaad

z 50 kN/m (ketting en inslag)
_.:::;_20% (ketting en inslag)
Vlh50-index z 15 mm/s (bijbehorende 1jJ_;::._0,301Is)
_.:::;_350 urn
> 50% van breuksterkte geotextiel

•
Type 1 vindt standaard toepassing onder een bekleding van gezette
steen zoals betonzuilen. Type 2 wordt standaard toegepast onder een
bekleding van los gestort materiaal zoals een kreukelberm in
breuksteen. Als bescherming tegen de vallende stenen tijdens een
bestorting wordt dit geotextiel altijd toegepast in combinatie met een
nonwoven.

De eisen met betrekking tot de levensduur worden opgenomen in het
bestek.

In het algemeen zijn nog de volgende opmerkingen van toepassing:
• De scheiding tussen de onder- en boventafel ligt op het

GHW = NAP+1 ,60 m.
• Bij toepassen eco-toplaag is de maximale zuilhoogte 0,47

m.
• Toepassen verschillende soortelijke massa's in een

dwarsprofiel is niet toegestaan. Verschillende zuilhoogten
wel.

• De benodigde kleidikte onder een steenbekleding wordt
gesteld op minimaal 0,80 m. Dit komt voort uit onderzoek
van de Werkgroep Kennis.
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• Aangezien het bewerken van bestaande onderlagen,
bijvoorbeeld klei of mijnsteen, een nadelige invloed heeft
op de eigenschappen wordt nieuwe bekleding zoveel
mogelijk op de bestaande lagen aangebracht.

6.2 Kreukelberm en teenconstructie

6.2.1 Toplaag
In het algemeen bestaat de kreukelberm uit een toplaag van
breuksteen, met daaronder een geotextiel met een nonwoven. De
kreukelberm moet-de teen van de bekleding tegen erosie beschermen
en de bekleding ondersteunen. Daar waar vanaf de teen een bekleding
van gezette steen wordt aangebracht, moet ook een teenconstructie
worden geplaatst, eveneens ter ondersteuning van de bovenliggende
bekleding. De standaard soortelijke massa van de breuksteen is
2650 kg/m". Vanwege het percentage holle ruimte in los gestorte
breuksteen van 38% kan voor losse breuksteen worden gerekend met
1650 kg/mlo

Tabel6.3 Nieuw te maken kreukelberm

Kreukelberm Sortering [kg] Laagdikte Penetratie
Van [dp ... ] Tot [dp ... ] [m]

836 838 10-60 0,50
838 843 40-200 0,70
843 863 10-60 0,50
863 867+50m 40-200 0,70 Stroken
867+50m 869 10-601)

1) Bi;zonder constructie in havenkanaal, zie paragraaf 6.8.3

•

De bestaande kreukelberm in de deelgebieden I tot en met IV varieert
sterk in zowel breedte, steensortering en dikte. In de meeste gevallen is
de steensortering 10-60 kg. Op de plaatsen waar de huidige
kreukelberm niet voldoet aan de genoemde sortering dient deze
aangevuld te worden. De minimale breedte van de kreukelberm is 5,0
m. Tussen dp838 en dp 843 heeft de dijk geen hoog voorland. Uit de
berekening blijkt dat het ontwerp gemaakt moet worden met de
spreadsheet Breuksteen. Voor dit deel zou de benodigde steensortering
300-1000 kg zijn. Echter op basis van ervaring en de specifieke situatie
is besloten een sortering 40-200 kg te gebruiken. De situatie betreft
een strekdam op de kop van de dijk ter hoogte van dp839. De
steensortering op de strekdam is 10-60 kg.

Deelgebieden Ven VI vallen beide binnen randvoorwaardenvak 115a.
Bij gebruik van alleen losse breuksteen is een sortering 1000-3000 kg
nodig. De voorkeur voor deze deelgebieden gaat daarom uit naar een
kreukelberm bestaande uit patroon gepenetreerde breuksteen. Bij een
stippenpenetratie is de benodigde steensortering 60-300 kg, bij een
strokenpenetratie 40-200 kg. In beide gevallen is de breedte van de
kreukelberm 5,00 m. Ecologisch ligt de voorkeur bij een
stippenpenetratie. Doordat deze vorm van penetreren in een
kreukelberm nog niet is toegepast is de kwaliteit niet zeker. Daarom is
gekozen voor een sortering 40-200 kg met een strokenpenetratie,
echter alleen tussen dp863 en dp867+50m. Tussen dp861 +60m en
dp863 wordt de kreukelberm uitgevoerd in 10-60 kg.
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Deelgebied VII valt binnen randvoorwaardenvak 114, het haven kanaal
en het havenhoofd. Bij gebruik van alleen losse breuksteen is een
sortering 300-1000 kg nodig. De bodem breedte van het haven kanaal
laat geen standaard kreukelberm toe. In paragraaf 6.8.3 wordt verder
ingegaan op deze constructie. Op het havenhoofd wordt de constructie
van deelgebied VI doorgezet. Ter ondersteuning van de overlaging in
het haven kanaal wordt een inkassing gemaakt voor de bestaande
teenconstructie van ca. 2,00 m breed en ca. 1,00 m diep. De inkassing
wordt gevuld met dezelfde steensortering als de overlaging. Tegen de
bestaande teenconstructie

6.2.2 Geotextiel
Aangezien de kreukelberm bestaat uit breuksteen, al dan niet
ingegoten, wordt een geotextiel type 2 toegepast. Bij gebruik van een
toplaag van steensortering van 40-200 kg of zwaarder dient men eerst
een laag kleinere steen aan te brengen. Evenals het nonwoven is dit
een bescherming van het geotextiel. De laag met kleinere steen kan
ook bestaan uit beschikbare vrijkomende materialen.

6.2.3 Teenconstructie
Ter controle van de hoogteligging van de bestaande teenconstructie is
de stortsteenlijn ingetekend in figuur 4 in Bijlage 1. Hieruit blijkt dat het
bestaande teen niveau onder deze stortsteen lijn ligt wat betekent dat
enige afslag van het voorland is geoorloofd. De teen van de nieuwe
constructie wordt dus niet verlaagd. Dientengevolge treedt geen
teenverschuiving op.

Een nieuwe teenconstructie bestaat uit een teenschot, met een hoogte
van 0,60 m, en palen die het teenschot ondersteunen, met een lengte
van 1,80 m (h.o.h. 0,30 m, doorsnede: 0,07xO,07 m2). De palen
moeten van FSC-hout zijn, dat voldoet aan Duurzaamheidsklasse 1, en
het teenschot mag niet dikker zijn dan 2 cm. Dit laatste dient te
voorkomen dat de gezette bekleding te veel nazakt wanneer het
teenschot vergaat. Boven het teenschot wordt een afgeschuinde
betonband aangebracht. Indien aanwezig en van voldoende kwaliteit,
worden de betonbanden uit de bestaande bekleding opnieuw gebruikt.
De bovenkant van de kreukelberm moet samenvallen met de
bovenkant van de nieuwe teenconstructie en de bovenkant van de
teenconstructie moet met enkele stenen worden afgedekt.• Deelgebied Teenniveau [NAP ... m]
I
11

+0,29
-0,65

III +0,20
IV -1,00
V -1,00
VI -0,21
VII -0,74

6.3 Bekleding

6.3.1 Toplaag
Zoals reeds gegeven in paragraaf 5.9 worden overwegend betonzuilen
toegepast in zowel de onder- als boventafel. Alleen in het haven kanaal
wordt over het hele profiel een overlaging aangebracht. De ondertafel
van deze overlaging wordt uitgevoerd met schone koppen.
Onderstaande Tabel 6.4 geeft nogmaals de gekozen bekleding per
deelgebied.

eringen Ontwerpnota Tholen 3 40



Tabe/6.4 Voorkeursbek/edin&_ es: dee/&_ebied
Deel- Bekleding Ondergrens Bovengrens Helling
gebied [NAP +m] [NAP +m] [1: ..]1>

I Betonzuilen 45/2500 0,30 3,55 3,25
11 Betonzuilen 50/2400 -0,65 3,55 3,85
III Betonzuilen 45+e/2400 0,20 1,60 3,15

Betonzuilen 45/2400 1,60 4,60 3,15
IV Betonzuilen 45+e/2500 -1,02 1,60 3,10

Betonzuilen 45/2500 1,60 2,10 3,10
Betonzuilen 50/2500 2,10 2,83 8,00
Betonzuilen 45/2500 2,83 3,59 3,10

V Betonzuilen 45+e/2600 -1,00 1,60 3,70
Betonzuilen 45/2600 1,60 5,39 3,70

VI Breuksteen 5-40 kg, sk -0,21 1,60 n.v.t.
Betonzuilen 50/2400 1,60 4,67 4,20

VII Breuksteen 5-40 kg, sk -0,74 1,60 n.v.t.
Breuksteen 5-40 k~, v 1,60 5,00 n.v.t.

1) gegeven ziin de bestekshellingen

Deelgebied IV heeft een afwijkende constructie ten opzichte van de rest
van het dijkvak. Reden hiervoor is de grote ecologische waarde van de
begroeiing op de bestaande lage berm. In het nieuwe ontwerp is
wederom een lage berm aangelegd met een helling van 1:8. Deze
helling ligt net onder de grens voor een berekening van de betonzuilen
als bermbekleding of als bekleding op talud. Bij een berekening als
berm is de bermfactor 1,27. Volgens Steentoets is de bermfactor slechts
1,01. Gezien de situatie is in overleg bepaald dat Steentoets hier de
meest betrouwbare uitkomst levert. De L\D van de berekende bekleding
moet vervolgens vermenigvuldigd worden met de bermfactor. De
berekende bekleding voor betonzuilen is 0,46/2500 met een L\D van
0,628. Toegepast worden zuilen met een hoogte van 0,50 m en een
soortelijke massa van 2500 kg/m>, De L\D van deze bekleding is 0,683.
Omgerekend betekent dit een bermfactor van 1,09. De toe te passen
bekleding is dus 8% zwaarder dan berekend wat enige onzekerheid in
de berekening tenietdoet.

• Rekening houdend met de uitvoering is het ongewenst dat zuilen met
dezelfde hoogte maar verschillende dichtheden in één profiel (onder
elkaar) worden toegepast. Deze zuilen kunnen naast elkaar worden
toegepast, indien dit betekent dat de dikte van de uitvullaag niet hoeft
te worden gewijzigd (gelijke constructie hoogte). De toplaag van
betonzuilen zal worden ingewassen met 75 kg/m? tot 85 kg/m"
gebroken materiaal. De sortering van dit inwasmateriaal is afhankelijk
van het type zuil (met betrekking tot de vorm) dat zal worden
toegepast.

6.3.2 Uitvullaag
De granulaire uitvullaag onder de toplaag is voornamelijk van belang
voor de uitvoering. Gelet op stabiliteit en uitvoering moet het materiaal
in deze uitvullaag zo fijn mogelijk zijn. Het materiaal mag echter niet
dermate fijn zijn dat het tussen de elementen van de toplaag door kan
wegspoelen. De fijnste sortering die uit dat oogpunt voor betonzuilen
mogelijk is, bedraagt 16/32 mm. In de ontwerpberekeningen wordt
uitgegaan van een bijbehorende D15 van 20 mm. Dit is een
conservatieve benadering. De werkelijke waarde van de D15 is circa 17
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mm. De minimale laagdikte waarin steenslag van bovengenoemde
sortering, in uitvoeringstechnisch opzicht, kan worden aangebracht is
0,10 m. Deze waarde voor de laagdikte wordt voorgeschreven in het
bestek. In de ontwerpberekeningen wordt een laagdikte van 0,15 m
ingevoerd, rekening houdend met een uitvoeringsmarge van 0,05 m.

6.3.3 Geotextiel
Onder een gezette steenbekleding wordt standaard een geotextiel
toegepast van het type 1.

6.3.4 Basismateriaal
Het gewicht van het basismateriaal, meestal klei, voorkomt samen met
het gewicht van de uitvullaag en de toplaag het afschuiven van de
bekleding. Aangezien de kleilaag (mijnsteenlaag) in de huidige situatie
niet overal voldoende dik is, moet deze kleilaag worden aangevuld, of
de bestaande kleilaag en een beperkt deel van het onderliggend zand
eerst worden afgegraven, om ruimte te maken voor de nieuwe kleilaag.
In het algemeen wordt beneden gemiddeld hoogwater, in plaats van
een nieuwe of een aanvullende kleilaag, een pakket fosforslakken
(O/40mm, hydraulisch bindend) van dezelfde dikte aangebracht. Dit
omdat de klei onder water moeilijk is aan te brengen. Onderstaande
Tabel 6.5 geeft per deelgebied wat de minimaal benodigde en
aanwezige dikte is van het basismateriaal.

Tabel6.5 Dikte voor basismateriaal
Deel- Niveau Aanwezige Benodigde Praktische
gebied dikte" [m] dikte [m]2) dikte [m]
I OT 2,00 0,86 0,90

BT 0,40 0,80 0,90
11 OT 0,30 0,80 0,80

BT 0,30 0,80 0,80
III OT 1,00 0,87 0,90

BT 1,40 0,80 0,90
IV OT 1,20 1,07 1,10

BT 0,45 0,97 1,10
Berm 0,45 1,02 1,10
Boven berm - 0,97 1,10

V OT 0,30 0,80 0,80
BT 1,60 0,80 0,80

VI OT n.v.t. 0,80 0,80
BT 2,80 0,80 0,80

VII n.v.t.
1) Minimale dikte weergegeven
2) Rekentechnisch
3) Alleen indien een tekort

6.4 Ingegoten breuksteen

Verschil3)
[m]

-0,40
-0,50
-0,50

-0,55
-0,55
-1,10
-0,50

De overlagingen worden uitgevoerd met breuksteen van 5-40 kg, die in
laag met een minimale dikte van 0,40 m dient te worden aangebracht.
Deze minimale laag moet over de volledige hoogte met gietasfalt
worden ingegoten. Voor het maken van schone koppen wordt de
ingegoten breuksteen afgestrooid met breuksteen 90/180 mm, 165
kg/m>, 0,10 m.
Wateroverdrukken onder de ingegoten bekleding dienen te worden
beperkt door aan de bovenrand (en aan de verticale randen) van deze
nieuwe bekleding een afdichting aan te brengen, die het van bovenaf
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vollopen van de oude bekleding en de onderliggende filterconstructie
moet voorkomen. Aan de horizontale bovenrand van de ingegoten
bekleding dient het bovenste deel van de afgekeurde bekleding te
worden verwijderd tot aan de onderlaag van klei of mijnsteen, waarna
de ontstane inkassing moet worden opgevuld met ingegoten
breuksteen. De verticale randen dienen op dezelfde wijze te worden
uitgevoerd. De horizontale bovenrand dient afwaterend te worden
aangelegd.

De betonblokken in het havenkanaal, die worden overlaagd, moeten
worden gebroken, voordat de overlaging wordt aangebracht. Zo wordt
voorkomen, dat een eventuele holte onder de blokken, die is ontstaan
door de uitspoeling van klei, onopgemerkt blijft en niet wordt
opgevuld.
De onderkant van de overlaging mag niet lager beginnen dan de teen
van de oude bekleding. Zie voor de laagste niveaus waarop de
overlaging mag worden aangebracht de dwarsprofielen in Bijlage 1.

6.5 Overgangsconstructie

Ter plaatse van de horizontale overgang van de ingegoten breuksteen
naar betonzuilen moet een overgangsconstructie worden geplaatst. Het
oppervlak van de overgang moet onder een lichte helling worden
aangelegd, zodat geen water op de overgang blijft staan. Te grote
kieren moeten worden gepenetreerd met gietasfalt of asfaltmastiek. Bij
de verticale overgangen moeten de betonzuilen zo goed mogelijk
aansluiten tegen de bestaande bekledingen.

6.6 Overgang boventafel - berm

De overgang tussen de boventafel en de berm wordt uitgevoerd door
de betonzuilen aan te brengen met een afronding met een kromtestraal
van R = 10 m. De betonzuilen worden over een lengte van 1 m op de
berm doorgezet. Onder de betonzuilen worden de dezelfde uitvullaag
en geotextiel doorgezet.

6.7 Berm

6.7.1 Bermniveau
Over de deelgebieden waar de berm onder het ontwerppeil ligt wordt
deze in principe opgehoogd tot het ontwerppeil. Waar de berm boven
het ontwerppeil ligt wordt slechts een onderhoudsstrook op deze
bestaande berm aangelegd en blijft de hoogte gehandhaafd.

Vanwege de grote ecologische waarden op de laaggelegen berm tussen
dp855 en dp861 is besloten de berm op dit niveau te handhaven.
Echter wordt de onderhoudsstrook wel op ontwerppeil gebracht. Dit
compromis heeft de volgende voordelen:
• Behoud laaggelegen berm geeft mogelijkheid tot herstel van

ecologische waarden.
• Onderhoudsstrook op ontwerppeil houdt deze strook beschikbaar

tijdens maatgevende omstandigheden.
• Besparing betonzuilen door het lager beëindigen van de harde

bekleding.
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Onderstaande figuur geeft het vooraanzicht van de nieuwe situatie.
Tussen dp855 en dp861 is de tweede berm aangegeven waarop de
onderhoudsstrook wordt aangelegd. Zie ook figuur 3 in Bijlage 1.
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Figuur 6.1 Vooraanzicht nieuwe situatie

6.7.2 Bermconstructie
In paragraaf 6.6 is reeds beschreven hoe de overgang van de
boventafel naar de berm wordt gemaakt. Namelijk door het
doortrekken van de betonzuilen tot 1 m op de berm. Op de plaats van
de toekomstige onderhoudsstrook wordt tijdens het werk een laag van
0,40 m hydraulische fosforslakken aangebracht als werkweg. Als
scheiding tussen de slakken en het basismateriaal wordt een geotextiel
van type 2 aangebracht onder de slakken. Na het werk komt op deze
fundering van fosforslakken een laag grindasfaltbeton of dicht
asfaltbeton van minimaal 0,06 m. Berekeningen hebben aangetoond
dat de onderhoudsweg met grindasfaltbeton of dicht asfaltbeton
voldoende sterk is om golfklappen tijdens de maatgevende
stormcondities te kunnen weerstaan.

6.8 Bijzondere constructies

6.8.1 Verborgen glooiingen
De invloed van de twee nollen, bij dp855 en dp858, op de
randvoorwaarden is niet meegenomen in de berekening van de
hydraulische randvoorwaarden [5]. Hierdoor wordt geen van beide tot
de primaire waterkering gerekend. Binnen het project Zeeweringen
worden deze nollen dan ook niet versterkt. De nollen worden
gepasseerd door middel van een verborgen glooiing. De verborgen
glooiing wordt uitgevoerd met een bekleding van ingegoten
breuksteen.

6.8.2 Golfmeetstation
Ter hoogte van dp866 staat een golfmeetstation op de buitenberm van
de waterkering. Dit meetstation moet worden gehandhaafd. Hiertoe
wordt de ondertafel overlaagd met schone koppen omdat de scherpe
bochten rond het station niet gezet kunnen worden in zuilen.
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Ten noorden van het golfmeetstation is een hoge berm aanwezig. Ten
zuiden van het golfmeetstation ligt de berm rond het ontwerppeil.
Tevens loopt vanaf het golfmeetstation een dijkovergang in de richting
van het havenkanaal. Ter plaatse van het golfmeetstation bevindt zich
een plateau, een aanlegsteiger en een boothelling. Zoals beschreven in
paragraaf 3.3 moet de boothelling in de nieuwe situatie worden
teruggebracht. Vanwege de ligging van de helling vormt deze direct de
scheiding tussen de bekleding in het noorden van betonzuilen en in het
zuiden van een overlaging.

6.8.3 Havenkanaal
Het havenkanaal heeft een zeer nauw profiel met een maximale
bodembreedte van 11 m. De helling van de bestaande bekleding
varieert tussen 1:1,9 en 1:2,6. Hierdoor is het niet mogelijk betonzuilen
toe te passen en dus wordt het hele profiel overlaagd. De ondertafel
met schone koppen, de boventafel vol en zat.

De kreukelberm heeft in zijn standaard vorm twee functies:
1. Ondersteuning teenconstructie, en dus bovenliggende

bekleding.
2. Signaalfunctie voor afslag voorland.

Door de zeer smalle bodem van het kanaal is het niet mogelijk, en niet
nodig, een standaard kreukelberm toe te passen. Het gevaar voor
afslag van het voorland is minimaal. Zelfs in het geval afslag plaats zou
vinden zal dit minimaal zijn vanwege de ligging in het havenkanaal.

In overleg het met het waterschap is besloten een kleinere constructie
toe te passen. Aan de teen van de overlaging wordt een inkassing
gemaakt met een breedte van ca. 2,50 m en een diepte van ca. 1,00 m.
De exacte constructie is weergegeven in figuur 14 in Bijlage 1.
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7 Aandachtspunten voor bestek en uitvoering

• Uitvoering overlaging:
Voorafgaande aan het aanbrengen van de overlagingen van
ingegoten breuksteen moeten de onderliggende lagen worden
schoongemaakt. Er mogen geen algen, en geen zand - en
slibresten aanwezig zijn. Er moet rekening gehouden worden
met de invloed van de getij beweging op de kwaliteit van het
ingieten. Aanvoer van sediment heeft, indien voorafgaand aan
het ingieten, een verminderde sterkte tot gevolg door de
slechtere hechting van de ingegoten asfalt aan de breuksteen.
Het heeft de voorkeur de breuksteen aan te brengen en in te
gieten tijdens hetzelfde laagwater. Wanneer dit niet mogelijk is,
dient een pomp met spuitlans aanwezig te zijn, zodat de
breuksteen voorafgaande aan het ingieten schoon kan worden
gespoten. Voorkomen moet worden dat de gietasfalt kort voor
en tijdens het aanbrengen te veel afkoelt. Direct na het ingieten
van de breuksteen dient lavasteen te worden uitgestrooid over
het warme asfalt. Aan de bovenrand en aan de verticale randen
dient een afdichting te worden aangebracht. Bij de aansluiting
van de overlaging op de kreukelberm moet de dikte van de
overlaging worden vergroot, zodat de bovenzijde van de
overlaging samenvalt met de bovenzijde van de kreukelberm
(geen vrijliggende stenen).

• Overlaging met schone koppen:
De breuksteen 5-40 kg moet voor 0,40 m vol-en-zat worden
gepenetreerd. Voor het maken van 'schone koppen' wordt het
geheel afgestrooid met een sortering 90/180 mm, 165 kg/m>,
Alle nieuwe bekledingen van gepenetreerde breuksteen worden
uitgevoerd met 'schone koppen'. Deze constructie wordt alleen
waar nodig toegepast in de odertafel.

• Aanbrengen tonrondte:
De nieuwe bekledingen van gezette steen moeten met
tonrondte worden aangelegd. Daar waar de bestaande
bekledingen op de ondertafel blijven gehandhaafd, moet bij het
aanbrengen van de nieuwe bekleding op de boventafel de
tonrondte van het gehele talud worden beschouwd.

• Kabels en leidingen:
Voorafgaand aan de uitvoering van het dijkvak dient door
middel van een KLlC-melding nagegaan te worden of de ligging
van kabels en leidingen op het traject van de Oud
Kempenshofstede en Margarethapolder van invloed is op de
uitvoering van de werkzaamheden.

• Helling onderhoudsstrook:
In de besteksfase dient de helling van de onderhoudsberm
geoptimaliseerd te worden zodat insnijding van het
boven beloop zoveel mogelijk vermeden wordt. De huidige teen
van het talud blijft in het gehele ontwerp gehandhaafd.

• Nulmeting bebouwing:
Het lijkt onvermijdelijk dat de transportroutes voor dit dijkvak
deels kort langs bebouwing komen te lopen. Hierdoor zal een
nulmeting aan de bebouwing uitgevoerd moeten worden
samen met een taxatie.
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• Transportroute(s):
Vanwege de moeilijke bereikbaarheid van het dijkvak Tholen 3
is gezocht naar de best mogelijke oplossing voor de
transportroutes. Vanwege de te krappe bochten en dichte
bebouwing tegen de wegen aan wordt de bebouwde kom van
het dorp Stavenisse gemeden. Figuur 15 in Bijlage 1 geeft de
vastgestelde routes weer.

• Depot(s):
Vooralsnog vervallen alle vrijkomende materialen aan de
aannemer. In de omgeving van het dijkvak Tholen 3 is namelijk
geen depot beschikbaar. In de besteksfase wordt bekeken of
een deel van met name de vrijkomende basalt herbruikbaar is in
de kreukelberm. Voor de afvoer van het materiaal kan een
depot onder water worden ingericht grenzend aan het
golfmeetstation .

• Nollen:.
Op de plaatsen waar de nollen aansluiten op de dijk, dienen de
nieuwe bekledingen onder de nollen te worden doorgezet, dat wil
zeggen dienen verborgen bekledingen van ingegoten breuksteen
of betonzuilen te worden aangelegd.

• Palenrijen:
Over grote lengten van het dijkvak staan op de bermlijn
perkoenpalen in de bekleding. In het verleden hadden deze een
golfremmende functie voor de berm. Omdat het ontwerppeil is
verhoogd hebben de palen fysisch geen functie meer. In het
nieuwe ontwerp worden ze dan ook niet teruggeplaatst hoewel
dit vanuit landschappelijk oogpunt nog wel wenselijk kan zijn.
Het terugbrengen van de palenlrijen is uitvoeringstechnisch
lastig en waterkeringstechnisch niet haalbaar.

• Parkeergelegenheid:
Het binnendijkse grasveld ter hoogte van dp852 zal verhard
worden. Hierdoor ontstaat een parkeergelegenheid voor met
name duikers die op de Oostnol gaan duiken.
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Tholen 3, toplaagtypes - e Figuur 4, toplaag bestaand

CL 5,00

~ 4,50
+
.§. 4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1.00

U.oU

0,00

-0.50

-1,00

-1.50

~,-
83,60 83,70 83,80 83,90

'10 ,-
85,50

1
85,40

'T
85,10 85,20 85,3084,70 84,80 84,90 85,0084,50 84,6084,30 84,4084,10 84,2084,00

5.00

4.oU

4,00

O.UU

3,50

I{I U
w - 4,50

- 4,00

27.1

2.50

27.1 11.1 3,50

2.00

3,00

1.50

2,50

1,00

2,00

U.oU

1,50

0.00

1,00

-U.oU

0,50

-1.00

0,00

-1.50

-0,50

- -1,00

-1,50

,- -,------,---r --1 -

86,00 86,10 86,20 86,30 86,40 86,50 86,60 86,70 86,80 86,9085,60 85,70 85,80 85,90

asfalt Cl Haringmanblokken Doornikse - gras -- beton penetratie--
Fixtone - betonblokken gekanteld _ petit graniet CJ doorgroeistenen IIII asfaltpenetratie (vol en zat)

betonzuilen I koperslakblokken LJ granietblokken - overige bektedino mE asfaltpenetratie (patroon)

Hydroblod< - basalt - overige natuursteen stortsteen lijn W asfaltpenetratie (schone koppen)

betonblokken Cl Vilvoordse - kreuketberm ~ ecotoplaag

diaboolblokken Ol Lessinische I breuksteen
- -----

Gloounqskaarten _v4. 20-bestaand.xls

o UU

4,50

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

-1,50

85,60

23-6-2006



e
Tholen 3, eindscores
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Tholen 3, toplaagtypes
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Tholen 3, toplaagtypes
e e Figuur 6, alternatief 1b
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Tholen 3, toplaagtypes
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Tholen 3, toplaagtypes Figuur 7, ontwerp
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Geolexliel Iype 2 meI
opges tik I e nonwoven

AfSland I.a.v. nulpunl

Hoogle t.e.v. N.A.P.

Nieuwe
hoogle r.e.v. NAP

Ni,uw'
afSland I.o.v. NAP

Dwarsprofiel 4 .nieuw Van dp854.60m lol dp861.60m

Walerschap Zeeuwse Eilanden

Datum: 27-06-2006

Topografische ondergrond: Ic) Topografische Dienst Kadaster
Kn rf n c t r n l o n n rt o c n r n nd . f r l Kn rtri c t e r Ni rtrt clhu r rt Tnnnnrnfic;rhp nn ric r nr nnrt t r l Rpninnnni ;;:nmpnwprkinnc:vprhnnn 7PPlnnrl liRKN



Vdvoordse
{lil.: 0.15 ~O.7S

Br euk s t een
Bc snt t

dik 0.25-0.35 Bc s ctt on dik 0.15

dr!•. 0.08

Perkeenpeet

,,9.1\

G.H.W: NAP.1.60

l' .0

dpB6L.

Hoogle I.o.v. N.A.P.

AIsland r.e.v. nulpunl

DwarsprofielSbestaand

Betonzuilen dik 0.40; 2600kg/m3
inwassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen-ECO dik 0.45; 2600kg/m3
inwassen met steenslag 4/32mm

G.H.W: NAP.1.60

Kreukelberm
breuksteen 10-60kg

~~~p------------

aulische fosforslakken 0/40mm; dik O.BO

Geotextiel
opgestikte

Hoogl, I.o.v. N.A.P.

Afsland I.o.v. nulpunl

Ni,uw,
hoogle I.o.v. NAP

Nieuw,
afsland I.o.v. NAP

Dwarsprofiel 5 nl eu w VQn dpB61.60m tot dpB65.50m
tussen dpB61.60m tot dp863: kreukelberm breuksteen 10-60kg; dik 0.50
tussen dpB63 tot B65.50m: kreukelberm breuksteen 40-200kg patroongepenetreerd Istraken) met gietasfalt; dik 0.70

Topografische ondergrond: (c) Topografische Dienst Kadaster
Kn d n c t r nlc n n rl c r n r n n ri- lr l Kn-l n c t c r M;rlrlplhl,rn Tn n n n r n f ic r h e nnrlprnrnnrl' Irl Rpninnnni c n rns nw o r kinnc v c r-h n nri 7pplnnri liRKN

Figuur 12
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Waterschap ZeeuwseEilanden

Datum: 27-06--2006



Figuur 13

Vilvoordse
Doornikse

ingegoten mei

Basalt
Ingegoten met
9Îetosofolt

dik 0.20-0,)0

inii~~~~~nf07t"t qtet c stc!t 805011 J 1152.21
60,;1.0x]0 dik 0.20-0.30 BIlsolton dik 0.25

T IIIIIHIIIII noutt vouo o q dik
Uit vcüc cq

dik 0.08 \.),1...'210.01 dik 0.08 utt vuuc c
I I

2 VIllagf!.._n 2 VIllagen
1;]2.81.

r+ Be t cnoo nö 1:\1.86

1111111111111H~;IIIIIII i 1IIIIIlPerkoenpaal ~
)._?1 ""~JIIIIIIIIIH;IIIIIIIII

,:4.)3

Perkoenpool ~ ~
,1.1 r\"

G.H.Wo NAP.1.60

~
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I

NAp' O.og \;1.14 I

- - - - - - - - - - - ,~l.jCj - - - - - - - - --- ;---------- i--------------- ------------- ------ f--

109.53 lJJJIl
=-di~P.~ ..',.

dp866.50m

t.O.V. N.A.P.
N ~ ~ -o o- ~ ~ ~ N ~ ~

Hoogle ~ '" N ~ ~ ~ ~ ~
'7 '7

...; '" N N ~ ~ ~ ,,; ,,; ~ -à

~
~

~ ;:: ;::: ;::: ~ ; ~ ;; ~ '" ~
Afslond I.O.y. nulpunl ~ r-. '" ~

0
~ :::: ~ ~ ~ :<i 0 N~

Dwarsprofiel 6 bestaand

Onderhoudssirook

.4.58

Overlaging breuksteen 5-40k~; laagdikte 0.40
vol-en-zat penetreren met qie tn s lntt,
a fstrooien met breuksteen 90/180mm; 165kg/m2

Betonzuilen dik 0,50; 2400kg/m3
inwassen met steenslag 4/32mm

Kreukelberm breuksteen 40-200kg
patroongepenetreerd (strokenl met gietasfalt

G.H.Wo NAP.1.60

Afwaterend aanleggen

NAp' .Q,_og _

asfaltmastiek

Geotextiel type 2 met
opgestikte nonwoven

5.00

Hoogle r.e.v. N.A.P.

Afslond I.o.v. nulpunt

Nieuwe
hoogte r.e.v. NAP

Nieuwe
afsland t.e,v. NAP

Dwarspro f iel 6 .
nieuw Van dp865.50m tot dp867.50m

Waterschap ZeeuwseEilanden

Datum: 27-06-2006

Topografische ondergrond: (cl Topografische Dienst Kadaster
Kn rl n c t r nl c n n ri c r n r n n rt {rl Kri rt n c t c r- M;r1rlplhllrn Lo n n nr n f ic r h c n nr+c r n r nr-rt . Irl pe oi nnn n l çnmpnwprkinnevprhnnrl 7pplnnrl GRKN



Figuur 14
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Afslond r.e.v. nulpunl ~. ~ ~ ~. ~. ~I :;:; ,..:
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Dwarsprofiel 7 bestaand

Afwaterend aanleggen

Overlaging breuksteen 5-40k9ö laagdikte 0.40
vol-en-zat penetreren met qie t u sf o l t,
afstrooien met breuksteen 90/180mmö 165/m2

Detail 1
Kreukelberm gedeeltelijk
penetreren met gietasfalt

Kreukelberm
breuksteen 10-60kg

G.H.W: NAP.1.60

Overlaging breuksteen 5-40k9ö laagdikte 0.40
vol-en-zat penetreren met g,etasfalt,
afstrooien met breuksteen 90/180mmö 165/m2

Geotextiel
opgestikte

Kreukelberm gedeeltelijk
penetreren met gietasfalt

Kreukelberm
breuksteen 10-60kg

Hoogte I.o.v. N.A.P.
~ ::: m... ,,; o-

.,;

.r 0 ... ...... ~

... 0

<>: ~
-> .."

eX>

'" "'!.n ,.,
Geotextiel type 2 met
opgestikte non-woven

Afstond Lo.Y. nulpun!
2.00 Geote.tiel type 2 met

opges t ik te non- woven
Nieuwe

hoogte I.o.v. NAP
->

r-
0> 0

-> ->
'" :::!

'",

r-: eX>
"'! ~
'" '"
0- eX>
CC! ~,., '", ,

Nieuwe
afstond I.o.v. NAP

Dwa rspro f iel van dpB67.50m tol dpB69
Detail
school 1:50

1
7 nieuw

Waterschap Zeeuwse Eilanden

Datum: 27-{)6-2006

Topografische ondergrond: lel Topografische Dienst Kadaster
Kn rl n e l r n l c n n ri e r n r n n rt /rl Kflrlnct~r Mirlrlplh11rn I nn r- nr-n fie r h c nnrl c r n r nn rt Ir1 Rpninnnni "nmpnwprkinnc::.vprhnnn 7PPlnnrl llRKN
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Waterschap ZeeuwseEilanden

Datum: 27-06-2006
I

Transportroute _1
LJ /7 17 e )I.

Topografische ondergrond: lel Topografische Dienst Kadaster
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Bijlage 2

•

Berekeningen

Bijlage 2.1:

Bijlage 2.2:

Bijlage 2.3:

Bijlage 2.4:

Bijlage 2.5:

Bijlage 2.6:

Bijlage 2.7:

Ontwerp bekleding dwp 1
Ontwerp kreukelberm dwp 1
Ontwerp bekleding dwp 2
Ontwerp kreukelberm dwp 2
Ontwerp bekleding dwp 3
Ontwerp kreukelberm dwp 3
Ontwerp bekleding dwp 4
Ontwerp kreukelberm dwp 4
Ontwerp bekleding dwp 5
Ontwerp kreukelberm dwp 5
Ontwerp bekleding dwp 6
Ontwerp kreukelberm dwp 6
Ontwerp bekleding dwp 7
Ontwerp kreukelberm dwp 7

eringen Ontwerpnota Tholen 3



Spreadsheet ontwerpen Versie 105-01-06

Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige 90I.ting en ingegoten bekledingen toegevoegd; -113-lijnen eruitIRANDVO~RWAARD~N RIKZ (~~dmatig or";", zoeklunct

onderlagen

condities

afschuiving

teplaan

Ruimte voor opmerkingen:

060209-0n1'Mlrp-1h0Ien3-117.xis 26-6-2006 - 17:53



Spreadsheet ontwerpen Versie 10 5-01-06

Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige gO_ling en ingegoten bekledingen toegevoegd; -113-lijneneruit eRANDVOORWAARDEN RIKZ (handmatig of mei zoekfunctie)

Ws Hs Tp Dichtheid water ITholen 3 I (m+NAP) Iml 1.1 [lonlm3)
117, 836-838+60 I1 0 1 5.7 1,025 1
OOSTERSCHELOE 2 1.6 6,1------

I Tabelkeuze: 1/2/3 3 1,7 6,3
2 4 1,9 6,3

Na wijziging: Anamos opnieuw laten rekenen L Ontwerppeil 2060 : 3,55

1 3 5 6
algemeen ~beten zullen .. beton zuilen ... beten zuilen

Ondertaf.1 Ondertafel Ondertafel Boventafel
836 836 B3B B3B B3B
160 355 160 355 160 355
029 160 029 160 029 160
2,B5 3,05 2.B5 3,05 2,B5 3.05

-O.2of.Q,4 3.25 3,25 3.25 3,25 3.25 3.25
bodemniveau op 50 m afstan [m+NAP] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

toplaan I'1!kanW.lafde steendikte Iml 034 034 045 045
rekenwaarde soortelijke massa

bij blokken: breedte (langs talud

bij blokken: lengta (evenw. dijk
IJng.duur .nect: Hs/DD waarbij g.ld

I-I 4,30 4.52 4.30 4,52Anarnos stabiel

onderlagen rokanwaardc dikte filtertaa 015 0,15 015 0,15 0,15 015
Opbouw dij

Id Id Id Id Id IdI'
. ~~~ ~c:=;:::,::==-_ !9 $lliiîiUHW:

120 1,20 1,00 100 100 100
maatgevende 3,10 3.55 3.10 355 3.10 3.55

condities 1.72 I.Bl 1.72 I.Bl 1.72 I.Bl
630 630 630 6.30 630 630
211 192 211 192 211 192
1.44 1,36 1.44 13B 1.44 1.3B
nee nee nee ne. nee n••

max. Ha n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Tp behorend bij max. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

~Opbehorend bij max. Hs en bijbehorende n.v.t. n.v.t. n.v.l. n.v.t. n.v.t. n.v.1.
stabiliteit 4,30 4.52

0.00 0,00

T"ffeVstabiel T","eVstabiel
afschuiving

0.86 (I) 0,8 (I)

aanwezige onderlaag voldoende dik ja ja
semi toetswaarde benodigd

onde~ •• gdlkta (ongeroerde grond (mi 0,8/ [0.8) (fonn) 0.8/ [0.73) (form.) 0.8/[0.63) (form) 0.8/ [0.58) (form.) 0.8/[0.61) (form.) 0.8/ [0.54[ (form.)
zonder minimum

Ruimte voor opmer1cingen:

060209-<>nMerp.tholen3-117.xls 26-6-2006 - 17:54



Spreadsheet ontwerpen Versie 10 5-01-06

Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige 90_ting en Ingegoten bekledingen toegevoegd; -113-lijneneruit

• IRANDVOORWAARDEN RIKZ (handmatig of met zoekfunctie)

1,025 •

e
Wo Hs Tp

Tholen 3

I" J
[m+NAP} Iml 1.1

, 117, 836-8J8+6Q

° 1 5.7
I~RSCHE~_E ______ •___ :::EJ 2 1.6 6.1

Tabelkeuze: 1/213 3 1,7 6,3
3 4 1,9 6,3

Dichtheid water

Itonlm3j

toptaaa

condities

stabiliteit

Ruimte voor opmerldngan:

060209-<>ntWI'!>-tholen3- 117 .xls
26-6-2006 • 17:55



Spreadsheet ontwerpen Versie 105-01-06

Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige 90lfbltÜn9 en ingegoten bekledingen toegevoegd; -ll3-lijnen eruit eRANDVOORWAARDEN R1KZ !handmatig or met zo.krundie) -
VVs Hs Tp Dichtheid water JTholen 3 I {m + NAP} Iml 1'1 (tonIm3]

I 117,8J608l8+6O 0 1 5,7 1,025 Ir OOSTERSCHElDE _________ 2 1,6 6,1

l Tabelkeuze: 1/2/3 3 1,7 6,3
1 4 1,9 6,3

Na wijziging: Anamos opnieuw laten rekenen I OntwerppelI 2060 : 3,55
1 3 5 6 7 8 9algemeen I beten zullen • beton zullen • • --r.r--- ----""r;j--- f.". Ondertar.l.: Ondertar.1

838 -_.- _' 838'.:.
160 355 160 355
029 160 029 160
2,85 3,05 2,85 3,05
3,25 3:25 3,25 3,25
0,00 0,00 0,00 0,00

toplaaQ 034 034 '044' 044

~r==_~r:::::::.==_=:J ........,______
~ -- ____ _jL.. _____ ... _j _____~. __J

langeduur effect HsiDO waarbij gel
4,30 4,52An.amos stabiel

onderlagen rok."""'.rde dikte filte~a. 0,15 0,15 015 0,15
Opbouw dij

kJ kJ kl kJ

r:-:::..:.~c:::=:= __ .Jt:=====-:-=JL-==:::-_===::J
1,20 1,20 100 1,00

maatgevende 3,10 3,55 3.10 3,55
condities 1,72 1,81 1,72 1,81

630 630 630 630
211 192 211 192
1,44 1.38 1.44 1,38
n•• n•• n•• nee

max.H n.v.t. n.v.t. n.v.l n.v.t.
Tp behorend bij max. H n.v.t. n.v.t, n.v.1. n.v.t.

~Opbehorend bij max, H. en bijbehoren n.v.t. n.Y,l n.v.t. n.v.t.
stabiliteit 2.86

afschuiving

Ruimte I/Oor opmerldngen:

060209-0n,.,..,~th1)lenl-117....co.xl.
2_2008·15:40



Spreadsheet ontwerpen Versie 105-01-06

Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige go_ting en ingegoten bekledingen toegevoegd; -ll3-lijnen eruit

• IRANDVOORWAARDEN RIKZ (handmatig of met zoekfunctie) e
IPOLDER _lTholen 3
LDIJKVAKNR 117, '36-838~ ~
IGEBIED OOSTERSCHElDE J.!J

Na wijziging: Anamos opnieuw laten rekenen
1,9

J

4

3,55

Dichtheid water

(tonJm3)

1 3 5 6 7 8
algemeen soort bekJ.din : beten ZUIlen • beton zudel •• r.l--- ----~

_"ade ... omschrijving vd_bektedin Ond.rlaf.t Onderlaf.1

Ws I Hs I lp

(m+NAP) !ml 1'1
0 1 5,7
2 1,6 6,1

3 1,7 6,3labe!keuze: 1/2/3
2

1,025

6,3
L Onlwerppell 2060 :

0,15 I ....Q,!i
kl

__'_',,3
120 1,20
3,10 3,55
1,72 1,81
630 630
211 192
1,44 1,36
nee nee
n.v.l. n.v.t,
n.v.t. n.v.t.
n.v.t, n.v.l

4,52

L___o~oo

toplaan

j.

838 838 838 838
niveau bovengrens)' m .. NAP 1 60 3 55 1 60 3 55
niveau onderarens m" NAP 0 29 1 60 029 1 60

'ekenwaarde helling 11: 1) .I 2,85 3,05 2,85 3,05
. ia be.tek.helling -_O,2of - 0,41 _ .0.2 af .0.' -I. 3,25 3,25 3,25 ~

_j."

(m .. NAP) 0,00

Iml 034
_ 2,231

!ml
bij blokken: !angte (.""nw. dijk m

!-I I I I 4,30 I 4,52...;;.:,;:;;;.;::;,;:;.::;:::.:.:.:j----
...l!!ionderlagen

-~-
condities

stabiliteit

-~~~~-~~~ ~
Im+NAP_l____p_ij kleikem: niveau kruir

__bij : dikte k!ena.!--ws __J!!L.
(m.NAP)

Hs __I«>L
_TE ~L

_~OF
ys ....I!!i.

H. > 0,7 d' jalnee
__I«>L

.J!I.

0,15 0,15

kl kl

100 1,00
3,10 3,55
1,72 1.81
630 630
211 192
1,44 1,38
nee nee
n.v.t. n.v.t,
n.v.t, n.v.i

n.v.t. n.v.l.

max.Hs
lp behorend bij max. Hs

Ili0P beho ... nd bij max. Hs en
lel !-I

~

toelaatbare H~ J 0,00 j
go!dlg 7 (Inc!.langdurige belasting _~&kai 6k~~.k:li;.,~6I<8i" ..21:r. '.';:

re.u!taatANAM~ _~,........ l ... ·feV.labiel l~.Vs1abi.! "",. 7'·;~';'$Jiliiàimn!:;;,,~ ~1C'(ff'\~sji[liièL\T; I I
I afschuiving mln. benodigde onderlaagdikte nie"" !ml 105 (f) 0,98 (f) 0,87 (f) 0,8 (f) J I I I

war!< (onder filter ' L

aanwezigoonder1aagvo!doendedik .- !,';0\; ~>Jio;'\'(;;',J;::t;;~{t, ;,;'1':, '''", :\t~': J 1 I I
ondert:~;!.::~:n~r:=~~~!e r_1 naJInat 1'__ ' ft ft HI\ -."' '6 __ • .. A , ... ~~. .~ __ •• - -_. I I I I

Izonder minlmumT
(t.., 0,8/ (0,8) (form.) 0,8/ (0,73) (form.) 0,8/ (0,62) (form.) 0,8/10.55) (form.)

Ruimt8 voor opmerkingen:

080209-0ntv.erp.tholenl-117-eco.xis
2_2006 - 15:40



Spreadsheet ontwerpen Versie 10 5-01-06

Wijzigingen t.o.v, versie 9,2: langdurige go_ting en ingegoten bekledingen toegevoegd; -ll3-lijnen eruit eRANDVOORWAARDEN RIKZ (handmatig of mei zoekfunctie)

'/Vs Hs Tp Dichtheid water ITholen 3 I (m+NAP) Iml 1.1 (IOnlm31--,
i 117. 836-638+60

" 0 1 5,7 1,025 Il~.!_ _________
2 1,6 6,1

I Tabelkeuze: 11213 3 1,7 6,3
3 4 1,9 6,3

Na wijziging; Anamos opnieuw laten rekenen I Ontwerppeil 2060 : 3,55
1

8algemeen

'838'" ,.,,'
"A,

160 355 160
029 160 029
2,85 3,05 2,85 3,05

, ,3.25 3,25 3,25 3.25
0,00 0,00 0,00 0,00

toplaa!'! rekenwaarde steendl 034 034 044 044
rekenwaarde 800rtalljkema.

bij blokken: broedta Qangs talud c==:=::::::J -----=:::Jc===-_ ~ ,----.Jbi blokken: longte (o.. nw, d1'k C-:-::::'=-=::=:JC===:-==::J~ __._.____ , , '
4,30 4,52

onderlagen 0,15 0,15 015 0,15
Id Id Id kl

t,~~r:==:.==-==:Jc==._---==-::-_::::J _ _~_
1,20 1,20 1,00 1,00

maatgevende 3,10 3,55 3,10 3,55
condities 1,72 1,81 1,72 1,81

630 630 630 630
211 192 211 192
1,44 1,38 1,44 1,38
nee nee nee nee
n.v.l n.v.l n.v.t, n.v.t.
n.v.t, n.v.l n.v.t, n.v.t,

n.v.t. n.v.t, n.v.t, n.v.1.
stabiliteit 4,52

0,00

'Tv.I'feV.tablel
afschuiving

Ruimtevooropmerkingen:

06020B-onllM!rp-lholen3-117-<1co.x1s
26-6-2006 - 15:40



Spreadsheet kreukel berm

POLDER

DIJKVAK

Randvoorwaarden RIKZ

w. H. Tp
[m+NAPI [mJ [.J

0 1 5,7
2 ' 1,6 6,1
3 1,7 6,3
4 1.9 6,3

Ontwerppeil20eC
3,55[mtovNAP):

Gebied:OSIWS OS

e e_
versie 1.4, d.d. 25-10-2005
Wijzigingen t.o.v. versie 1.3: invoer randvoorwaardenbij 4 waterstanden

Algemene Invoer

Voo~andstabiel? IOaJnee) ja
Lengtevoo~and

[m) 150
flauwerdan 1:30

Gem,hoogte voo~and l[mtovNAP) -1
Hoogtekreukelberm [mtovNAP) 0,29

Uitvoer algemeen I Ruimte voor opmerkingen:

Type berekening Ivoorland

Uitvoer biJ voorland

08rameler eenheId
La. mJ 591
W. mtovNAPJ 2.3
H. ml 16
T. '51 62
sortering I[kg] 10-60

Uitvoer bij steile vooroever

Iparameter eenheId
S lr-I 3
P [-I 01
w tonlm"1 1,025

N 1-1 17500W. m 0,2
H. m 11
Tp 'sI 57
TplTm [-1 11
cot o [-I 5
çm [-1 1,27
çmç [-]_ 1,67
soortaolf .J1!u~ir1g
AD.50 (mI

kreukelberm v1_ 4-117,xls

Bijbehorenderange ,
p. DnSO , Mso sortering <lDnSO DnSO Mso

• [tOnIm'] [m] [kg] Ik!!1 Iml 1-1 Ikal2
205
2,1

2.15
22

225
2,3

235
2.4

2,45
2.5

2,55
26
2,65
2,7
275
2,8

285
29

295
3

Pagina 1 van 1



Spreadsheet kreukel berm

POLDER
DIJKVAK

Randvoorwaarden RIKZ

w. H. Tp
(m+NAP) [rn] Isi

0 1 5,7
2 1,6 6,1
3 1,7 6,3
4 1,9 6,3

Ontwerppeil2060
3,55[rn tov NAP):

Gebied: OS/WS OS

e -versie 1.4, d.d. 25-10-2005
Wijzigingen t.e.v. versie 1.3: invoer randvoorwaardenbij 4 waterstanden

Algemene Invoer

voonand stabiel? IOalnee]_ a
Lengte voortand

[m] 150
flauwer dan 1:30
Gem. hoogte voortand Irm tov NAP) -1
Hoogte kreukelberm [m tov NAP] 0,29

Type berekening [voorland

Uitvoer algemeen I Ruimte voor opmerkingen:

Uitvoer bij voorland

arameIer eenheid
Lop Ill] 591
W. mtovNAPj 2.3
H. Ill] 1.6
!P ~ 62
sorteri"l< I<gl 10-60

Uitvoer biJ stelle vooroever

:oarameter eenheid
S I-I 3
P I-I 01
w tonlm'l 1,025
N 1-1 17500W. m 0.2
Hs m 1,1
T. si 5.7
TplTm I-l 1.1
~ta [ol 5
m I-I 1.27
me -I 1,67

soortQO~ olunging
.6.0n50 [mi

kreukelbermvl_ 4-117.xls

Bijbehorenderange
ps Ooso Mso sortering t.OnSO OnSO Mso

_lton/m'l rml IkQl II<gl rml _H [kal
2

2,05
21

2.15
22

225
23

2.35
24

2,45
2,5

2,55
2,6

2,65
27

2.75
2,8

2.85
2,9

2.95
3
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Spreadsheet kreukel berm

POLDER

e e
versie 1.4, d.d. 25-10-2005
Wijzigingen t.o.v. versie 1.3: invoer randvoorwaardenbij 4 waterstanden

DIJKVAK I 117-3

Randvoorwaarden RIKZ

W. H. Tp
(m+ NAP) (m) (s)

0 1 5.7
2 1.6 6.1
3 1,7 6,3
4 1.9 6,3

Ontwerppeil2060
3,55[mtovNAPj:

Gebied: OSIWS OS

Algemene Invoer

Voorland stablel? l[]aIne& _la
Lengtevoorland

[m] 150
flauwerdan 1:30
Gem. hoogte VOOrland m tov NAP] -1 I

Hoogle kreukelberm [m tov NAP] 0,29 J

Type berekening Ivoorland

Uitvoer algemeen I Ruimte voor opmerkingen:

Uitvoer bij voorland

!parameter eenheid
~ 1]11 591
W. mlovNAPI 23
H. mI 16
~ sl 6,2
sorte!!!!9_ l[kgl 10-60

Uitvoer biJ steile vooroever

iQarameter eenheid
S I-I 3
P I-I 01
w tonlnl"1 1.025
N [-I 17500
Ws m 02
H. m 11
Tp ~1 57
~rrm H 11
cola zl, 5
~m 1,27
Itme I-I 1,67
soor!..9..on ~lu!!S!1]l
ADnso [mI

kraukelbermvi,4-117.xls

Bijbehorenderange
P' o.so Mso sortering Ao.SO Dn50 Mso

j!onJm31 fml 11<01 [kal [mI 1-1 lI<al
2

205
21

215
2.2

225
23

235
24

2.45
2,5

2,55
2.6

2.65
2.7

275
2.8

285
29

295
3

Pagina 1 van 1



S'preadsheet ontwerpen Versie 105-01-06

- - - - - -
• -RAND~~ORWAARDE~ RIKZ-(hand';"Üg of mei zoekfunctie)

Ws Hs Tp

~Margarehtapolder I (m+NAPI Iml 1'1 Itonlm31

I1 0 l,S 5,5 1,025 I
2 1,8 8,4

I Tabelkeuze: 11213 3 2 6,5

1 4 2,2 6,5

Na wijziging: Anamos opnieuw laten rekenen 1 Ontw.rppell 2060 : 3,55

1 3 4 5 8 7 8 . ..- 9

algemeen ibeton zullen • beton zullen • bet:onzullen I. beton zullen • beton zullen •
_.~---- -_.__ .

• 1-;
Ondertsfel Ondertsfel Sovantsfel Ondartsf.1 Boventafel

841 841 841 841 841 841

m>NAP 160 355 160 355 160 355

m>NAP -065 160 -065 160 -065 160

11"1 3,45 3,65 3,45 3,65 3,45 3,65

.Q.2of.Q,04 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3.85

-2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00

loplaaQ

langeduur e(f(!ct: HsJOOw~arbij geld
Anamos stabiel

onderlagen rokenwaarde dikte filtertaa 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 015

Opbouw dij kJ kJ kJ kJ kJ kJ

---- ~~
140 140 100 1,03 100 1,03

maatgevende 3,00 3,55 3,00 3,55 3,00 3,55

condities 2.00 2,11 2.00 2,11 2,00 2,11

650 850 6SO 650 650 650

166 153 166 153 166 153

1,34 1,29 1,34 1,29 1,34 1,29

nee nee nee nee nee n..

max. n.v.l. n.v.t. n.v.t n.v.1. n.v.t. n.v.t.
Tp behorend bij max. Hs n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

~Opbehorend bij max. Hs en bijbehorende n.v.l n.v.t. n.v.t. n.v.t n.v.t. n.v.t.

stabiliteit aanwezige Hsl 4,86 5,12

toelaatba", Hsl 0,00 0,00

geldig? (Incl. langdurige bel.sting
",sultaat ANAMO Tw·feV.labiel Tw·f.Vstsbiel

afschuiving (n 0,6 (n
'_Ja ja

(m) 0,6/10,66) (form) 0,8/10,611 (form.) 0,8/10,47] (form.) 0,8/10,43) (form.) 0,8/(0,481 (form.) 0,8/(0,43) (form.)

zonder minimum

Ruimte voor opmerkingen:

0602Q9.0n!Y.erp-lholen3-118.xI.
26-6-2008 - 17:57



Spreadsheet ontwerpen Versie 10 5-01-06

Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige go_ting en ingegoten bekledingen toegevoegd; -1/3-lijnen eruit

.. IRANDVOORWAARDEN RIKZ (handmatig or met zoekfunctie)

Ws I Hs I Tp •[tonlm3](m+NAP) I Im) I')
i.s 5,5
1,8 6,4

Tabelkeuze: 112/3 T 3 T 2 6,5
2 I 4 T 2,2 6,5

Dichtheid water

, ....._ ..... __ iOOSTERSCHElDE ~.~ .__

Margarehtapolder

1,025i 116, 838+60-852+30

toplaal!

afschuiving

Ruimte voor opmerkingen:

060209-0ntwerp-tholen3-116.x1s 26-6-2006 - 17:56



Spreadsheet ontwerpen Versie 10 5-01-06

Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige go~ting en Ingegoten bekledingen toegevoegd; -l/3-lijnen eruit

.. RANDVOORWAARDEN RIKZ (handmatig of mei zo.kfunel

Margarehtepolder

algemeen

onderlagen

afschuiving

Ruimte voor opmerkingen:

"~-

060209-0ntv.erp-lholen3-116.xls 26-6-2006 - 17:58



SpÎ'eadsheet ontwerpen Versie 10 5-01-06

Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige goeting en ingegoten bekledingen toegevoegd; -ll3-lijnen eruit •RANDVOORWAARDEN RIKZ (handmatig of met zoekfunctie)

Ws H. Tp Dichtheid water IMarganehtapolder I [m+NAP) (mi ('1 Itonlm31.~ 0 l,S 5,5 1,025
2 1,8 6,4

I Tabelk.uz.: 1/2/3 3 2 6,5
1 4 2.2 6,5

Na wijziging: Anamos opnieuw laten rekenen I On1werppell 2060 : 3,55

1 3 5 0 ( 8 ---algemeen Ibeten zullen • • •
nadere omschrijving vd bak(adln Ond.rlafel Onderlafel

841 841 841
160 355 160 355
-065 160 -065 160
3,45 3,65 3,45 3,65
3,85 3,65 3.65 3,65
-2,00 -2,00 -2,00

toplaall

onderlagen 0,15 015 0,15 0,15

kI kI kl kl

~~-=:.J t

1,40 1,40 1,00 1.03
maatgevende 3.00 3.55 3.00 3,55

condities 2.00 2.11 2.00 2.11
650 650 6.50 650
166 153 166 153
1.34 1.29 1.34 1.29
n•• nee n•• nee
n.v.t, n.v.1. n.v.t. n.v.t,
n.v.t. n.v.1. n.v.t. n.v.t.
n.v.t. n.v.l n.v.l. n.v.t,

stabiliteit .a.....wge Hs/<ID 4,66 5.12 3.25 3043
toelaatbare Hsl 0.00

geldig 7 (Incl. langdurige balasting
resultaat ANAMO T"'·f.V.labi.1

afschuiving O.B (I) 0.8 (I)

semi toetawaarde benodigd
ondarlaagdikta (ongeroerde grond (mi 0,8/ (O.66J (form.) 0,6/(0.61J (form.) 0.8/(0.461 (form.) 0.6/(0.431 (form.)

zonder minimum
Ruimte voor opmerkingen:

060209-0nMerp-thol.n~ II(1.eco.xls 26-6-2006 - 16:04



Spfeadsheet ontwerpen Versie 10 5-01-06

Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige go~ting en ingegoten bekledingen toegevoegd; -l/3-lijnen eruit

• IRANDVOORWAARDEN RIKZ (handmatig of met zoekfunctie)

IpOLDER _iMargarehtapolder •
1·, I.i l {m +NAPJ (mi (ol

L 0 1,5 5,5
2 1,8 6,4

Tabelkeuze: 11213 I 3 2 6,5
2 I 4 2,2 6,5

Wo I H. I Tp

IDfJKVAKNR !116,~2+30

IGEBIED :ClOSTERSOiBDE

Na wijziging: Anamos opnieuw laten rekenen

Dichtheid water

(tonJm3J
1,025 J

L Ontwerppa1l2060: I 3,55

1 2 3 4 5 6 7 8 9
algemeen L soort bek(adin ! beten zullen L. beten tullen I. beten zullen J. beten zullen 1.1 1.1 J.j_ 1.1 :::J'!J- --._----

nadere omschrijving vd bekledin .' ,-.,,". OnderlafeC>' ., :. : .. BOvenlat.1.-. .' ':" Onderlafel 2. ",Bavenlafel ._,
diJkpaalnunvne :""'.';;:;841 '''c'' '-';841'; ",.":';,.'841 ····;'..'··84·1

nlwau _ngn>m m + NAP 1 60 3 55 1 60 3 55
!!!onderaren m + NAP -lI 65 1 60 -lI 65 1 60

'de helll!!!! [1 ; ;1 3,45 3,65 3,45 ~

topiaaR

- r;-

~ Is beatekshelllng~-;;:0:::,2~of~-~O'g....--':"""':~~::'__+_;_:"""':"":":~:--:'_;_'-+-_;_~-':~--'--''--lf---'--'--'~;::-:_;__-t......:.......:.___;~~
50ma_

la _teendik
, 8OOr1eIlJks mu

biJ blokkan: _18 (langs talud

bij blokken; lang18 (awnw, dijk

Opbouwdijl

(-I I I I 4,66
~~~~~f---~[m~1

5,12

U,", ~ 0,15 I 0,15 I 0,15

kJ-1,40 1,00 1,03
3,55 3,00 3.55
2,11 2,00 2,11
650 650 650
153 166 153
1,29 1.34 1,29
nee nee nee
n.v.t. n.v.l n.v.
n.v.l n.v.t, n.v .•.
n.v.t, n.v.l n.v.1.

5,12 3,25 3,43
0,00MM

_L TY.ljf8tliialllOJ

bij kleikam: nlwau krulr [m + NAP]

(mi lL4_O....
condities

bij geen kJelkem; dikta kiellaaI

Ill'> ~ ~
H' Iml ~OQ_
TI [o[ 6,50
~DI 1-) 1,66
y' [mi ~

H.>O,7d - ....!!!!.
max.H, _M ~

Ie.behorend bij max. Hl ,., n.v.I~Op behorend bij max_ Hs en I
T,

aanwezige Hs/4D( [-I I 4,66

I-I n.v.t,
stabiliteit

toelaatbare Hs/4Db H· I 0,00
geldig? Oncl_ langdurige bela.tingJ~ I ongoIdig' Ui 44ï!îilIl

..'"
aanwezige onderlaag voldoend. dik1

semi toetswaanfo benodigde
onderiugdJkta (ongeroenfo grondl

rzonder mlnimum1
[mi I 0,8 / [O,66J (fonR.) 0.8/(0,s1[ (fomi) 0.8/(0,48J (fonR.) 0.8 / [0,43j (fa"".)

Ruimta voor opmerkingen:

060209-0ntv.erp-tholen3-116-0co.x1s 26-6-2006 - 16:04



SJ,lreadsheet ontwerpen Versie 105-01-06

Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige 90I_Ung en Ingegoten bekledingen toegevoegd; -113-II]nen eruit 'IRANDVOORWAARDEN RIKZ (handmalig or mei zoekrunctie)

Ws Hs Tp Dichtheid water IMargarehtapolder J (m. NAP] Iml (al [lon/m3[
i 0 1,5 5,5 1,025 I

2 1,9 6

I Tabelkeuze: 11213 3 2,1 6,1,. 3 4 2,2 6,2
Na wijziging: Anamos opnieuw [aten rekenen I OntwerppeIl 2060 : 3,55

1 3 5 e ( 6 -._--
algemeen !beton lUllen • • •

Ond<!rtarel Ond<!rtafel

841 841
160 355 160 355
-065 160 -065 160
3,45 3,65 3,45 3,65

-O,2af-O." 3,85 3,65 3,85 3,65
[m+NAP) -2,00 -2,00 -2,00 -2,00

topiaaR rekenwaarde staendik (mi 035 035 ï-' 044 . "043
rekenwaarde soortelijke mass lonIm3 2231 2231 2522 "2:522

biJ blokken: braedte (langs talud (mi C:::===.:::::=::JC::=:::==::::::~c:"_~
biJ blokken: langte (... nw. diJk m _::::::Jc==:::===:::J[__~~

langeduuf effect; HsIOO waarbij geld
H 4,88 5,12Anamos stabiel

onderlagen rekenwaarde dikte filtarlaa m 0,15 015 015 015
Opbouw dij kIIk_ kl Id kl kl

bij kJeikem: niveau krul c=:===:::=:Jc==-=- ___m'NAP
bij geen klelkem: dikte klellaa 1.40 140 1,00 1,03

maatgevende Ws 2,90 3,55 2,90 3,55
condities 2.08 2,16 2.08 2.16

609 616 609 6.16
153 144 153 144
1.22 1.19 1.22 1.19
nee nee nee nee
n.v.t n.v.t, n.v.1. n.v.t.
n.v.t, n.v.t. n.v.1. n.v.1.
n.v.1. n.v.t. n.v.l. n.v.l

stabiliteit 5.05 5,23
0,00 0,00

T",reUslabiel T..'l<!Ustabiel
afschuiving

.eml toetawaarde benodigde
ondert •• gdlkte (ongeroerde grond) (mi

zonder minimum

Ruimte voor opmerkingen:

060209-onlv.erp-lholen3-116-eco.xJs 26-6-2006 - 16:05



Spreadsheet kreukel berm

POLDER

e ,_
versie 1.4, d.d. 25.10.2005

Wijzigingen lo.v. versie 1.3: invoer randvoorwaarden biJ4 waterstanden

DIJKVAK , 116.1

Randvoorwaarden RIKZ
W. H. Tp ,

[m+NAPJ (mi (si

0 1.5 5.5
2 1.8 6.4
3 2 6.5

4 2.2 6.5

Ontwerppeil 2060
3.55[m tov NAP):

Gebied: OSIWS OS

Algemene Invoer
Voor1and stabiel? lILa/nee] _la
Lengte voor1and

[m) 100
flauwer dan 1:30

Gem. hoogte voor1and IlmtovNAPI ·1,5
Hoogte kreukelberm [mtovNAP) -0,65

Type berekening [voortand

Uitvoer algemeen I Ruimte voor opmerkingen:

Uitvoer biJ voorland

[mlrameter eenheid
LOp mi 643
W. mtovNAP] 2,2
H. mI 1,8
T. 'sl 64
sortering l[1<gl 10·60

Uitvoer bij stelle vooroever

[mlrameter eenheid
S a 3
p u 01
w ton/m"! 1.025

N [.] 19500W. m -07
H. m 14
IP. [51 52
JplTm [-] 11
cota H 5
çm [:J_ 1,00
lçme [:J_ 1,67
soortgo~ plunQiQ9.
II.On5O [m)

kreukelberm vl_ 4·116.xls

Bijbehorende range
ps On50 M50 sortering II.Dnoo Dnso Moo

%[Ionim') [mI !kgl 1k!!1 rml H [k!!l
2

205
2.1

215

2,2
225
23

235

24
2,45

2,5

2,55
2.6

2,65

2.7

2,75
2.8

285 _' "
29

295
3

Pagina 1 van 1



Spreadsheet kreukel berm
e e-

versie 1.4, d.d. 25-10-2005

Wljzlglngen t.o.v. versie 1.3: invoer randvoorwaarden bij 4 waten;tanden

116-2

POLDER
Oud KemDenshofstede_ en MargarethaDolder

DIJKVAK

Randvoorwaarden RIKZ

W. H. Tp
Im'NAPI Im] Is]

0 1.5 5.5
2 1.8 6,4
3 2 6.5

4 2.2 6.5

Onlwerppeil 2060
3,55(mtov NAP]:

Gebied: OSIWS OS

Uitvoer algemeen

Type berekening voorland

Uitvoer bij voorland

~8tameter eenheid
L~ mi 64.3W, mtovNAPI 2.2
H. mI 1.8
~ si 6.4
sortering [kgl 10-60

Uitvoer bij steile vooroever

arameter eenheid
S j.J 3
P r·l 0.1
ow ton/m'l 1.025
N [.J 19500W. m .(J.7
H, m 1.4
Tp sj 5.2
TDrrm H 1.1
cota (-] 5
m (.] 1.00

IEme n 1.67
soort eon DlungirlQ
aDnso [mi

kraukelberm vi, 4-116.xls

Algemene invoer

Voorland slabiel? Wa/nee] ja
Lengte voortand

(m] 100
flauwer dan 1:30

Gem. hoogte voortand m tov NAF'l -1,5
Hoogle kreukelberm (m tov NAP] .(J,65

Ruimte voor opmerkingen:

Bijbehorende range
P' 0050 Mso sortering ~Dn50 Dn50 Mso

(ton/m') rml [kg) [kg) rml J:l [kal
2

2.05
21

2,15

2,2
225
23

2.35

2.4
2.45

2,5

2.55
2,6

2,65

2,7

275
2,8

2,85

29

2.95
3
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Spreadsheet kreukel berm

POLDER

e e
versie 1.4, d.d. 25-10-2005
Wijzigingen Lo.v. versie 1.3: invoer randVOOIWaarden bij 4 waterstanden

DIJKVAK I 116-3

Randvoorwaarden RIKZ

W. H. Tp

(m+NAP) (mi ('1
0 1.5 5.5

2 1.9 6 I

3 2.1 6.1

4 2.2 6,2
Ontwerppeil 2060

3.55[m tov NAp]:

Gebied: OS/WS OS

Algemene invoer

Voorland stabiel? IUa/nee] ja

Lengte voorland
[m] 100

flauwer dan 1:30
-

Gem. hoogte voorland mtov NAP] -1.5
~-

Hoogte kreukelbenn [mtovNAP] -0.65 -

Type berekening Ivoorland

Uitvoer algemeen I Ruimte voor opmerkingen:

Uitvoer bij voorland

M_rameter eenheid
Lop mi 571
W. mtov NAP! 2.5
H. mi 20

~ :51 6.1
sortering I£kal 40 -200

Uitvoer bij steile vooroever

Iparameter eenheid
S f-1 3
P [-I Ot
Ipw ton/m" 1.025
N [-I 19000
W. m -0.7
H. m 1.4
To 51 5.3
IplTm Cl 1.1
cota Cl 5
m :-1 1.04

E.mc H 1.67
soort oW olunain
.<I.Dn5O [m]

kreukelbenn vi, 4-116.xls

Bijbehorende ranga
ps On50 Mso sortering ADnso 0.50 M50

ltonlm31 fml [kgl [kal Iml f_1 [kal
2

205

2.1
2.15

2.2
225
2.3

2.35

2.4
2.45

2.5

2.55
2.6

2.65

27

275
2.8

285

2.9

2.95

3

Pagina 1 van 1



POlDER

Spreadsheet breuksteen Ver. ',2, d.d. 14-3-2001 Vervanct sprudshnb breuksteen en avetlapn

Wijzigingen Lo.v. vu"'l.1: eigenschappen sortering 'O-300kg aangepast; weergave range verbeterd•
031

Oud Kemoenshofstede· en Margareth.lpolder. 838·841

DUKVAKHR

•
Invoer Algemeen:'

~".I;:_-
""N
S

Gebied:05/WS
Breulisteen als ov~r!oi8_itt8

Breuksteen op 'geoteXtléI op kleili.and
_1NId

Im)
M
1-1
H
H
lton/m'

1-1

, breuksteen:rr:c:::=
I~ IJ.)

~
J"iiiVijO(

I"' hml

I· ....~
t!_~__!!1~

I~_st~ inr ! oo'OM
IJm) I ~!.>D... _

controle op aolftdap'

Vol en zat perietràtie mei
Dicht colloidaal beton

Invoer ~
IT:~
I,)
lton/m

~m
-
H

holle ruimte

cct c

~
T,

.e..
"

"", ..-"?:::
~j1:12r-

TusjenreSultatëfi:~ ;
!o>

os

1;2~

.2J
],3~

J." 0,35
3,45' 0,34
3:5 ." '--AA ~O.31

o r+ Po
{ton/m'...

~~
s.a
--;
1;1',:00

~ .2:!!
2~1

2Ts

0;10
1,015
'9000--,

. ] ~1

;;)(1

~"':rY
(02
1,6'

~~C:~~'ib,g:::n;;t~:~:~t-;

":_I:lréolml
stroken,

MëOlkij-- sOrtering [kg] Ot6j (m) .MiJJ Ik&)
435,86 40.200 n'1
"'0226
372.32
345,51

299,74 300 -~.-,COO 0;27": ,,~52.341:: 40 ~20<
28012 300" 1000 0" 4891 40"2()(

262 2 3QO- 1000 o , 45,80 4a·20C
246.1~ 100- 1000 o~;j. '2,'~ 40.2001 .,171 13.511 S·

iöiiö
1000
iöiiö

194,131-"; "300:'~',1000 .;,;1; 33, ..1' , ..... 1" .e"Sf .. ; .'O,66j:~ . ,5 .••
:300 0,22 32,07 10";:"60 ~"O~15«'::'·':10;08;;; i5?:4C

·'00 0,21' ~'130,38 10 ~'O 0,14 9,55 5-'4C
60 ~300 '0,21 ~',~ "28;82 ,10-60 0,14 _'_2,Q~ 5 ,-:~tt

135,

0,52
0,51
0,49~
0,44

1,0; r-----' . (to~m~

2.
2" ... : . ,

<,,·,,'l>;: ,.:, ...:.;.;.;.;
~

Y'0"~~''''. ' ;;';3;15
32

~
5,l

1~
2,25

Contióte 'op afschuiving
Loase breuk&1B.n dir.ct op klei...-

.,032

Vof en zat breu~teer\ op kleilzand
.. fllt.n beton
co~ op stal overdrukken onct.r de kleilaag
Invoer,-, ......,-- l.o,v;NAP..... , mto,y;NAP'

u ~I
tnedhI pes!altn leen-,_ _.-- ..-...... m

lton/m
p.

_
If!!!. pon/m'

a"
:&
Uitvoer

_
l!!!L
I'm!

Z+f of Z+Q 'fml

Yi' d(ml ~
.,68

Invoer
~
H""

MnWeliQI OD + IdOl
ItiJ;';;';tlli.,;,1O<Iim3 . 2,61

l:~ ....UitVoer)-op-
läibréUkStêèndirectopldei,

B
'.025

•
000
000

:'000
0,11

" 24,79

;'0- 3001 ~I 23.631, 10 -sc
O.H

Ruimte voor opmerkingen:

overIagenY6,O.xts

-

1,08'.1,17 O,S9,~O,64
11-119 059~064

112-122 056~0,63
115'-'124 .. O,58~:O,63
1;17-1,27 : 0,56"'0,83
0,74'-0,86

'5'.0,88
,n~o,s

:0,13 7,431 5~"ol: O,82'-O,9fl
7,09' 5'."40 ., '0,83-0,97

;,Of,ëil'i&t,'penetillUe
met 'dICht:' cOIl. beton
;;';;;;'[tàn/m~1 o....(mJ

',51

1",,"lml

0,36~

~
0,35'·0

0,35'·0,'
O,35~,'O,'"

1.... 1.. 1

;4-:~'-'
-594-
~
'44,2281:~~

144-228
144722a

1%7-1
0,5-0,58
0,52-0,59'
053~061
o~_nR1

_0_, __
0,41-0,1

~1~

0,46·0,5!:

~

I""",mi

~

~
0,2'-0,2.01

~
0,2":ä.

~
0,19-0,:

~
rM;;]kQ)--I=T-f

92·138

25,2-44,1

~~
25.2-"'44.

~
~~,

1,32·0

~
i,3j':ä
034

~
0,37-0,47

,34-1

1",,"lml

e-c
0,16.'0~

1.... 11<01

-25,

.,.
12,5·25
2]':"

~u;
-0,'

12,5-25

'2T-'25



Spreadsheet kreukel berm

e e
versie 1.4, d.d. 25-10-2005
Wijzigingen t.o.v. versie 1.3: invoer randvoorwaarden bij 4 waterstanden

kreukelbenn vl_4-116.xls

Ruimte voor opmerkingen:
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Spreadsheet ontwerpen Versie 10 5-01-06
VYIJLlyUlyCl1 ~.U.Y. YÇlo;lll;i ~."". , ... ,.tf .....,.tf'" tf"""" _.•• "'g-g---" -_._- --_-....- - -

RANDVOORWAARDEN RIKZ (handmatig of met zoekfunctie)

wa Hs Tp

Tholen 3 [m +NAP] [mi Isl

11l5C,852+30·_ 0 0,4 5,2

l~ ___________ 2 1,2 5,9

Tabelkeuze: 1/2/3 3 1,4 6,2

1 4 1,6 6,2

Nawijziging: Anamos opnieuw laten rekenen Ontwerppeil 2060 :

1 3
_____ 7___ 8 9

algemeen soort bekleding i beton zullen
•_._._.-. l.I' •

Ondertaf.l.

854
160 458 160 458

020 160 020 160

2,74 2,94 2,74 2,94

-: 3,14' 314 .. 3,14 .. 3,14, "

-1,45 -1,45 -1,45 -1,45

toplaal! 031 032 ~048 /. 048'

2231 2231 r2231 '2231

=="~'=-:-:,=,:==:J~-;_..,,~~~~::_::-:-=--:=-=:"~"~;..~-~
3,87 4,01

onderlagen 0,15 0,15 0,15 0,15

Id kl Id Id

----- ..--:.--::Jr:::-=~[:_:::_---,- -=='r~.:::-.-- __
1,00 100 1,00 1,00

maatgevende 3,05 3,55 3,05 3,55

condities 1,41 151 1.41 1,51

620 820 620 620

238 214 238 214

1.39 1,33 1,39 1.33

Hs > 0,7 d nee nee nee n..

max.H n.v.t. n.v.t. n.v.t, n.v.t,

Tp behorend bij max, H n.v.t. n.v.t n.v.t. n.v.t.

~Op behorend bij max. Hs en bijbehoren n.V.l n.v.t, n.v.t. n.v.l.

stabiliteit 3,87

afschuiving

semi toetswaanle benodigd
onder1aagdikta (ongen>erde grond [mi

zonder minimum
Ruimte voor opmer1dngon:

2~2006-16:13

060209-ontwerp-tholen3-115c.xls



Spreadsheet ontwerpen Versie 10 5-01-06
Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige

Tholen 3 I
~=::';__J- 1.1
rGEBIED 'OOSTERSCHELOE T·r

Na wijziging: Anamos opnieuw laten rekenen

en Ingegoten bekledingen toegevoegd; -113-lijnen eruit

NOVOORWAARDEN RIKZ (handmatig or mei zoekrunctie)

Hs Tp

{m + NAP] (m) I-I

-2--- I 1,1 1 6'
o I 0.4 I 5.4 1,025 1

Tabelkouzo: 1/2/3
2

3 I 1,4 I 6.2
-4-- 1 1.6 I 6.2

,I 2060: I ""3.55r
1 2 3 4 5 6 7 8

algemeen soortbekledin Ibeten zutl", I. belXlnzullen I. beton""'''' I. beton""'''' 1.-1. r.r- -r.T----.---r.l---- --. -or;
. og vd bekl.din Ondorlal.1 6ovonlarel Ondenarol Boventarol

iijkpaalnumme 854 854 854 854
niveau bovengrens m _ NAP 1 60 4 58 1 60 4 58
nlvoau onderaren m _NAP 020 1 60 020 1 60

je hemn 11.11 2.74 2.94 2.74 2.94

toptaan

nadere j

r;1

.().2af.().4 3.14 3.14 3.14 3.14
Im-NAPI -1.45 -1,45

Iml

"""""
Iml

bij blokken: lengte (o""nw. dijk m

ti"

onoenagell
H

Iml 0.15 0.15 0.15 0.15

Opbouw dijk

bii klelkem: niveau kruil'l

IdIkkl ..

(m+NAPl

Iml

kt

condities

bij gaan kleikem: dikte klell .. ~ 1.00 1.00 ..1.22..
3.05

1.00

1.51
w. [m____!__!olAPI 3.05 3.55 3.55

Ho Iml 1.41 1.51
--
1.41

Tp 1-) 6.20 6.20 6.20 6.20

~Op 2.38 2.14 2.38 2.14

ys Im) 1.39 1.33 1.39 1.33

H. > 0,7 d - neo
--nee --

noe neo

max. Hs Iml n.v.i
-
n.v. n.v.t. n.v.t.

Tp behorend bij max. Hs I-I n.v.' n.v. n.v.1. n.v.t.

stabiliteit

I~Op behorend bij max. Hs en I
Tn

H n.v.t.
3.87 I 4.01 I 2.61 I 2.67

n.v.t.

aanwezige HsJ611 H

aanwezige onderlaag voldoende dik
semi loeISwaarde benodigd I

onderlaagdikte (ongeroerde grond
(zonder minimum

toelaatbare Hs/611
geldig? (incl. langdurige belasting]

Ruimte voor opmerkingen:

06020~nMerp.tholen3-115c.xl.

26-6-2006 - 16: 13



Spreadsheet ontwerpen Versie 105-01-06
Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige

H
B[Q[SIED iOOSTCRSCHELDE

Na wijziging: Anamos opnieuw laten rekenen

toplaall

niveau I

~

Tabelkeuze: 1/2/3
3

ingegolen bekledingen toegevoegd; -1/3-lijnen eruit

lANDVOORWAARDEN RIKZ (handmatig of met zoekfunctie)

Wo Hs Tp

{m.NAP} (m] ,sJ
o I 0,4 1 . 4,8_ I 1,025

2 I 1,2 1 5,5

3 I 1,4 1 s:a
4 1 1,6 1 ""6

I 2060 : I 3,55_I 9_

~

onaenagen

I-I

Iml_ 0,15 0_,t_5_

3,78

~ I 0,15

kl

- -- . ----I _------
t,OO 1,00

" "" ~
1,38 1,51

5n 591

224 204

1.23 1,23

nee nee

n.v.t. n.y.1

~ n.v.'

n.v.t.

2.55 1 2,67

Op_dijk

bljgeenklelkem:diklllkJellaaïîl [m) I 1,00 I 1,00
bij'kieikem: nl"".u kNliïI [m + NAP)

~oPI [_, I 2.24 I 2.04
__ïSI lml I 1.23 I 1.23

lml

toelaatbare Hs/6Il

geldig ? ~n<:llangclurige bel •• ting:

I~Opbeha","d bij max. Hs .nbijbehoren; li I n.v.1.

~I 3.78
1_) I 0.00

galdlg/c;qeidig&bi

L-·.3

0,8110,641 (fann.)

",yJ':';

Hs>0,7d_?! __ 1 -;;;;--- I nM.,9 Im~ I n.v.1. I n.v.t.
~bilmax.H (.j_ n.v.t, ~

0,8110,821 (fenn)

4.,01
0,00

0,8/ (0,491 (fenn.) o.a / (0,461 (fenn.)

I 2 3 4 5 6 7 8

algemeen T .oortbekledingJ I...., ZUil'" I. be","""'''' , I. ""''''''''', I· ....,"",'",1'-1 1·1 1·1 1·1----------j.'- -
nadere omschrilvingvd bekleding! ,: : ' OIldsrtaf.I·: ' "Bev.ntafel,,: __. . and_fer :';' j . 'BciI.nlafel

','.,. ,,: 854 '," ::<'854·'·--·-,· '_. ,e ,,,'854' " .. c.,'" ",'c:' .854':;";'
m'NAP) 160 458 160 458
m'NAP) 020 160 020 160

,helling! 1':?)_ 2,74 2,94 2,74 2,94

stabiliteit

....I Mln. benodigde enclerlaagdikta nieuw:
werI<!anderlillllr}

asnwezlge onderlaag voldoende dik'l

semi _waarde benodigde
onderlaagdikJe (ongeroerde~rond;

Ruimte voor opmerkingen:

26-8-2006 - 16:19



Spreadsheet ontwerpen Versie 105-01-06
Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige

Tholen 3 I
E:''=~==:---/-I'-'sc.852__ 1.1
(GEBIED 'OOSIERSCHaoE T·
Na wijziging: Anamos opnieuw laten rekenen

topiaaR

niveau I

_ en ingegoten bekledingen toegevoegd; -1J3.lijnen eruit

RANDVOORWAARDEN RIKZ (handmatig of met zoekfunctie)

~ ~ -
Im • NAPl (m) (-J
-0--- 1 0,4 1 5,2 I 1,025 1
2 1 1,2 1 5,9

Tabelk.uze: 11213
1

3 1 1,4 1 -Ü
4 -- 1 -

il 2060 : I '3,55 1,6 1 6,2

[';'1

(I ,7] 2,74 2.94 2,74 2,94

-0.201-0.' 3.14 3,14 3.14 3.14
~M ~M ~M

rakenwaarde steendlk1e
waarde soortelijke massa

I bij blokken: bree:;~:;te::..!:~.:;,:~~~:..:1a:;~:;'~~ë!I- !!!!L _

_Is

bij blokken: ler.lI_ \_ -'J'"

I:mgeduut' effect: HslDO waarbij geldq .
Anamos ~tabiC!ll I1

Iml

0,15

3,87 4,01

nee

onaenage,

1 2 3 4 5 6 7 8 9

algemeen I &oortbekledingl Ibeton wil", I. beton""'''' I. beton""'''' I· beton""'''' l·_(. 1·1 1·} }.].------r;r-- -- _..-
nadere omschrijving vd bekleding\ I Ondertafel Bovenl.rel Ondertafel Bovenlatel

I 8~ 8~ 8~ 8~
m_NAP 160 458 160 456
(m _ NAPI I 0.20 1,60 0,20 1.60

condities

rokonwaarde dikte fllterlaag!- rml 0.15 0.15 0.15

Opbouwdij~

bij kleikem:nlVeau krui.., "(m + NAPl

(ml _LOO I 1.00

kI

1.00 1,00
bij geen kleikem: dikte kleilaag

VVs [m+NAP)

,.,
3.05 I 3.55 3.05 3.55

Ho 1.41 1 1.51 1.41 1.51

6.20 I a:2O 6.20 6.20

eop 2.36 I 2.i4 2.38 2.14

vs (mi I 1~ I 1,33
j""" I rte~ I neeHs > 0,7 d

1,39

nee
1.33

I ~Opbehorend bij max. Hs en b'l·
Tn

-'m-I--· I n.v.l I n.v.'max. Hs
-

n.v.l. n.v.l.

-'-'1---· 1 n.v.t I n.v.'Tp beh_nd bIJ max. Hs
-

n.v.t. n.v.t.

stabiliteit

H I n.v.l. I n.v.l.

('1 I 3.87 I 4.01 1 2.58 1 2.70aanwezige Hsl60
toelaatbare HsJMl

geldig 7 (incl. langdurige bel.stlng! .kol

afschuiving mln. benodigde ondeil •• gelikte nie
werk onder filter

aanwezige onderlaag voldoende dik jafneelgea.; .. 1CeMd

semi toetswaarde benodig
onderlaagdikta (ongeroerde grond [mJ

£zonder minimum

Rulmte voor opmerkingen:

. 060209-0n,...,rp.tho'en~ II_co.xls

26-&-2006·16:16



Spreadsheet ontwerpen Versie 10 5-01-06
Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige

!POLDER
n

lTholen 3

en ingegoten bekledingen toegevoegd; -l/3-Iijnen eruit

RANDVOORWAARDEN R1KZ (handmatig of met zcekfunctie)

~ ~ ~
_(~ ...NAPI Iml [sI

"Fl1
-2-' 1 1,1 I 6
o I 0,4 I 5,4 ! 1,025 ]

rDWKVAKNR iuse, 852+30-8_

On1werppeil2060 : I 3,55

rGEBIED :OOSTERSCHElDf

Na wijziging: Anamos opnieuw laten rekenen

T·
Tabelkeuze: 11213 I 3 I 1,4 I 6,2 3

2 4 1,6 6,2

----_.
1 2 3 4

I....,,,,,,,,, I• ....,ruIIen I• ....,"",'" I• ....,""'''' 1.1
I ei: .,00000000fel .{. Bov.ntafel· '::iOndertafel .. " .• :." BoventafeL
I:: :'c,,·, :854':' '854 ..".jo : .. :;.I';;:;·854:{·· .. ··,',···~ ;.·;~".:·"e504'ê"··.··

m-NAP! I 160 456 160 458
Im"'''PI I 0,20 1,60 0.20 1,60

algemeen

toplaal!

I vd bekledingnadere I

niveau onderarens'

-[91
6

19:
7 -j.l

8 -r;] - .- 'r;]

,he"'n!!

. Is bestekshe"'ng - 0,2 of - 0,'

langeauur meer: HaJOO waarbij geld
Anamos stable

, dikte filterlaa

(-I

(mi

-
Iml

Ilytfll
0,15 0,15 I 0.15 I 0.15 I I

kJ kJ

1,00 100 1,00 1,00

3.05 I 3,55 1 3.05 3,55

1,41 1,51 1,41 1,51

620 620 620 620

236 214 238 214

1,39 1,33 1,39 1,33

nee neo nee n••

n.v.l n.v.t. n.v.l n.v.t.
n.v.t. n.v.l n.v.l n.v.t.

n.v.t.

3,87 4.01 I 2.58 I 2.70

0,00 0,00

Opbouwdil~
lOllaaq1klglkomlzandschft
bil kIelkem: nlveau krUi Im_NAP!

bij geen kJ.ikem: dikte kJellaam Iml

~Op
-
I-I

~>O.Td'
ys ......

max. Hs
fbil max- Hs

~Op behorend bij max. 1iS0ni
-aanwezi"" Hs/4DI H

Tel H

...l!!i..
1,1

stabiliteit
tDelaatbare Hs/~ H

-geldig? (incClangdurige belasting _,_. ""

0,8/10,71] (form) 0,8/10,63) (form) 0.8 / [0,551 (form.)

IUuiIaäiANAMoi --;;;;;;-;.,...;..,.. 1.':'
.... min,benodigde ondariaagdikte nl..... Imlwe'" {onder IUter

aanwezige onderiaag voldoenda dik ~

Hmi_aarde benocfigiiii
ondarlaagdlkte (ongeroerd. grond (mi 0,8.t10,79) (farm)

Ruimte voor opme"'lng.n:

060209-0n ..... rp-tho(.n~ 115c-eco.xis

26-6-2006 - 16:16



Spreadsheet ontwerpen Versie 10 5..Q1-06

Wijzigingen t.o.v. versie s.z: Isngaunge gOllu",' ClllIll:lll;01;f"'~""1 ......"',.........1::1-,. ~--tI'-·--ICI-' .. - --~

NOVOORWAARDEN RIKZ (handmatig of mei zoekfunctie)

Ws Hs Tp

Tholen 3 (m+NAP) Iml I')

0 0,4 4,8

2 1,2 5,5

Tabelk.uze: 1/213 3 1,4 5,8

3 4 1,6 6

Na wijziging: Anamos opnieuw laten rekenen Ontw.rppeil 2060 :

1 3 5 6
9

algemeen
t beton ndle'l • beton zullen • •

Onderlalel Onderlaf.1

854 854 854

160 458 160 458

020 160 020 160

2,74 2,94 2,74 2,94

3,14 3,14 3,14 3,14

-1,45 -1,45 -1,45 -1,45

topiaaR rekellW,",arde steendikte
rakenwaarde soortelijke massa

bil blokk.n: breedta (langs talud
bij blokk.n: lengte (.""nw, dijk

IJngeduur effect: HslDO waarbf geld
Anamos stable!

onderlagen rokonwaardo dikte filtertaa 0,15 0,15 0,15 0,15

Opbouw dij kl kl kI kl

~~.:J~~
100 1,00 100 1,00

maatgevende
2,90 3,55 2,90 3,55

condities
1,38 1,51 1,38 1,51

577 591 577 5,91

224 204 224 204

1,23 1,23 1,23 1,23

ne. n.e n•• nee

n.v.t. n.....t. n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

n.v.l n.v.t. n.v.1. n.v.l

stabiliteit
3,78 4,01 2,52 2,70

0,00 0,00 2,73

~ Gm>:':r:']:~~j,ill·;~i;:'.;!!}it4'1t:j7~~l 6kai"-2J3

TIM'feV.labiel Tw'feU.labiel Stabiel

afschuiving Im) 0,85 (f) 0,83 (f) 0,8 (f) 0,8 (f)

jaI- ........... . Já,' ja ja

Iml 0,8/(0,941 (fo"",) 0,8/ (0,62J (fo"",) 0,8/ (0,481 (fo"",) 0,8/ (0,46) (fo"",)

Ruimte voor opmerkingen:

26-6-2008 - 18:21

060209-0nl'M!rp-lhol.n3-115c-eoo,x1S



Spreadsheet kreukel berm

POLDER
DIJKVAK

Randvoorwaarden RIKZ

w. H. Tp
Im+NAP) Iml 1'1

0 0,4 5,2
2 1,2 5,9
3 1,4 6,2 J
4 1,6 6,2 .:

Ontwerppeil2060
3,55[mtovNAPj:

Gebied: OS/WS OS

• •versie 1.4,d.d. 25-10-2005
WijzIgIngen t.o.v. versIe 1.3: invoer randvoorwaardenbij 4 waterstanden

Algemene invoer

Voortand stabiel? lOa/nee] ja
Lengte voortand

[ml 200
flauwer dan 1:30
Gem. hoogte voortand mtov NAP] -1,25 I

Hoogte kreukelberm [mtovNAPl 0

Type berekening Ivoorland

Uitvoer algemeen I RuImte voor opme~lngen:

Uitvoer bij voorland

Iparameter eenheid
Lop rnl 39,4
W. mtovNAPl -{)5
H. mI 0,4
T. Ifsl 5,0
sortering hal 10-60

Uitvoer bij steile vooroever

lparameter eenheid
S I-I 3
P [-] 0.1
w ton/m'l 1,025

N [.1 195001
W. m 0.0
H. m 0,4
T. '51 5.2
!Q_fTm '-1 1.1
cota -l 5
çm -] 1.87
me -] 1.67

sool1_goll _Q!ungin
dDnso mI

kreukelbermvt; 4·115c.xls

Bijbehorenderange
P' Onso Mso sortering .l.DnSO Dnso Mso

lIon/m'] fm] [kg] [kal Iml .u (kal
2

2.05
2.1

215
22

225
2.3

2.35
2.4

2.45
2.5

2.55
26

2,65
2,7

2.75
2,8

2.85
2,9

2.95
3

Pagina 1 van 1



Spreadsheet kreukel berm

POLDER

DIJKVAK

Randvoorwaarden RIKZ

w. H. Tp
(m+NAPJ ImJ I·J

0 0,4 5,4

2 1,1 6
3 1,4 6,2

4 1,6 6,2

Ontwerppeil 206C
3,55[mtov NAP):

Gebied: OSIWS OS

• •versJe 1,4, d,d, 25-10-2005
Wijzigingen t.e.v, versie 1,3: invoer randvoorwaarden bij 4 waterstanden

Algemene invoer

Voo~and stabiel? iDa/nee] ia
Lengte voo~and

[m) 200
flauwer dan 1:30

Gem. hoogte voortene m tov NAP) -1,25 ;

Hoogte kreukelberm [mtov NAP) 0

Type berekening Ivoorland

Uitvoer algemeen I Ruimte voor opmerkingen:

Uitvoer biJ voorland

loorameter eenheid
1& mi 430
W. mlov NAPI -05,
H. mi O,!
Tp 151 5:!
sorte~ l[legl 10-62

Uitvoer biJ steile vooroever

loorameter eenheid
S 1-1 3
P 1-1 01
l!>_w ton/m"! 1.025
N I-I 18500
W. m 00
H. m 04
T. Irsl 54
TpfTm I-l 11
cota 1-1 5
m I-l 1,94

E;mc 1-1 1,67
soortgoff plungin
t.Dn5O [mI

kraukelbenm vt,4-115c.xls

Bijbehorande range
P' 0050 M50 sortertng 60050 0050 M50

..lton!'!!1 ..lm! [kQ! _l1!g]_ lrnl 1-] [kgl
2

205

2,1
215

2,2
225
2.3

235

24
2,45
2,5

2,55
26

2,65

2.7

275
2,8

265

29

2,95

3
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Spreadsheet kreukel berm

POLDER

e •versIe 1.4,d.d. 25-10-2005
WijzigIngen Lo.v. versIe 1.3: invoer randvoorwaardenbij 4 waterstanden

DIJKVAK I 115c-3

Randvoorwaarden RIKZ

W. H. Tp
(m+NAP] [rn] (sI

0 0.4 4.8
2 1.2 5.5
3 1.4 5.8
4 1.6 6

Ontwerppeil2060 3.55[mtov NAP]:

Gebied:OSIWS OS

Algemene Invoer

Voo~and slabiel? llaine03l _la
Lengtevoo~and

[m] 200
Hauwerdan 1:30

Gem. ho~e voortanc m tov NAP] -1.25
Hoogte kreukelberm [m tov NAP] 0

Type berekening Ivoorland

Uitvoer algemeen I RuImte voor opme~lngen:

Uitvoer bij voorland

Iparameter eenheid
Lop m] 33,4
W. m tov NAP] -0,5
Hs ml 0.4
T. 51 4.6
sortering 1[1<9] 10-60

Uitvoer bij steile vooroever ,
parameter eenheid
S IH 3
P 11-1 01
w lonmn. 1.025
N I-I 21000
W. m 0.0
H. m 0.4
~ ~ 48
TplTm [-1 11
cota u 5
m 1,72

~mc 1-] 1.67
soort_goff _QIullgin
<10.50 [mI

kreukelbermvl_4-115c.x1s

Bijbehorenderange
P' Onso Mso sortering .6.0n50 Dn50 Mso

.' Iton/m'l .lml !kal Ikal Iml I-I [1<g]
2

2.05
2,1

215
22

2.25
2.3

2.35
24

2.45
2.5

2.55
26

2.65
27

2.75
2,8

2.85
2,9

2.95
3
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Spreadsheet ontwerpen Versie 105-01-06
Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige goWng en ingegoten bekledingen toegevoegd; -1/3-lijnen eruit-IRANDVO.~RWAARD~N RlKZ ~~ndmatig of nt zoekl1Jnct

Margarehtapolder
i 1158, 854+60-861+60

IOOSTERSCHEtDE

algemeen

condities

afschuiving

Ruimte voor opmerkingen:

060209-0ntwelp-tholen3-115b.xls
2_2006 - 16:37



Spreadsheet ontwerpen Versie 10 5-01-06

! 1158, S54+60-861-H;O

Margarehtapolder

!OOSTE<SCHaoE

toplaal!

algemeen

- .~ ,mIafschuiving I - werk (onderfilter

onderlagen

m:~t~;~::de I j !m+ NAP] I 3,30 I 3,~~ I .,00 I .':: I .,.U I .," I .,00 I .,00 I I

Ruimte voor opmerkingen:

26-6-2006 - '6:38
060209-0ntv.e""tho!.n~ 11Sb.xl.



Spreadsheet ontwerpen
Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige goWng en ingegoten bekledingen toegevoegd; -1/3-lijnen eruit

• RANDVOORWAARDEN RIKZ (handmatig of met zoekfuncti.)

~ ~ ~
[m + NAP1 rml (s]

Versie 10 5-01-06

Margarehtapolder _~

1·rGEBIED OOSTERSCHElDE

.s, 1 0.7 1 6.6
2 I 1.4 I 6,6

rabelkeuze: 11213 I 3 I 1,6 I Te
3 4 1,9 6,6

/

Na wijziging; Anamos opnieuw laten rekenen Ontwerppeil 2060: . I 3,55

1,025 1

1 2 3 4 5 6 7 6
algemeen aoortbekleding! lbelenzul!en I. belenzu"en or. belenzul!en r. belenzullen I. belenzullen I. beIxlnzullen I. belenzullen I. ;.;.;,;;;;.;;----r;-

nadere omschrijving vd bekledi~ Ondertafel Boventafel Berm Boven berm Ondertafel Boventafel Berm Boven berm
861 861 861 861 861 861 861 861

fm.NAP! 160 210 283 355 160 210 263 355
,ondemren;t m+ NAP -1 02 160 2 ID 263 -1 02 160 2 ID 283
taarde helllngr 11: 11 2.70 2,90 2,79 2,90 2,70 2,90 2,79 2,90

toplaan

niveau I

~

""'tIs'i

Opbouw dljl
0,15

kJ

0,15 I 0,15 I 0,15

kJ

iiiilïl
045 1,00 0,30

3.55 3.55 3.55

1.77 1.77 t.77

660 6.60 660
214 222 214

1,54 1.58 1.54

nee I nee nee

n.v.t. + n.v.t. n.v.t
n.v.t. n.v.t. n.v.t

n.v.t. I n.v.l. I n.v.t.

condities

r;-

3.1 8 3.1
~M ~M ~M
O~ O~ O~
2326 2.328

4,29

(mi

bij kleikem: niveau kruir
bij aeen klelkem: dikte klei1aa~

4,17 4,29

0.150.15 1 0,15 I ~
kJ

',' ..' .; ;.,.;;:
1,20 120 1,20

3.30 3,55 3.55

1.69 1.77 1.77

660 660 660

235 214 222
1.61 1.54 1.58

nee nee n••

n.v.t. n.v.t. n.v.t.
n.v.L O.V.t. n.

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

I .!9 I 2.83

92 2.84
1ksi"-213

I biel I Stabiel

I (n I 1.03 (n

• I ja

r
I (form.) I 0.8/[0.751 (form.)

Hs

fm;m~P! I~:"¥'~ow,""""'-_~~~~""~"'.".'-"'-,'"O"_~"'~~"~_'~ ~--'-f"~~r~o I 1.20 I 1.20 I 1.20 I 1.20

IN!

1i0p
ys

Hs>O,7d'
max. Hs

lp behorend biJ max.~

stabillte[t

Ili0p behorend biJ max. Hs on

Ruimte voor opmerkingen:

080209-0nl'Ml""tholon3-115b.xls
26-6-2008 - 16:38



Spreadsheet ontwerpen Versie 10 5-01-06
Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige

1:..:-.:-:'::'.: .. _ ,Ma~arehtaE°:::.ld:;e::.r _

condities

Ruimte voor opmerkingen:

26-6-2006·16:40

06D2D9-0~tholen~11 Sb-eco.xls



Spreadsheet ontwerpen Versie 105-01-06
Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige gOlfbe.·ng en Ingegoten bekledingen toegevoegd: -1/3-lijnen eruit

IRANDVOORWAARDEN RIKZ (handmatig of met zoekfunctie)

Wo I Hs I Tp

, ............... ..., OOSTERSCHElD~ _

(m+NAPJ I Iml 1-'
0.7 6,6

1,4 6,6

Tabelkeuze: 1/2/3 I 3 I 1,6 6,6

2 I 4 I 1,9 6,6

algemeen

Margarehtapolder
USB. 85++-60-861+60

condities

afschuiving

Ruimte voor opmerkingen:

26-6-2006·16:40
06020~nl'Mlrp-thD'en3-115I>-eco.x1s



Spreadsheet ontwerpen Versie 105-01-06
Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige

Margarehtapolder
11158,854+«).861+60

,\.;II ... ~I_'" f20STERSCHElDE

toplaal!

onderlagen

condities

Ruimte voor opmerkingen:

26-6·2006· 16:4 I
060209-0nlMrp-lholen3- I 15b-eco.xls



Spreadsheet kreukel berm

POLDER

e e
versie 1.4, d,d, 25-10-2005

Wijzigingen t.o.v. versie 1,3: invoer randvoorwaarden bij 4 waterstanden

DIJKVAK • 115b-l

Randvoorwaarden RIKZ

WI H. Tp

[m-NAPJ [mJ lIJ

0 0,7 6,6
2 1,4 6,6
3 1,6 6,6

4 1,9 6,6

Ontwerppea .~
3,55[mtovNAP):

Gebied: OSIWS OS

Algemene invoer

Voortand stabiel? IOa/neel ja
Lengte voortand

[m) 200
flauwer dan 1:30

Gem. hoogte voortand m tov NAP) -1,25
Hoogte kteukelbenn [m tov NAP) -1

Uitvoer algemeen I Ruimte voor opmerkingen:

Type berekening Ivoorland

Uitvoer bij voorland

loammeter eenheid
L~ mI 68,0
W. mtov NAPI 05
H. ml 09
T. 'sI 66
sorterino Ilkol 10'60

Uitvoer bij stelle vooroever

Iparameter eenheid
S r-l 3
P [-1 01
w tonJm"1 1,025

N Ir-l 15000W. mI -11
Hs m 05
T. sI 66
Tprrm [-1 11
cota 5
m 2,12

E.m. [-I 1,67
soort aolf plunain
aOn50 (m]

kreukelbenn vt; 4-115b.Xls

BIjbehorende range
pa Dnsa Msa sOrIering .. .!toDnsa Dnsa Msa

jton/nfl _l1l1]_. ~ _lllg] Jm] [-I [kal
2

205

2,1
2,15

22
225
2,3

235

24
2,45

2,5

2,55
2.6

2,65

27

275
2,8

285

2,9

2,95

3
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Spreadsheet kreukel berm

POLDER

DIJKVAK

e e
versie 1.4, d.d. 25-10-2005

Wijzigingen t.o.v. versie 1.3: invoer randvoorwaarden bij 4 waterstanden

Randvoorwaarden RIKZ

W. H. Tp
(m-NAPI (mi ('1

0 0,7 6,6

2 1.4 6.6
3 1.6 6.6

4 1.9 6.6

Ontwerppeil 2060
3.55[m tov NAP}:

Gebied: OS/WS OS

Uitvoer algemeen

Type berekening vooriand

Uitvoer bij voorland

lQarameter eenheid
Lcp_ mi 68.0
W. mtov NAPI 0.5
H. mi 0.9
T. si 6.6
sorteril1S_ kgl 10-60

Uitvoer bIJ steile vooroever

parameter eenheid
S '-1 3
P (-I 0,1

li>_w ton/m'! 1,025
N I-I 15000
W. m -1.1
H. m 0,5

T. 'si 6.6
TplTm :-1 1,1
cota '-1 5
~m I-I 2.12
~mc 1-1 1.67
soort gOlf plungin
4.Çln50 [mI

kreukelbenn vr,4-115b.x1s

Algemene Invoer

Voortand stabiel? llialneel ja
Lengte voortand

[m} 200
flauwer dan 1:30

Gem, hoogte voortand mtov NAPI -1.25
Hoogte kreukelbenn [m tov NAP} -1

Ruimte voor opmerkingen:

I)

Bijbehorende range
ps On50 Mso sortering <illn50 OnSO Mso

lion/m'l [mI [kgl Ikal [mI 1-1 Ika1
2

2.05

2.1
2.15

22
2.25
2.3

2.35

2.4
2.45

2.5

2.55
2.6

2.65

2.7
2.75
2.8

2.85

2.9

2.95
3
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Spreadsheet kreukel berm

POLDER

e e
versie 1.4,d.d. 26-10-2005
Wijzigingen t.o.v. versie 1.3: invoer rsndvoorwaardenbij 4 waterstanden

DIJKVAK I 1t5b-3

Randvoorwaarden RIKZ

w. H. Tp

(m-NAPI (m) (I)

0 0.7 6.6
2 1.4 6,6
3 1,6 6,6
4 1.9 6,6

Onlwerppeü206C
3,55[mtovNAP]:

Gebied:OS/WS OS

Algemene Invoer

voonanc stabiel? IUa/nee] ja
Lengtevoooand

[ml 200
flauwerdanl :30

Gem. hoogte vaooand mtovNAPJ -1,25
Hoogtekreukelbenn [mtovNAP] -1

Uitvoer algemeen I Ruimte voor opmerkingen:

Type berekening Ivoorland

Uitvoer biJ voorland

I"arameter eenheid
LOp m1 68,0
W. mlovNAP1 05
H. l!1l 0.9
T. §l 66
sortering l[kg1 10-60

Uitvoer biJ steile vooroever

arameter eenheid
S i.] 3
P I-I 01
I"" ton/m1 1.025
N (-I 150001w. m -11'
H. m 05
T. Isl 66
Torrm I-I 11
cola 1-1 5
m - 2,12
me I-I 1,67
soortaolf Dlunain
1I.0n5O [mi

kreukelbermvt,4-115b.xls

Bijbehorenderange
P' On5O M50 sortering 1I.0n5O 0050 M50

.. [Ion/m"] rm1 [ka1 IItlll (m1 (-( (I<g]_
2

205
2.1

215
2.2

225
2.3

235
2.4

2,45
2.5

2.55
2.6

2,65
'2.7
275
2,8

285
29
295

3

Pagina 1 van 1



Spreadsheet ontwerpen Versie 10 5-01-06

Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige 90I"ting en ingegoten bekledingen toegevoegd; -113-lijnen eruit eRANDVOORWAARDEN RIKZ (handmatig of met zoekfunctie)

Ws Hs Tp Dichtheid water IMargarehtapolder
--- I (m+NAP) Im) I.) [lonlm31

I uSA. 861+60-867+50 I 0 2.2 5,8 1,025
: OOSTERSCHaoE 2 2,4 6

I Tabelkeuza: 1/2/3 3 2,4 6
1 4 2,5 6,1

Na wijziging: Anamos opnieuw [aten rekenen I Ontwerppeil 2060 : 3,55

1 2 3 4 5 0 , 0 .
algemeen soort bekledin I betDn zuUen 1·betDn zuUen L· beton rullen I· beton zullen I· betDn zuUen I· betDn zuUen I· beton zullen I. betDn';'~ -- - -r.J r.

nadere omschrijving vd bekladin Ondertafel Boventafel Ondertafel Boventafel Ondertafel Boventafel Ondertafel Boventafel
dijkpaalnurnme 864 864 864 864 866+50 866+50 866+50 866+50

niveau bovengrens m.NAP 160 535 160 535 160 458 160 458
niveau onderarens m.NAP -100 160 -100 160 -072 160 -072 160

rekenwaarde haUln 11:7) 3,28 3,48 3,28 3,48 3,78 3,98 3,78 3,97
l Is bestek.helling - 0,2 of - 0,4 ~.2af~," 3,68 3,68 3,68 3,68 4,18 4,18 4.18 4.18
bodemniveau op 50 m afstand Im ... NAP) -1,45 -1,45 -1,45 -1,45 -1,45 -1,45 -1,45 -1,45

topiaaR rekenw ..arde steendikte Iml 037 037 ' 0.47 ,·,0'47 035 035 ; 048 048
rekenwaarde soortelijke malsa IIDnIIn3l 2328

bij blokken: breedte (langs talud Iml
. ~1!:~~.Fi .•

bij blokken: lengte (ewnw. dijk Im!~, ..!'1!'.!""';·7.:··m
langeduur eRect: HsiDO waarbij geld

H 5,51 5,64 5,83 5,96Anamos stable

onderlagen rekenwaarde dikte filtertaa m 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Opbouwdij~ krul .. kJ kJ kJ kJ kJ kJ kJ kJ

bij kleikem: niveau krui m.NAP , ""'.i- r~:,;f::r;,.}..::
bij geen kleikem: dikte kleilaa m 2,80 2,80 2,80 2,80 1,00 100 1,00 1,00

maatgevende INs Im.NAPI 2,95 3,55 2,95 3,55 2,80 3,55 2.80 3,55
condities It! Im 2,40 2,46 2,40 2,46 2.40 2,46 2,40 2.46

T . 600 606 600 606 600 606 600 6.06
~O~ 146 139 148 139 1.28 121 128 1,22
ys Iml 1,27 1,24 1,27 124 1.13 1.11 1.13 1.11

Hs > 0,7 d - nee nee nee nee nee nee nee nee
max. Hs m n.v.l n.v.l. n.v.l. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.l. n.v.t,

Tp behorend bij mal<-Hs . n.v.t. n.v.l. n.v.l. n.v.t. n.v.t. n.v.l n.v.1. n.v.t,
~Opbehorend bij ma"- Hs en bijbehorende I-I n.V.l n.v.l. n.v.t n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.l. n.v.l.

Tt
stabIlItalt aanwezige Hs/6[ I-I 5,51 5,64 3,74 3,82 5,83 5,96 3.93 4.02

toelaatba ... Hs/.uJ 1-1 0,00 0,00 3,75 3,64 0,00 0,00 3.96 4.05
geldig? (incl. langdurige bel.sting) .."",_a,.. \__ a9iifki~_ l!I'il!IWtieidiil6i<iiS2iaÄ~ ge!dÎ!l6ksi"2J3 geldlg6ksJ".2J3

... sultaat ANAMOS sTABIEL I twïftd. lom.dd. T...ffeUslabiel TYoijf.Vstabiel ~~Stäbi.flli'!!MI ~STà6lê1j~~i' TYoi'feVstabiel TYoiffeV.tabiel StabIel Stebiel

afschuiving min. benodigde ondertaa9di~ nie ...
Iml 0,8 (I) 0,8 (I) 0,8 (I) 0,8 (I) 0,8 (I) 0,8 (I) 0.8 (I) 0,8 (I)

we~ (onder Hlter

aanwezige onderlaag voldoende dik? jalneelgeavanceerd •. ,~. ,0,., :Já ' . +,~" ".' ;.,~ ',: \::;, Ó;~ ~"ft~i';;;'·\{·;.J8 ja ja la ja

semi toetswaarde benodigde
onderlaagdikte (ongeroerde grond) Iml 0,8/ [0,591 (form.) 0,8/ {0,55] (form.) 0,8/[0,411 (form.) 0,8/ [0.361 (form.) 0,8/[0,461 (form.) 0,8/[0,431 (form.) 0.8/ [0,281 (form.) 0.8/ {0,261 (form.)

. fzonder minimum

Ruimte voor opmerkingen:

060209-0nlvlerp.1hoien3-115a.xIs 26-6-2008 - 17:00



Spreadsheet ontwerpen

algemeen

onderlagen

Versie 10 5-01-06
Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige gOlfblng en ingegoten bekledingen toegevoegd; -1J3-lijnen eruit

IRANDVOORWAARDEN RIKZ (handmaüg of met zoekfunctie)

Ws I Hs I Tp

~argarehtapolder__ ___ .._._____ I (m + NAP) Iml I lol

! USA. 861+60-867+50 ~ 0 2.1 1 5.9

IOOSTERSCHaoE 2 2,4

Tabelkeuze: 1/2/3 3 2,4

2 4 2,5 I 6,1

m~~~:~::de I a Im! ;;;; I ~'~~ I .," I ..., I ~.~ I ',ou I ~,,~ I .,o~ I .." I I

afschuiving

Ruimte voor opmorklngen:

060209-<>nl'Mlrp-thol.n~ 115a.xls

2_2006 • 17:00



~preadsheet ontwerpen Versie 10 5-01-06
Wijzigingent.o.v.versie9.2: langdurige 'Q en ingegotenbekledingentoegevoegd:-1/3-lijneneruit

RANDVOORWAARDEN RIKZ (handmatig of met zoekfuncüe)

Ws Hs Tp

(m + NAP] (mI (.J

3,55

~~~~ __ ~M~a~~~a~re~h~m~p~o~ld~e.r I
1ISA,06'_7+50 1·1 -2--1 2,4 1 '6

1,025 1o 1 2,2 1 5,8

lGEBIED OOSTERSCJ:1~. .=:.H
3 1 2,4 1 8Tabelkeuze: 1/2/3

3 4 1 2,5 1 6,1

Na wijziging: Anamos opnieuw laten rekenen l OntwerppelI 2060 :
1 3 4 6 8

.--a'"'l""g-e-m-e-e-n-r-----------=...,.,,--.:,...,-------""I-bo~Dn--zun-en-.!_--T-.,----~--.,.,----"--- ..... boIDn--zun-en-:"---r- • boIDnrullen • ;;,;;;;;;-- .. _- .~ .
Onder1afel Onder1afel BovenWei Boventafel Bovantaf.1

0-

l·

naaere I

864 864 864 864 866+50 866+50 866+50 866+50

[m'NAP! 160 535 160 535 160 458 160 458
m'NAP -100 160 -100 160 -072 160 -072 160

;; h~lIinä [L?J 1 3,28 3,48 3,28 3,48 3,78 3,98 3,78 3,97

1-0,2of-0,41 .0.201.0,' _l 3,68 3,68 3.68 3,68 4,18 4,18 4,18 4,t8

niveau bovengrens
niveau

lol

toplaal!

[m'NAP) -1,45 -1,45 -1,45 -1,45 -1,45 -1,45
~ O~ O~ OQ O~ O~ O~

tonhn3 2231 2,231 2425 1IIIIil~~~~~~§2123~1~~~E===j2t3~2;8==j===2~,~32~8===t======jIml '~:lii!lJii;ll'imI!iiiR1Qllll!ill!flilJilllPf"1BiIIIi1!!i ' ~ !'ij::~,'".·~'1Ii··jiii'_;;,ii
bij blokken: lengte (ewnw. dijk [m ~~~ ~$!dIlJ,\ili_ m!3.ti!llLt2". ':i'J~l~ll"';"'~""' , ..' ."

1-1

Iml

5,64 5,83 5,96

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Id Id kl kl Id

2,80 280 1,00 1,00 100 1,00

2,95 3.55 2,80 3,55 2.80 3,55

2.40 2,46 2,40 2,46 2.40 2.46

600 606 600 606 600 606

1.48 139 128 121 128 1.22

1,27 1,24 1,13 1,11 1,13 1.11

nee nee nee nee nee nee

n.v.l n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.l. n.v.t,

n.v.l n.v.1. n.v.L n.v.t. n.v.t, n.v.t.

n.v.l. n.v.t, n.v.t. n.v.t. n.v.1. n.v.t.

3,74 3,82 5,83 5,96

3,84 0,00 0.00

. 6kar\-2Ja r-~C"", "1W~
TIM'eV.tabiel Tw'feVstabiel

(f) 0,8 (f) 0,8 (f) 0,8 (f) 0,8 (f) 0.8 (f)

.~
ja ja ja ja ja ja

0.8/[0,41] (form) 0,8/[0.36] (fa"".) 0,8/ [0,46] (fo"".) 0,8/ [0.43] (fonn.) 0,8/ [0,28] (fo"".) 0,8/ [0.26] (fa"".)

langeduur effect: Hs.IO-0waarbij geldt
Anamo'S stabiel

0.15 1 .su.
kl

;g
280 2,80

2,95 3,55

2.40 2,46

600 606

148 139
1,27 1,24

nee no.

O.V.t n.v.t
n.v.1. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

5,51 5,64

0,00 0,00

onaenagen
Opbouw dijk

Im+NAPIbij kleikem: niveau kruin
Imlbij geen klelkem: dikte kleilaag ----

Im+NAPIWs
Hs Imlcondlt]es
Tp 1.1

~Op H
ys Iml

-Hs > 0,7 d' i_

ma .. Hs Iml
TO behorend bij max. Hs

-
).1

t bij max. Hs an I
Tc

1'1

aanwezige Hs/6Il Hstabiliteit
toelaatbare Hs/6Il

geldig? (Incl. langduriga belasting] geldig , ongeldig & ksi

stabiel I tMifel,1 CIn\'dd

0,8/ [0,59] (form.)

... sultaat ANAMOS
mln. benodigde onderlaagdikt8 nieuw

wert< (onder 11I18rl

aanwezige onderlaag voldoende dik?

0,8 (f)

ja" '':

0,8 (f)

j8.

afschuiving

sernJ toetsW8arde benodl9d~
onde~aagdik18 [ongeroerde grond

reeneer minimum

0,8/ [0,55] (fonn.)Im)

Ruimte voor opmerkingen:

060209-0ntv.erp-tholen3-115a.x).
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Spreadsheet ontwerpen Versie 105-01-06
Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige gOIfb_'ng en ingegoten bekledingen loegevoegd; -1/3-lijnen eruit91RANDV~RWAARD~N R1KZ (~.ndmatig or";"1 zoekruncl

t=:~~è==-+MargarehIaPOlder

F-==:;.::~'-:-::~,,::1"':;:.=·-":::·-=1~:+50 __~~~._-- __~~~_-_-------.

condities

Ruimta voo, opme,ldngen:

26-6-2006 -17:02
060209-<lntvlerp-1hol.n3-115 .... co.xl.



Spreadsheet ontwerpen Versie 105-01-06

Wijzigingen t.o.v. versie 9,2: langdurige gOlfblng en ingegoten bekledingen toegevoegd; -1/3-lijnen eruit

RANDVOORWAARDEN RIKZ (handmatig of met zoekfunctie)

wa Hs lp

~Margarehtapolder I (m+NAPI Iml 1·1 Ilonlm3)

uSA, 861+60-867+50 .. n 0 2,1 5,9 1,025 I.. 2 2,4 6

I Tabelkeuze: 11213 3 2,4 6

2 4 2,5 6,1

Na wijziging: Anamos opnieuw laten rekenen r Ontwerppall 2060 : 3,55

1 3 6 7 __ ~_8____ , ___ ,9,

algemeen soort bekladin !boten zullen • beton zullen • beton zullen • beton zulJen .. r;-
nadere omschrijving vd bekledin Onderlaf., Ond.rlafel Bovantafel Onderlafel Boventafel

dl)kpaalnumme 8&4 864 864 866+50 866+50 866+50

niveau bovengren m+NAP 160 535 160 535 160 458 160 458

m-NAP -100 160 -100 160 -072 160 -072 160

":'1 3,28 3,48 3,28 3,48 3,78 3,98 3,78 3,97

~,2af-O." 3,68 3,68 3,68 3,68 4,18 4,18 4,18 4,18

-1,45 -1,45 -1,45 -1,45 -1,45 -1,45 -1,45

toplaal!
035 035 045 045

2,231 2231 2425 2,425

iIfB m~1W~~li;*:îi::~?~\~,~û.fÖ'iiM~~m,qf'T·;.~;~ ""'i~ .,·i~:·~:;.::r:.';"·;- .

~1'~~~"",,~1;, ~~~~;,~~,ifi;jt..:;;,:::'., . . _':~. ·;r·~-:-:;·; -< .••.. , .,_.

langoduur effect: HsIOD \...anrbij geld 5,83 5,96
Anamos stabiel

onderlagen rekenwaarde dikte filtertaa 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Opbouw dIj kl kJ kJ kl kl kl kJ kJ

~t*t~~:i.1-Ó':fii:,:,~~:~:·~::;·, ~~'~$;'*,.;;\ ... '. : )

2,80 2,80 2,80 1,00 100 100 1,00

maatgevende 2,95 3,55 2,95 3,55 2,80 3,55 2.80 3,55

condities 2,40 2,46 2,40 2,46 2,40 2,46 2.40 2,46

600 606 600 606 600 606 6.00 606

148 139 148 139 128 121 1,28 122

1,27 1,24 1,27 1,24 1,13 I,ll 1,13 I,ll

nee nee nee nee n•• n•• n•• nee

n.v.l. n.v.t. n.v.t, n.v.t. n.v.1. n.v.t. n.v.t. n.v.I.

n.v.t. nv.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

n.v.l n.v.1. n.v.l. n.v.t. n.v.t. n.v.l. n.v.t, n.v.t.

stabiliteit 5,51 5,64 3,82 5.83 5,96 3,99

0,00 0,00 0,00 0,00 4,05

~-~-W:~~..:tI~ JI ~~1§.k:~---: ~.i>'il ~l ~ @0Z;iG;c~~ 6ksl"o213

T•.ffeVstabiel Tw.,.Vs1abiel Statiial' Stabiel Tw'feVstabiel Tw'feUstabiel Stabiel

afschuiving 0,8 (n 0,8 (n 0,8 (n 0,8 (n 0,8 (n 0,8 (f) 0,8 (f) 0,8 (f)

_"'""'"'" ja ja ja ja ja ja ja ja

Iml 0,8/10,59) (form.) 0,8/(0,55) (form.) 0,8/(0,41) (form) 0,8/(0,36) (form.) 0,8/(0,46) (form.) 0,8/(0,43) (form.) 0,8/10,28) (form.) 0,8/(0,25) (form.)

RulmtD voor opmerldngen:

26-6-2006 - 17:02
060209-0n ..... rp-lholen~ 115.... 00.><10



Spreadsheet ontwerpen Versie 10 !Hll-06
Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige

Malllarehtapolder
i 11SA.861+60-867+50
iOOSTERSCHElDE

onderlagen

m~~t~:~e:de I ä [m:;; I <:~, I 0.0' I <.~, I . 0." I <:ou I 0,00 I <,ou I J," I I

RuimIe voor opmerldngon:

2~-200B - 17:03

06020Iklntv.erp-tholenl-115o-eco.xls



Spreadsheet kreukelberm

POLDER

DIJKVAK

Randvoorwaarden RIKZ

W. H. Tp
Im+NAP) Iml 1-)

0 2,2 5,8
2 2,4 6
3 2,4 6

4 2,5 6,1
Ontwerppeil 2060

3,55[mtov NAP]:

Gebied: OSfWS OS

e e
versie 1,4, d.d. 25-10-2005

WI]zlglngen lo.v. versie 1.3: invoer randvoorwaarden bij 4 waterstanden

Algemene Invoer

Voorland stabiel? lOa/nee] ja
Lengte voorland

[rn] 10
nauwer dan 1:30

Gem. hoogte voorland m tov NAP] -1
Hoogte kreukelberm [m tov NAP] ..0,2

Type berekening Isteile vooroever

Uitvoer algemeen I Ruimte voor opmerkingen:

Uitvoer bij voortand

IDaramete, eenheid
~ '!tl 57.2W. mtovNA~ 3.6
H. ~ 2.5
:Ti ~ 6.1
sorterlng :kg] nvt

Uitvoer bij steile vooroever

~ramete, eenheid
S l:l 3
P l:l 0.1
Ipw ton/m'] 1025
N H 17500W. m ..02
H. I!tl. 2.2
:Ti ~ 5.8
TQ_/Tm ::I_ 1.1
COla ::J.. 5
m ::J.. 0.89
me l:l 1.67

soortgon _ plungin
ll.Dnso [mi 1,07

kreukelberm vt, 4-115a.xls

Bijbehorende range
ps On50 Mso sortering 60nsO Onso Mso

jtOnlm'l [!Tl] _lkg] _[kg) [m] [.J M2 1.13 2848.68 3000-6000 1.848 -1.933 1,17 -122 0.00 - 4800 00
2.05 107 251310 3000 -6000 1.848-1,933 1.17 -122 00.00 - 4800 00
2.1 1.02 2231.62 3000 -6000 1.848 -1.933 1.17 -122 bo.oo - 4800 002,15 0,98 199346 1000 ..JOOO 1398 - 1.501 088-095 9.00 - 2247,00
22 093 1790 34 1000 ..JOOD 1398 ·1.501 088-095 900 - 2247.00225 0.90 1615.85 1000 ..JOOO 1.398 -1501 0.88-0.95 9.00 - 2247,002.3 086 1484.95 1000 ..JOOO 1,398 - 1.501 0.88 -095 9.00 - 2247 00

2.35 0,83 1333.67 1000 -3000 1.398 - 1.501 088-095 900 - 2247.00
2.4 080 121879 1000..J000 1398 -1.501 088-0.95 900 - 2247.002.45 0.77 1117,76 1000..J000 1,398 - 1,501 0,88 -0,95 9,00 - 2247,00
2,5 0,74 1028.47 1000..J000 1,398 - 1,501 0.68 - 0.95 9.00 - 2247.00

2.55 0,72 949.20 1000 ..JOOO 1.398 - 1.501 0.88 -0.95 9.00 - 2247.002.6 0.70 878.53 1000..J000 1.398 - 1.501 088 -0.95 9.00 - 2247 002.65 0.88 815.29 1000-3000 1.398 - 1.501 0,88 - 0.95 9.00 - 2247.00
2.7 0.65 758.48 1000..J000 1398-1.501 088-095 900 - 2247.00

275 084 707.28 1000 ..JOOO 1398 -1.501 088-095 9 00 - 2247.002.8 0.62 660.98 300 -lOOD 0.963 - 1,045 0.61 - 0.66 94.00 - 759.00
2.85 0.60 618.99 300 -1000 0.963 -1.045 061-0.66 94.00 - 759.00
2.9 0.59 580.79 300 -1000 0.963 - 1.045 061 -066 94.00 - 759 00

295 057 545.95 300 -lOOD 0963 -1.045 061-066 94.00 - 759 00
3 0.56 514.10 300 -1000 0.963 -1.045 0.61 - 0,66 94.00 - 759.00

PagIna 1 van 1



Spreadsheet kreukel berm

POLDER
DIJKVAK

RandVOOIWaarden RIKZ

W. H. Tp
(m+NAPJ [m) [s)

0 2,1 5,9
2 2,4 6
3 2,4 6
4 2,5 6,1

Ontwerppeil 2060
3,55(mtovNAP):

Gebied: OSIWS OS

e e-
versie 1.4, d.d. 25-10-2005
WijZigingen to.v. versie 1.3: invoer rendvoorwaarden bij 4 waterstanden

Algemene invoer

Voorland statiiel? IUa/nee] ja
Lengte voorland

[mJ 10
flauwer dan 1:30 J
Gem. hoogte voorland m tov NAP) -1 I
Hoogte kreukelbenn [mtov NAp] .{),2 J

Uitvoer algemeen I Ruimte voor opmerkingen:

Type berekening (stelle vooroever

Uitvoer bij voorland

lparameter eenheid
LOp mI 572'
w. mtov NAPI 36
H, mI 25
Th_ sI 61
sortering rlkQ1 nVl

Uitvoer bij steile vooroever

(oarameter eenheid
S [-1 3
P H 0,1
w ltonJm'1 1,025

N [-1 17000W. m '{)2
H. m 21
To s] 59
Tp/Tm [ol 11
cola [-J 5
m [ol 0,93
me Ir-] 1,67
soortao~ ....2!u'!9llJllàDnso [mI 1,04

kreukelbenn vt; 4-115a.xls

Bijbehorende renge .
ps 0050 M50 sortering t.Dn50 Dn50 Mso

:'dIlon/m'! Iml £kal !kal Iml 1-1 £kal
2 1.09 258555 3000-6000 1848-1933 1,17-1.22 bo.oo - 4600,00

205 1.04 228097 3000 -6000 1.848 -1933 1.17-122 0.00 - 4800,00
2.1 0.99 202550 1000 -3000 1.398 -1501 0.88-0,95 9.00 - 2247,00215 0,94 180933 1000 -3000 1398-1501 0.88-0.95 9,00 - 2247 00
2.2 0.90 162497 1000-3000 1.398 -1501 0.88-0.95 900 -2247 00225 087 148860 1000 -3000 1398-1.501 088-095 900 - 2247,0023 0.83 132964 1000 -3000 1398-1501 088-095 9.00 - 2247 00

235 0.80 121046 1000 -3000 1398-1501 0.88-0.95 9.00 - 2247 00
2.4 0,77 110622 1000-3000 1,398 -1501 0,88 - 0,95 9,00 - 2247,00

2,45 0.75 1014,52 1000 -3000 1.398 -1,501 0.88 -0.95 9,00 - 2247,00
2,5 0.72 933,47 1000 -3000 1,396 .:1,501 0,88 -0,95 9,00 - 2247.00

2,55 0,70 861,53 1000 -3000 1,398 - 1,501 0.88 -0,95 9.00 - 2247,002,6 0.67 79739 1000 -3000 1.398 -1501 088- 0.95 9,00 - 2247,00
2.65 0.65 739,99 1000 -3000 1.398 -1.501 0,88-0,95 9.00 - 2247,00
2.7 0.63 68843 1000 -3000 1398-1501 0.88- 0.95 9.00 - 2247.00

275 0.62 64195 300 -1000 0.963-1045 0.61-0.66 94 00-759002,8 0.60 599,93 300 -1000 0,963 - 1.045 0,61-0.66 94,00 - 759.00
285 0.58 56182 300-1000 0963-1045 0.61 -0.66 94 00 -759 00
2,9 0.57 52715 300 -1000 0,963-1045 0.61-066 94 00 - 759,00

295 0.55 49553 300 -1000 0.963-1045 061-0.66 9400-75900
3 0.54 488,61 300-1000 0.963 - 1.045 0.61-0.66 94.00 - 759,00
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Spreadsheet kreukelbenn e-- e-
versie 1.4, d.d. 25-10-2006
Wijzigingen t.o.v. versie 1.3: invoer randvoorwaarden bij4 waterstanden

115a-3

POLDER
Oud KemDenshofstede_ en Margarethapoldar

DIJKVAK

Randvoorwaarden RIKZ

w. H. T.
Im-NAPI Iml Isi

0 2.2 5.8
2 2.4 6
3 2.4 6
4 2.5 6.1

Ontwerppeil 206(
3.55[mtovNAP):

Gebied: OS/WS OS

Uitvoer algemeen

Type berekening steile vooroever

Uitvoer bij voorland

[.e_alllmeter eenheid
LEf_ mi 57.2
Ws m tovNAPI 36
H. mi 2.5
Tp ~ 6.1
sortering [[kg] nv!

Uitvoer bij stelle vooroever

[palllmeter eenheid
5 H 3
P '-J 0.1
il'_w ton/nd. 1025
N I:L 17500
W. m .0.2
Hs m 2.2
T. sj 5.8
TpfTm !-J 1.1
COla :i 5
~m I:l 0.89
~m, H 1.67
soort9O~ plunQin
i10.so [m] 1,07

kreukelbenn vl_ 4-115a.xls

Algemene Invoer

Voorland stabiel? iOa/neeJ ja
Lengte voortand

[m] 10flauwer dan 1:30

Gem. hoogte voortand mtov NAPI -I
Hoogte kreuketbenn [m tov NAP] .0,2

Ruimte voor opmerkingen:

Bijbehorende range
P' On50 M50 sortering 40.50 On50 M50[ton/m'] [mi [kQI [kgl fml H ~2 113 2848.68 3000-6000 1.848·1.933 117 ·122 bo.oo . 4800 00205 1.07 251310 3000-6000 1848·1.933 1.17 -1.22 bo.00.4800.002.1 1.02 2231.62 3000 -6000 1.848 -1.933 117 ·1.22 !lP.DO. 4800.002.15 0.98 199346 1000 ..JOOO 1398 ·1.501 0.88 ·0.95 9 00 . 2247.002.2 093 179034 1000 -3000 1398 ·1.501 0.88·095 900·224700225 0.90 1615.85 1000..J000 1398 ·1.501 0.88· 0.95 9.00·2247.002.3 086 1464 95 1000 -3000 1.398 - 1.501 088 - 0.95 9.00 - 2247.002.35 0.83 1333.67 1000 -3000 1.398·1.501 088 - 0.95 9.00·2247.002.4 0.80 1218.79 1000..J000 1.398 -1.501 088-095 9.00 - 2247 002.45 0.77 1117.76 1000 ..JOOO 1.398· 1.501 0.88 ·0.95 9.00·2247.002.5 0.74 1028,47 1000 ..JOOO 1.398· 1.501 0,88·0.95 9.00·2247.002,55 0.72 949.20 1000 ..JOOD 1.398 . 1.501 0.88 ·0.95 9.00·2247,002.6 0.70 87853 1000 ·3000 1398 ·1.501 088·095 900·2247.002.65 0,68 815.29 1000..J000 1,398 ·1.501 0,88·0,95 9.00·2247.00
2,7 065 75848 1000..J000 1398·1501 0.88 ·095 900·2247002.75 0.64 707.28 1000 -3000 1398 ·1.501 0.88·0 95 900·2247002.8 0.62 660,98 300 -lOOD 0,963 • 1.045 0.61· 0.66 94,00 . 759.00

2.85 0.60 618.99 300 -lOOD 0.963 • 1.045 0.61 -0.66 94.DO• 759,002.9 059 58079 300 ·1000 0963 ·1.045 061·066 84.00 • 759.002.95 0.57 545.95 300 -lOOD 0.963 - 1.045 061 ·0.66 94.00 • 759 003 0.56 514.10 300 ·1000 0,963· 1.045 0.61 ·0.66 94.00 . 759,00
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Spreads heel breuksleen
Versie 8.2. d.d. 14-3-2001 Vervan,stSP"&d,A" .. .oren M overlapn

WiJzigingen t.e.v. v.rsle 1.1: eigenschappen .ortering ~ aangepast: wnrg.ve renge verbeterd

IPOLDER 'rho.,' IDtJKVAKNR 031

Invoer~meen
os

OVERZICHT UITVOER

Ontwerp op golfbelullnq

",
[tOfl/rn1

1""1:;'1

G':Dit:d: QS/WS

",

Br['~htt'(·n.k'JVt'-I.i,l;i".II 0

Br!;uhlc<:'1 op gcotedlCl op kk-illdnd • rt;
'mi

5.&2.
2,2

.......,
dlklekledaa,
T';T ...

losse breukatHn
troon~lr"je

e

2.5

g~. IJa
FTIft~

2.55
2,6

D.w [mI M." Ik!;l

O,7SO 1055,]7

0.73 973.94
0,70 901,43

stippen
\£lrtenJl.l:' [J,r.J o.,...,lmJ

1000-3000 0,<15
1000 ·3000 0.44
lOOD·]000 0.42
lOOD <Jooo 0,41
1000 ·1000 0,40

1000·1000 0.39

D«O(m]

Ojl
213,4.1 0.30

0.29

strake"
M!,,(loSJ

t.ae • !,46

Ioa!o"breuksteen

Drt.,llml
0.9·0.97

0.89·0,96
0,89·0,95

~(llkgl

1819· 2247~
i'iii:2W

-'\[)rWH

0.89·0,;7~
0,94·1,02

B':~ender

OrtOr:mr
0.62-0,67
0.6: ·0.87~

M.<>(·o]
-s94.7S9~~

"'_
14A·228~~

'0"",1-1 DN't1(riij
0,48·0,$5 O,3J .0,Je
O,"SI. 0 56 O,ll . O,3d
0,5·0.58 0.3J •O.Je

M.o~
5,8

9.2·136
9T:ïJ8
9Tï.ii

hl 2,65 0,66 836.')4
0.66 77H..ilj
0,64 725.n

62,111 40·200

1.00
O,iö

,.,
1.1,.,

IT.-
;:;
S

lion/m

Tussenresultaten losse breuksteen

1.025
IXöO,.

9;!.IJ6~

,.,
rr

2,7
2,75
2.8
]J15
2,_

ï.95

0.62 678.]1

0.61 6.~'U]
0,';9 5~5,93
0.57 560.16

~:~:I;~~:~

0.28
0)7
0.26

1000 ,3000 0.38
lOO- 1000 0,37
loo·1ooo 0,16
lOO -1000 0.35

::~~~:I~:~;

146,63
n9,19
110,GO
12].76

57.64 40 ·200
5161 40.200
50.01 40.200
"6,7)
4J,76

1, ë , 1,5
1,4J·I.5-4

1.47'1,57
l.S·Uil
i]67T.i5
~
u-:-;:ï9

0,88·0,95~
0,87·0,93
0.87·0,93
0,59·0,64~~

lBISI·2247~
i'iii:2W
1819·2247

~
SG4· 759~

o.a·o.7
0.S2·0.n
0.153-0,73
0.64-075
o.StS·o.n
0F-0.7i
öiiTa

0,38·0,44~~
037-0,"3
0.37·0 .• 3
0,37-0,43~

~~
1.w·2~

0,~·0,59
0.53 .o,el
0.54-0,e.2

0,55·0.tl3
0,57·065
0,$8-0.66~

O,ll-a,37
0.32·0,37
0,32·0,37
0.r·O,J7
0.J.2·0,Jd

~
0.31_0,,16

9;>.IJa~~.
Fiii

0.98

:5,2-44.1

;';p /1-1

3.05

l,' O.5JI 470.01

115,601 GO.1001 0.2]
14.N,Oi 40·200 ll.n ,~~:~:I.~~~: 1,1:·1.2:2~ 0,58 _ O.GJ

o:sa.ö:6J
S9ol·759~ O,i-a.ez

0ii-:0:7
016·042
0:31.0:38

'"-mF138
o.e·O.69
o.:t:'ö.4i

O.d!.:.£dt!
o ~ ·0.:4

1.(,7

:?S,:' ·.w,1

~.. //·1
I••
WOrT!:()!' 1/,/

],1".
101.001 .0·200/ o.»lOO - 1000/ 1l,3;!

H.l91 10-60 ',17·1,27 o.se -o.sa
0,8')

""...
1.2

0,5" 44-1,67

1.2r. 3'1'::1,66

J.3 379.6,'
, 3,35 l61.06

],01 ]-1],79

0.511 '121,28
97,-I'i1 40-2001 0)1]00 - 1000/ 1l,]1

100·1000/ O.lt 92,321 40-2001 0,21
.~O.(j41 10, 60
2';t.031 10-60

1,151'1.29
1,21·1,31

0,57-0.8:
O,5i ·0.62

594·759

594 - 759
0,63·0,72
0,64-0.73

0,31·0.35
O,ll·O,35

92· IJS
92-1)8

0,.1·0,49
0.41-0.5
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I,'
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...
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2 ....r,
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1,025
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'·1
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Invoer

Uitvoer
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"

Invoer
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0.56 ·0,6
0,55·0.6

,...""
594 _759

~~
594·75e~
594- 759

0.65· 0,74
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Spreadsheet kreukelberm

POLDER

e-
versie 1.4, d.d. 25.10.2005
Wijzigingen t.o.v. versie 1.3: invoer randvoorwaardenbij 4 waterstanden

DIJKVAK I 114.1

Randvoorwaarden RIKZ

w. H. Tp
(m .. NAP] Im) (s)

0 1.7 5,8
2 1,9 5,8
3 2,1 5,8
4 2,1 6

OntwerppeH2060
3,45[mtovNAP]:

Gebied: OSIWS OS

Algemene Invoer

Voorland stabiel? lOa/nee] 'a
Lengtevoortand

[m] 0
flauwerdan 1:30

Gem. hooote voortand m tov NAP) ·1,5
Hoogte kreukelberm [m tov NAP] -0,75

Type berekening [stelle vooroever

Uitvoer algemeen I Ruimte voor opmerkingen:

Uitvoer bij voorland

~rameter eenheid
L~ mI 525
W. mtovNAPI 2,5
H. ml 20
IP. 'si 5,8
sorterinQ

1 !kol nv!

Uitvoer bij steile vooroever

~rameter eenheid
S 1-1 3
P a 01
I£.w ton/m'! 1,025
N [.] 17500W. m -0,8
H. m 16
~ n 5,8
~rrm u 1.1
cota H_ 5
çm ::L 1,04
lçmc l:l 1,67
soortgolf p)ungin
.<I.On5O [mI 0,86

kreukelbermv1_4-114,xls
Pagina 1 van 1
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Spreadsheet kreukel berm

POLDER

e- e-
versie 1.4, d.d. 26-10-2005
Wijzigingen t.o.v. versie 1.3: invoer randvoorwaardenbij 4 waterstanden

DIJKVAK I 114-2

Randvoorwaarden RIKZ

w. H. Tp
(m.NAPJ Im) I')

0 1.7 5.9
2 1.9 5.9
3 2 5.9
4 2.1 6

Ontwerppeil2060
3.45[rn tov NAP):

Gebied:OSIWS OS

Algemene Invoer

voonanc stabiel? lOa/nee] ja
Lengtevoortand

[m] 0
flauwerdan 1:30
Gem.hoogte voortand [im tov NAIj_ -1.5 _'
Hoogtekreukelbenm [rntov NAP] -{l.75

Type berekening Isteile vooroever

Uitvoer algemeen I Ruimte voor opmerkingen:

Uitvoer bij voortand

i11arameter eenheid
Ljlp lTll 543
W. rn tov NAEl. 24
H. m] 19
T. ~ 5.9
sortering JlI<gl nVl

Uitvoer bij steile vooroever

i11arameter eenheid
S u 3
P [-I 0,1
le!' ton/m' 1.025
N [-1 17000W. m -o.a
H. m 1.6'
le. si 5.9
TplTm H 11
cota -l 5
~m :l 1.05
~mc H 1.67
soortgo~ plungin
60n5O (mi 0,86

kreukelbenmvl_ 4-114.xls

Bijbehorenderange
P' Dn50 Mso sortering t.OnSO Dnso Mso

[tan/m'] [m] [kg] [kg] _lm] [.] [kg]
2 0.91 1493,26 1000 -3000 1,398- 1.501 0,88 -0,95 9,00 - 2247 00

205 0.86 1317.35 1000 -3000 1.398 - 1.501 0.88-0.95 9,00 - 2247 00
21 082 116980 1000 -3000 1,398-1,501 088-095 9.00 - 2247 00

215 0.79 1044,96 1000 -3000 1398 -1501 088-095 9,00 - 2247,00
2,2 075 93848 1000 -3000 1398 -1.501 0,88 -095 900-2247002.25 0.72 847,02 1000 -3000 1,398 -1501 0,88- 0.95 9.00 - 2247,002,3 069 76792 1000 -3000 1398 - 1.501 088-095 9,00 - 2247,00

2.35 0,67 699.10 1000 -3000 1,398- 1.501 088-095 9,00 - 2247,00
2.4 064 638,88 300 -1000 0,963 - 1.045 061 - 066 94.00 - 759,00

2,45 0,62 585,92 300 -1000 0,963 - 1,045 0,61 -0.66 94.00 - 759,00
2.5 0,60 539,12 300 -1000 0.963 - 1.045 0,61 -0,86 94.00 - 759,00

2,55 0,58 497,56 300 -1000 0,963 - 1,045 0,61 -0,66 94.00 - 759.00
2,6 0,56 46052 300 -1000 0963 -1,045 0,61-066 94,00 - 759 00

2,65 0,54 427,37 300 -1000 0,963 -1.045 0,61 -0,66 94,00 - 759,00
2,7 053 397,59 300 -1000 0,963 - 1.045 0.61 -066 94.00 - 759 00

2.75 0,51 370,75 300 -1000 0,963 - 1.045 061-0,66 94.00 - 759.00
2,8 0,50 346,48 300 -1000 0,963 -1,045 0.61 - 0,66~4,00 - 759,00

2.85 0,48 324,47 300 -1000 0.963 - 1.045 0,61 -0,66 94.00 - 759.00
2.9 0,47 304,45 300 -1000 0963-1,045 061 -066 94.00 - 759 00

2,95 0,46 28619 300 -1000 0963 -1.045 061-086 9400 - 75900
3 0,45 269.49 300 -1000 0,963 - 1,045 0,61 -0,66 94,00 - 759,00

Pagina 1 van 1



Spreadsheet kreukel berm

POLDER

e- e-
versie 1.4, d.d. 25-10-2006
Wijzigingen t.o.v. versie 1.3: invoer randvoorwaarden bij 4 waterstanden

DIJKVAK , 114-2

Randvoorwaarden RIKZ

W. H. T.
(m +NAPJ Iml Isi

0 1,7 5,7
2 2 5,7
3 2,1 5,7
4 2,2 5,8

Ontwerppeil ~~ 3,45[m tov NAP]:

Gebied: OSIWS OS

Algemene invoer

Voortand stabiel? IOa/ne!l_ ja
lengte voortand

[mj 0
nauwer dan 1:30

Gem. ~ voortand m tOYNAIj_ -1,5
Hoogte kreuke!benn [mlovNAPj .0,75

Type berekening Istelle vooroever

Uitvoer algemeen I Ruimte VOoropmerkingen:

Uitvoer bij voorland

(Qalllmeter eenheid
j.Q2. r1)] 507
W. mlovNAP] 2.6
H. m] 21
Tp Is] 5.7
sortering [[kg] nVi

Uitvoer bij stelle vooroever

[oarameter eenheid
S I-I 3
P I-I 01
[pw ton/m'l 1.025
N [-] 17500W. m -08
H. ILm 16
Tp ~J 57
TpfTm [:J 1.1
cota [-l 5
m - 1,03
me [-I 1.67
soort golf pl~ngin
<1.0.50 [mI 0,83

kreukelberm vt,4-114.xls

Bijbehorende range
P' Dn50 M50 sortering .:10.50 0.50 M50

dlOl1lm'l Iml .J1!gJ_ Ikal _[m] [-I [kg]
2 0.88 135212 1000 -3000 1.398 -1501 0.88-0.95 9.00 - 2247.00'205 0.83 119284 1000 -3000 1398-1501 0.88 -0.95 9.00 - 2247 002.1 0.80 105924 1000 -3000 1398-1501 0.88 -0.95 9.00 - 2247 00215 0.76 94619 1000 -3000 1.398 -1501 088-095 900 - 2247.00

2.2 0,73 84978 1000 -3000 1398-1501 088-095 9.00 - 2247 00225 070 . 76696 1000-3000 1398 ·1.501 088-095 900 -2247 002.3 0.67 69534 1000-3000 1398-1501 0.88-0.95 9.00 - 2247 00235 0.65 63302 300 -1000 0963-1045 0.61-0.66 9400 -7590024 062 57850 300 -1000 0963-1045 0.61-066 9400 -759002.45 0,60 530,54 300 -.1000 0,963 -1.045 0,61-0,66 94.00 - 759,002.5 0.58 488,16 300 -1000 0.963 - 1,045 0.61 -0.66 94,00 - 759,002,55 0.56 450,54 300-1000 0,963 - 1.045 0,61-0.66 94,00 - 759.0026 0.54 41699 300 -1000 0963-1045 0.61-0.66 94 00 - 759.002,65 0.53 386,98 300 -1000 0.963 - 1,045 0.61 -0.66 94.00 - 759.00
27 051 36001 300 -1000 0.963 -1045 0.61-066 94 00 - 759.00

275 0.50 33571 300-1000 0963-1045 0.61 -0.66 9400-759002.8 0.48 313,73 300 -1000 0,963 - 1:045 0,61 -0,66 94.00 - 759,00
285 0.47 29380 300 -1000 0963-1045 0.61-0.66 94 00-759002.9 0.46 27567 300-1000 0.963-1045 0.61-0.66 94 00 - 759.00
295 0.44 25914 300 -1000 0.963-1045 0.61- 0.66 94 00-759003 0,43 244,02 300 -1000 0,963 - 1.045 0,61-0,66 94.00 - 759,00

Pagina 1 van 1



Spreadsheet breuksteen
V"", 9,2,d.d.""·"08 V'N"",p"'d.e .._.".on Oft"'"
Wijzigingen t.o.v. versie '.1: eigenschappen sortering 8D-300kg aangepast: weergave rang. verbeterd e

!POLDER IrhO',"' I
DlJKVAKNR 031

Invoer ~meen OVERZtcHT UITVOER

~~Irbel.~

Or("O[1Til M-;oTkgl o;ortf!ringlkp;l -O,;;;Irli) M;~tr£I ~ttcrinii:tk~J DtOllml 1W\~(kRlsort.eft''tii:tk~ ~.o['J -TO;;"imJ ~J1gJ I ..~I'I -IO .....,rml -'M..(j{Ic;)

0,591 51'i,4'j 300 ·1000 0,36 118.49 80·300 0,25 37,26 40·200 0,69 -0.97 0.62.0.67 S94. 7$9 0,55.0,65 0.]9. O.0C5 144.228 O.A.!-0.55 0.33.0,36
0.57 475.72 lOO·1000 0.35 10~.35 .0-200 0,24 311,3810.60 0.92-0."'" 0,6:-0,67 594.759 0,49-02 0.33-0.38 g:.I38 O,J2-0,le O~1.0~
0.55 "40,lO 300 ·1000 O,J4 101.21 40 ·200 D,2l 11,92 10· '0 0,901-1,02 0.61-0.66 5Q4.7S9 0,5- 0,58 0.33-0,:38 8:.I3IJ 0,33.0,:m 0.21.0.:!6
0.54 4ü8.61 lOO-1000 0,)3 93.93 40· 200 0,22 29.53 10· '0 0,96· 1,05 0,61 - 0,65 594 _759 0,52 -0,59 0,33_0,37 9: _138 0,34 -0," 0,21 _0,25 25,2. "",1
0.52 .'.0.14 30.·1000 0." B7." 40·20. (D> 27.48 , c . so 0... ·1.07 0.'.0." 594."" e.".0." 0.32.0.37 .,.,'" 0..... 0.41 0.21.0.::5 ::s' .....1
0.51 354.47 ,oa·looo 0.31 .'.46 4.·20. 0.21 lS.62 1."0 LO,.,., 0.'.0.65 59<.759 0.ss , 0.62 0.32.0.37 02.138 0.35.0,c, 0.21.0." ""'''''.1

:'S,;! .44,1

os

~,..."

(,r.b!rd·O<,tW\
losse bleuksreen

H,

O't!uhtl'cn.als overb in~ 0 It:
BrCIJ~çtr.('nop gr.ore.hdop IdciÎl.lnd •

f/lrry.t~, RnhMt
2.5
2.55

~
2,65
U
.2,75

5.00

'm't
ëiiki;kletl

I.'

"!ton/m']
ereen oene4ratle

slippen Iwaken 'loI.e breukst_.. 'stippen

V':·IJtI

·\D.toH o""lml M'_.}lkg}

'.1
'.00

1<1
FI

T,/T,.

5.8

..,
n

1.025
1ffilö

1.'

252.44.1

...
IN

0.49 33127 300.1000 030 7615 "ij-200 0.20 :EI,94 10_GO 1,03·1,12 Q.6-065 5.94.759" O:SS~O,63 032-0"37 92-138 0j6.0ol3 0:1-0.25 ~2-44,1
2.95 0.48 .'",.n '00·1000 0." 71.31 4.·200 0.'0 "." 10·'0 1.06·1.15 0.ss ·0.64 594.759 0.57.065 032.0.30 ""38 037.0.. 021.0.05 ,.,."",
2.9 0.4. ast.ca 300·1000 0.28 66.91 4.·20. 0.19 21.... 1.·.0 ' .oe ·'.17 0.ss · c.e' "".759 0.58.0." 0.3::.0.36 ""'38 0.30.0.... 0.21.0,25 25.' '
2." 0." ""., '00·1000 O.lH .2.90 4.·'00 .'9 19.78 1•• " 1.1·'.19 0.59·0.64 "".759 059.0 ... 0.31.0.36 "'.138 0.30.046 0.2.0." ,.' ,

3 0,44 "'.66 '00·1000 0.27 59.23 4.·200 0." ".62 5·4. '."".22 O.sa.O.83 750 0.•• 0." 0.".0.36 ""38 0.".0." Ol e .» , " ,.
',0; o .aa 24' .o ' '00,'000 o.26 ".86 '.·200 0.18 17." 5·4. 1.15".24 0.58.0.63 5 759 0.81.0.' 0.".0.36 92.130 0.32.0.4 0.16.0' 12.5."
a.r 0"" m." '00·100. 0.16 52.n 4.·200 0.17 16." 5·40 I." ... zr 0.58·0.63 7.. o",.o.n 0'''' o.35 92.130 0.32.0.41 0.'6.0.' ".5.~

..,
O,Il1

{f11n/1111-..,-..,
Tussenresultaten losse bmuhteen

"'" 1,67

p~
~rtI!OU

AD'lIO

1,15
I.... '."1 0.411 m,201 '00·1000' 0.251 49."1 40·'00' 0.171 15.70' "401 "'.1.291 0.57.0.021 ""'.750' 0.ee • 0,731 0.31.0.JOI .2.1301 033.0.411 0.1•• 0.21 12."25

.." 0.401 '0'.77' 300·1000' 0.251 ".'0140·2001 0.17114.871 5·40' 1.21.1.311 0..,·0 .•21 "'·'591 0.65.0.741 0.".0,351 92.1301 0.33'0."'1 0.1•• 0.2' 12.5.,.
t-r

;., ""
I. 'H

0.15 1 mi =1 ~NI ~'~IWI "MI ~'2D~ ~~ ~nl~~-~~~_~~s~_~~~_~~~~_*~~__~~~~~~~_~~~__~~,• ~'''. 0,37 167,91 ~·300_ 0,22 J8.60 "O.200r--ö.'15~ 5.COPatroon~etraties

filmheld

1 .•
Ruimte voor opmerkingr.n'

hnvcer
lerarnltler

5.H

mlu

H;

,.,•. '1'. (palroon-~lppen)

'm'
'"!tun/m1 1,025,.,

•. "'~ ipa1roon-sbokt'n}-b--

,.,

1,15

Tussenresultaten..,
H

0,35

'AD~
I~..s..stroken

Jr.rn 0,52

"rn' ..1
Vol en zot penetratie met
Dicht col)oidaal beton
control~

,Invoer
hollt:,uimtcpcftcntJ/i"; I'"

2,25

!ton/m

H, 'm, 1.6
ts ....1!

1.025
[Um/m1

Tussenresultaten

1.!:!)-,loo

"sfallen beton

,.,

controle_op stat. overdrukken onder dl! kll!~2i..

Q.

dlktlt~ IIrTI'

flOf\'m'l
1,0::5

R.

~... Iltof\Im 2.'

Uitvoer

~, !Iorvm'l

Geenkl.i

IZ·rOllt

~
0.00
0.00

OVERZICHT UITVOER

(Jnfwt:rp op goIfbel •• üng

3.451 0.361 '60.07' 60"001 0.221 ' c.791 4.·2 •• ' 0.151 11.571 5·401 0.".0.96' 0."·0.41 144.2201 0,71.0."1 0.3.0.34' ".1361 0.36.0.48, 0.15.0.19' 12.',25

volenz.alpltrHtlrillifl
mei dicht coli, beton

3,51 0,351 152.741 fiO·3001 û,2~1 35.111 "0·2001 0.151 II,tHI 5'''01 a,5J·D,9n 0.35·0,4J 144.2281 O.72.0,~1 0.3.0,341 92.1381 0,37.0,47/ 0,15.0.191 1::.5.;:5

t- ,',
!tf)n"nl /'!-""l!on/m"Jl D"... !ml

Vol en zat breuksteen op klei/zand

Invoer
~_ IH~
mveauonderkantbekle:linp Ilml.o,~. NAP

~ [mtovNAP~ .. -

,'e ljlciii'in

2.5
2.55
..1:.i
2,65

2.7

2,75

'.B
2.85
2,9

2,95,
Ui5
'.1

].i'S
.~.2

3.15
u

1,35
a .•

lA5
].'3

Controle op afschuiving
Losae brel.lkstee-ndirect op k.lei
Invoer
le!!.amfiltf
Hol'

Y.

~ltll~id

11g_ •.

aanwezige.\[) ...klei
biisteen\'an25tortlm3

Uitvoer
conlro+top.'.cl'lUJVll'lg 1
1'bIlbre&.lksteendll'ecI~1ei _ ~fJlI'

0.030
0.79
0:00
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..es!

overlagen vS.O.xls



Bijlage 3 Detai ladviezen

Bijalge 3.1 :
Bijlage 3.2:
Bijlage 3.3:

Samenvatting hydraulische randvoorwaarden
Ecologisch detailadvies
Landschap

eringen Ontwerpnota Tholen 3



Hs[ml Tpm [sI Waterdiepte golfrichtingsband
nauëscn (0) bij waterstand t.o.v. NAP

+Om

Waterdiepte (m) Windrichting (0)

Windrichting (0)
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

Aan

Projectbureau Zeeweringen
t.a.v.
Postbus 1000
4330 ZW Middelburg

Contactpersoon

Datum

13-02-2006

Doorkiesnummer

Ons kenmerk

0118-
Bijlage(n)

1
Uw kenmerk

Onderwerp

detail advies dijkvak 31 Oud Kempenhofstede, Margarethapolder. (Tholen 3)

Dijkvak 31 Tholen 3 is op 29-07-2004 bezocht door De boventafel van
het dijkvak is toen geïnventariseerd volgens de methode van Tansley. Op 06-10-2005 is
de ondertafel en het voorland geïnventariseerd door Bureau Waardenburg. De
ondertafel is op gedeeld in 12 delen, de boventafel in 5 delen.

Getijdezone

De Oosterschelde staat bekend om zijn zeer gevarieerde en bijzondere wiervegetaties die
in de getijdezone op de dijken groeien. Deze wiervegetaties zijn wettelijk beschermd (in
tegenstelling tot de situatie in de Westerschelde). In het NB-wetbesluit met betrekking
tot de Oostersehelde worden de wiervegetaties van hard substraat als volgt omschreven:

"De stenen dijkglooiingen, kreukelbermen en strekdammen, vormen kunstmatige
rotskusten. waarop allerlei organismen zijn te vinden, die van nature voorkomen op
de rotskusten van Het Kanaal. De soortenrijke wiervegetatie op hard substraat, met
meer dan 150 soorten (3/4 van de in Nederland voorkomende) waaronder
Knotswier, Blaaswier, Groefwier en Suikerwier is uniek. Vele soorten komen alleen
in de Oostersehelde voor. De diversiteit van de wiervegetaties verschilt per locatie
en is onder andere afhankelijk van het stromingspatroon ter plaatse, de droogfigtijd,
de overspoelingsfrequentie en het substraattype. De wierbegroeiing vertoont een
zonering, evenwijdig aan de hoogtelijn. Kwantitatief de belangrijkste wiersoorten op
hard substraat zijn Knotswier en Blaaswier".

Met deze wiervegetaties dient dan ook zeer zorgvuldig omgegaan te worden.
In de Westerschelde werd er voor de getijdezone gewerkt met vier categorieën van
wiervegetaties (Milieuinventarisatie Westerschelde). In de Oostersehelde zijn dit er acht.
Het verschil zit erin dat er in de Oostersehelde onderscheidt wordt gemaakt in een dijk
met kreukelberm en een dijk zonder kreukelberm. Categorie 1 tot en met 4 is voor dijk
zonder kreukelberm en categorie 5 tot en met 8 is voor een dijk met kreukelberm. Het
gaat dus om dezelfde verdeling met 1 en 5 als het minst waardevol en 4 en 8 als het
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meest waardevol. Op het traject komen delen voor met en zonder zichtbare
kreukelberm.

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de inventarisatie weergegeven. De
meeste wierbegroeiingen zitten in het westelijk deel. Na de tabel volgt een korte
beschrijving per onderdeel.

Dijkvak Deel Dijkpaal Type Advies Herstel Potentieel Advies
2005 type? Verbetering

31 1 867-869 3 Redel~kGoed 4 Goed (ecozuil)

I 31 I 2 I 864-867 I 7 I Redelijk Goed I 8 I Goed (ecozuil) I
I 31 I 3 I 862-864 I 7 I Redelijk Goed I 8 I Goed (ecozuil) I
I 31 I 4 I 858-862 I 7 I Redelijk Goed I 8 I Goed (ecozuil) I

31 5 Nol tht 858 7 Redelijk Goed 7 Redehik Goed
31 6 855-858 7 Redelijk Goed 8 Goed (ecozuil)

I 31 I 7 I Nol tht 855 I 6 I Voldoende I 7 I Redelijk Goed I
I 31 I 8 I 853-855 I 6 I Voldoende I 8 I Goed (ecozuil) I
I 31 I 9 I 851,5-853 I 6 I Voldoende I 6 I Voldoende I

31 10 839,5-851.5 6 Voldoende 6 Voldoende
31 11 838,5-839,5 5 Geen Voorkeur 6 Voldoende
31 12 836-838,5 5 Geen Voorkeur 6 Voldoende

1Type zoals gebleken uit onderzoek Waardenburg 2005 (Meijer 2005)
2 Potentie zoals genoemd in rapport Waardenburg" Inventarisatie zeedijken en voorland
2005" (Meijer 2005)

Deel1 dp 867-869, Dit is het deel in het havenkanaal, door de beschutte
omstandigheden is er een goede wierbegroeiing aanwezig. Het advies voor herstel is
dan ook om zuilen of een overlaging met schone koppen toe te passen.Om tot
verbetering van de omstandigheden te komen zouden hier ecozuilen toegepast kunnen
worden. Gezien het steile talud en het gebrek aan ruimte zal overlagen met schone
koppen de meest voor de hand liggende oplossing zijn.

Deel2 dp 864-867, hier is een goede wierbegroeiing met een redelijke soortenrijkdom
aanwezig. Het advies is dan ook voor herstel redelijk goed, er is hier een reële
mogelijkheid om de omstandigheden te verbeteren vandaar het advies voor verbetering
om ecozuilen toe te passen.Gezien het wat flauwe talud is het hier goed mogelijk om
zuilen toe te passen. Het advies luidt dan ook om hier voor verbetering te gaan en
ecozuilen toe te passen. Bij de steiger kan een technisch goed uitvoerbare oplossing
toegepast worden.

Deel 3,4 en 6 855-864, ook op dit gedeelte is een goede wierbegroeiing aanwezig en
ook hier is het advies om een zuilen constructie toe te passenen als men voor
verbetering wil gaan een constructie met ecozuilen. .

Deel 5 en 7 Beide nollen hebben een redelijke tot goede begroeiing met wieren. Doordat
de nollen niet worden meegenomen blijft hier de glooiing gehandhaafd en de
wierbegroeiing intact.

Deel 8 dp 853-855, Dit deel heeft een redelijke tot goede begroeiing voor herstel kan
volstaan worden met een overlaging bij voorkeur wel met schone koppen. Verbetering is
hier zeker mogelijk omdat de glooiing nu gepenetreert is met asfalt. Als hier ecozuilen
worden toegepast zullen de wieren hier zeker van profiteren.

1 Methode van Tansley: r = rare (zeldzaam), 0 = occasional(weinig voorkomend),
fr = frequent (regelmatig voorkomend), a= abundant(grotere aantallen/bedekking), 2

d =dominant (overheersend in aantal/bedekking)



Deel9 en 10 dp 839,5 tot 853 Dit deel heeft een matige wierbegroeiing wat aanleiding
geeft tot het advies Voldoende ook voor verbetering geldt hier een advies Voldoende

Deel11 en 12 dp 836-839,5 Hier komen geen wierbegroeiingen voor en geldt dus het
advies Geen voorkeur.

Zone boven GHW

De zone boven GHW is opgedeeld in 5 gedeelten. Hieronder volgt een beschrijving van
beide delen.

Deel1 DP 863-869
Het grootste gedeelte bestaat de glooiing hier uit basalton alleen langs het havenkanaal
liggen vlakke blokken. Langs het havenkanaal komen nog wat zoutplanten voor op de
kop bij het basalton is de begroeiing minimaal

• Nederlandsenaam Bedekking Latijnse naam Zoutgetal
Gewone zoutmelde 0 Atriplex portulacoides 4
Melkkruid r Glaux maritimus 4
Strandkweek f Elymus athericus 3
Zilte schijnspurrie 0 Spergularia sallna 3

Deze vegetatie komt overeen met een klasse2a uit de classificatie van zoutplanten wat
reden is om voor herstel 'Voldoende' te adviseren. Voor verbetering het advies redelijk
goed, vooral langs het havenkanaal is verbetering van de groeiomstandigheden te
realiseren.Wat inhoud dat er een zuilen constructie toegepast dient te worden.

Deel 2 DP 861-863
Dit gedeelte bestaat de bekleding uit haringmanblokken met een matige begroeiing. Het
aantal zoutplanten is beperkt. Het voorland bestat uit laag slik. In totaal zijn er 3
zoutsoorten en 3 zouttolerante soorten aangetroffen. Het gaat om de volgende soorten:

• Nederlandsenaam Bedekking Latijnse naam Zoutgetal
Gewoon kweldergras r Puccinellia maritima 4
Reukeloze kamille 0 Matricaria maritima 3
Rood Zwenkgras 0 Festuca rubra ssp. commutata 2
Spiesmelde 0 Atriplex prostata 1
Strandmelde 0 Elymus athericus 3
Zilte schijnspurrie 0 Spergularia salina 4

Deze vegetatie komt overeen met een klasse 2a uit de classificatie voor zoutplanten.
Volgens de classificatie van zoutplanten leidt dit tot een advies voldoende voor herstel.
Gezien de huidige bekleding van haringmanblokken is er door het toepassen van zuilen
wel verbetering te halen, daarom voor verbetering het advies Redelijk goed.

1 Methode van Tansley: r = rare (zeldzaam), 0 = occasional(weinig voorkomend),
fr = frequent (regelmatig voorkomend), a= abundant(grotere aantallen/bedekking), 3

d =dominant (overheersend in aantal/bedekking)



Deel 3 DP 853-861 incl. Nollen.
Dit gedeelte bestaat uit een basalt glooiing met een laag liggende werkweg bestaande
uit vlakke blokken en een rand Vilvoordse steen. De lage ligging van de werkweg net
boven GHW zorgt voor een ongekend rijke zoutflora op deze weg. Alle spleten zijn
volgegroeid met een breed scala aan zoutplanten. In totaal zijn er 15 zoutsoorten en 7

I ff I

•

zoutto erante soorten aangetto en. Het gaat om de volgende soorten:

Nederlandse naam I Bedekking Latijnse naam Zoutgetal

Engels gras o(f) Armeria maritima 3
Gerande schijnspurrie f Spergularia maritima 4
Gewone zoutmelde 0 Atriplex portulacoides 4
Gewoon kweldergras o(f) Puccinelia maritima 4
Hertshoornweegbree f Plantago coronopus 3
Lamsoor f Limonium vulgare 4
Melkkruid f/a Glaux maritima 4
Reukeloze kamille f Matricaria maritima 3
Rood zwenkgras f Festuca rubra ssp. commutata 2
Schorrekruid off Suaeda maritima 4
Schorrezoutgras f Trlglochin maritima 4
Smalle rolklaver f Lotus corniculata ssp tenuifolius 3
Spiesmelde f Atriplex prostrata 1
Strandkweek a Elvrnus athericus 3
Strand melde f Atriplex litoralis 4
Zeealsem o(a) Artemisia maritima 3
Zeeaster f Aster tripolium 4
Zeeraket r Cakile maritima 2
Zeeweegbree f Plantago maritima 4
Zilte rus a Juncus gerardi 3
Zilte schijnspurrie f Spergularia sallna 4
Zilverschoon 0 Potentilla anserina 2

•
Deze vegetatie komt overeen met een klasse 4b, om deze vegetatie weer te herstellen
zou eigenlijk een doorgroeibare werkweg op dezelfde hoogte als de huidige werkweg
aangelegd moeten worden. De vraag is of dit veiligheidstechnisch gezien wel mogelijk
is. Als dit niet kan dan zal het erg moeilijk worden om deze aanwezige vegetatie te
herstellen. In ieder geval zullen er zuilen toegepast moeten worden om de vegetatie
enige kans te geven om terug te komen. Deze zuilen dienen bij voorkeur door te lopen
tot onder de GHW lijn. De aanwezige vegetatie op de nollen zal grotendeels gespaard
blijven als daar d.m.v. een blinde glooiing achterlangs wordt gegaan.

Deel 4 DP 840-853
De dijkbekleding op dit gedeelte bestaat uit basalt. Het voorland bestaat uit laag slik tot
ondiep water. Vergeleken met het vorige deel staat er niet zoveel vegetatie. Toch komen
er nog een behoorlijk aantal zoutplanten voor. In totaal zijn er 10 zoutsoorten en 6
zouttolerante soorten. Het gaat om de volgende soorten:

Nederlandse naam Bedekking Latijnse naam Zoutgetal

Gerande schijnspurrie f Spergularia marina 4
Gewone zoutmelde 0 Atrlplex portulacoides 4
Gewoon kweldergras r Puccinellia maritima 4
Hertshoornweegbree 0 Plantaso coronopus 3
Lamsoor 0 Limonium vulgare 4
Melkkruid off Glaux maritima 3
Rood zwenkgras f Festuca rubra ssp commutata 2
Schorrezoutgras off Triglochin maritima 4

1 Methode van Tansley: r = rare (zeldzaam), 0 = occasional(weinig voorkomend),
fr = frequent (regelmatig voorkomend), a= abundant(grotere aantallen/bedekking), 4

d =dominant (overheersend in aantal/bedekking)



Smalle rolklaver 0 Lotus corniculatus ssp. tenuifolius 3
Spiesmelde f Atriplex prostrata 1
Strandkweek a Elymus athericus 3
Strandmelde f/a Atriplex littoralis 4
Zeealsem r(f) Artemisia maritima 3
Zeeaster r Aster tripolium 4
Zeeweegbree r Plantago maritima 4
Zilverschoon 0 Potentilla anserina 2

Deze vegetatie komt overeen met een klasse4b van de classificatie van zoutplanten. Dit
leidt tot een advies voor zowel herstel als verbetering Redelijk goed. Dit houdt in dat
hier zuilen toegepast moeten worden.

•
Deel 5 OP 836-840
De dijkbekleding bestaat hier uit basalt met een rand Vilvoordse steen bovenin. Het
voorland bestaat uit laag slik. Er is een redelijke hoeveelheid zoutplanten aangetroffen.
De meeste staan in de rand vilvoordse steen. In totaal zijn er 10 zoutsoorten
aangetroffen en 4 zouttolerante soorten. Het gaat om de volgende soorten:

Nederlandse naam Bedekking Latijnse naam Zoutgetal
Gerande schijnspurrie f Spergularia maritima 4
Gewone zoutmelde f/a Atriplex portulacoides 4
Lamsoor off Limonium vulgare 4
Melkkruid 0 Glaux maritima 3
Rood zwenkgras f Festuca rubra ssp, commutata 2
Schorrezoutgras 0 Trlglochln maritima 4
Spiesmelde off Atriplex prostrata 1
Strandkweek a Elymus athericus 3
Strandmelde f Atriplex littoralis 4
Zeealsem a Artemisia maritima 3
Zeeaster 0 Aster tripolium 4
Zeeweegbree 0 Plantago maritima 4
Zilte schijnspurrie f Spergularia salina 4
Zilverschoon 0 Potentilla anserina 2

• Deze vegetatie komt overeen met een klasse4b van de classificatie van zoutplanten. Dit
leidt tot een advies voor zowel herstel als verbetering Redelijk goed. Dit houdt in dat
hier zuilen toegepast moeten worden.

Flora en Faunawet
Op de geïnventariseerde glooiing en in het voorland zijn geen plantensoorten
aangetroffen die beschermd zijn volgens de Flora- en Faunawet.
Bij de overgang bij dijkpaal 867 is in de berm aan de buitenzijde van de dijk in 2004 een
Bijenorchis gevonden. Het ging hier om 1 bloeiend exemplaar. Gezien het hier om 1
exemplaar gaat en gezien de storingsgevoelige groeiplaats is het de vraag of de soort
nog steeds aanwezig is.
Het binnentalud is niet geïnventariseerd.

Nota soortenbeleid Provincie Zeeland en NB-wetbesluit
In de Nota Soortenbeleid worden een aantal aandachtsoorten genoemd. Op de
zeeweringen kunnen vooral planten voorkomen uit de soortengroepen
Aanspoelselplanten en Schorplanten. De soorten die tot deze soortengroep worden
gerekend staan op pagina 38 van de Nota Soortenbeleid Provincie Zeeland.

1 Methode van Tansley: r = rare (zeldzaam), 0 = occasional(weinig voorkomend),
fr = frequent (regelmatig voorkomend), a= abundant(grotere aantallen/bedekking), 5

d =dominant (overheersend in aantal/bedekking)



Onderstaande soorten van deze lijst zijn aangetroffen op de glooiing, tevens is vermeld
of deze soorten genoemd worden in het NB-wetbesluit voor de Oosterschelde:

Soortgroep Soort Nota Soortbl. Prov.Zld NB-wet
Schorplanten Gewone zoutmelde X X

Engelsgras X X
Lamsoor X
Schorrezoutgras X X
Zeealsem X X
Zeeweegbree X X

Aanspoelselplanten Strandmelde X
Zeeraket X

Doordat bij de werkzaamheden de steenbekleding vervangen wordt zal alle vegetatie die
daar op groeit in eerst instantie verdwijnen. In het detailadvies wordt echter geadviseerd
welke steenbekleding er weer toegepast moet worden om de vegetatie weer een kans te
geven om terug te komen of mogelijk de omstandigheden te verbeteren. Dit detailadvies
is richtinggevend bij het ontwerp van de nieuwe dijk. Hierdoor wordt verzekerd dat de
vestigingsmogelijkheid, van betreffende vegetatie, weer wordt hersteld en waar mogelijk
verbeterd. Dit gaat echter niet op voor het gedeelte van dp 853-861. op dit gedeelte zal
de groeiplaats van de soorten mogelijk structureel veranderd worden, waardoor een
groot deel van die soorten mogelijk niet terug zal komen of in een lagere bedekking.
In het voorland zijn geen Provinciale aandachtssoorten aangetroffen.

EU-Habitatrichtlijn (gebiedsbeschermingsregimel
Het voorland bestaat in zijn geheel, met uitzondering van het havenkanaal, uit
habitattype 1160 (Grote ondiepe kreken en baaien). Bij de werkzaamheden zal een
gedeelte van het voorland vergraven worden. Uit onderzoek is gebleken dat de effecten
van dijkwerkzaamheden soms tientallen jaren later nog steeds in het voorland zichtbaar
kunnen zijn. Om blijvende effecten te voorkomen is het van belang dat het ruimte
beslag op het schor en slik tot een minimum wordt beperkt en dat de mitigerende
maatregelen zoals genoemd in het rapport 'Effecten werkstroken dijkverbetering op
kwalificerende habitats' (Stikvoort e.a.) uitgevoerd worden. Het voorland bestaat uit laag
slik of ondiep water. Als de normale mitigerende maatregelen in acht worden genomen
zal herstel redelijk snel optreden.
Tijdens de werkzaamheden vrij komende materialen als Perkoenpalen, teenbeschot en
filterdoek dienen afgevoerd te worden. Deze materialen mogen onder geen beding in de
kreukelberm of op het slik terechtkomen.
Voor eventuele vragen ben ik bereikbaar
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Hoi
Hierbij even kort door de bocht mijn ervaringen en adviezen n.a.v. ons veld bezoek langs de twee
projecten. Nog even voor alle duidelijkkheid: dit is een voorlopig landschapsadvie, dus pin me hier
niet op vast.

Voorlopig advies aanpassing zeeweringen:

• Dijkvak Koude- en Kaarspolder tussen Kanaaluitmonding Wemeldinge en dijkovergang tussen
Wemeldinge en Yerseke ( lengte ongeveer 1.5 km ).

Algemene indruk:
Het achterliggend gebied is een mooie stille en door veel vogels bevolkte inlaag. Ook de
Oosterscheldezijde ademt een grote mate van rust en ruimte met uitzondering van de verkeerspost
Wemeldinge, die in het ontwerp gekoesterd moeten worden. Het gebied is deels vrij toegankelijk, maar
daar wordt in mijn opinie in zeer geringe mate gebruik van gemaakt.

Technisch ontwerp en mogelijkheden.
Uitgegaan is van het volgende; de bestaande ondertafel Vivoorddse steen enz. zal worden ingegoten
(asfalt) met behoud van schone koppen of er zullen ecotopbetonzuilen worden toegepast,omdat langs
deze werin een vrij gevarieerde gezoneerde wierengroei aanwezig is van bijzondere waarde.
De boventafel wordt afgewerkt met betonzuilen. Het onderhoudspad blijft op de huidige plaats en wordt
uitgevoerd in open steenasfalt en ingestrooid met grind, hetgeen groene doorgroei mogelijk houdt.
Op de rand van de boventafel is een matig onderhouden palenrij aanwezig, die tijdens de uitvoering
van de verbeteringswerken zal verdwijnen.

Voorlopig landschapsadvies:
In grote lijnen bestaan er geen overwegende landschappelijke bezwaren tegen de manier van
uitvoering op deze plek. De keuze voor ingieten of ecotopzuilen in de ondertafel is in eerste instantie
een ecologische, verder een financiële en in mindere mate een landschappelijke keuze. Toch bestaat
landschappelijk gezien het karakter van het gebied en het achterliggend gebied (natuurlijk en rustig)
een Ivoorkeur voor toepassing van ecotopzuilen.
Voorgesteld wordt vervolgens de ecotoprand aan de Oosterscheldezijze van het onderhoudapad licht
in te strooien met aarde teneinde een groene rand te stimuleren.
Wat er met de paalrijen moet gebeuren is nog niet duidelijk. Dit hangt af van de oorspronkelijke
functie, het nut en de cultuurhistorische waarde van de rij op deze plaats. We zulle hierover kontakt op
moeten nemen met mensen, die de geschiedenis van dit dijkvak kennen (Waterschap,
enz.). .

Algemene indruk:
Afwisselend zeer slingerend dijkvak met in de huidige situatie gebruik van vele oude materialen als
graniet ,bazalt Vilvoortse enz. Ook in de Oosterschelde nog verschillende historische cultuurdelicten,
omdat de dijksituatie hier de laatste honderd jaar zeer veranderd is. ook het achterland varieert van
camping tot agrarisch gebied en het gebied wordt zelfs begrensd door de binnen haven van
Stavenisse .Langs 90 % van het dijkvak is op de rand van de boventafel een vrij constante palenrij
aanwezig.

Technisch ontwerp.

AXZ)(DZL) 1



24-5-2006 10:03
Voor het grootste deel van het traject is gekozen voor een boventafel van betonzuilen, een ondertafel
van ecotpzuilen met daaronder een kreukelberm van losse breuksteen (10- 60 cm.). Het
onderhoudspad van 3 meter breed zal worden geasfalteerd. Echter voot een deel ten zuiden van de
Oostnol, hebben we hier met een afwijkende situatie te maken. Het bestaande onderhoudspad ligt een
stuk lager dan de rest van het tracé. Tevens bevindt zich als gevolg van de omstandigheden
(zoutspray, lage ligging enz ..) een byzondere vegetatie op deze berm. Gekozen is daarom de
bestaande laag liggende berm te handhaven en daarnaast een asfaltonderhouds- en fietspad aan te
leggen van drie meter breed. Het bovenste deel van de dijk zal door de lage ligging van het
onderhoudspad met betonzuilen moeten worden versterkt.
De Nol wordt gespaard, doordat dijkversterking acher de nol plaats zal vinden. Bij de haven Stavenisse
zal gezien de omstandigheden het bestaande materiaal afgegotewn worden.

,-
Voorlopig landschapsadvies:
Voor het meest noordelijke deel geldt, dat dit landschappelijk acceptabel is mits de betonzuilenbermen
langs het asfaltpad worden ingestrooid met aarde teneinde gra- en kruidengroei te stimuleren.
Het gedeelte met het uitzonderlijhk brede (10 meter) en laag gelegen onderhoudspad levert
landschappelijk wel een probleem op. De lage brede berm is een situatie, die langs de Oosterschelde
zo goed als niet voorkomt. Een verharde berm met een breedte van 10 meter, al is dit deels met
betonzuilen waar doorgroei van groen kan plaatsvinden, geet wel een erg verhard beeld, temmer daar
ook in het boven talud betonzuilen gepland zijn. Landschappelijk wordt in ieder geval voorgesteld het
bovenste deel van de dijk over de betonzuilen af te strooien met een redelijke laag aarde om het beeld
vanee grasdijk te krijgen zal nog uitzoeken of er alternatieven zijn voor de materialen van lage pad
, bijvoorbeeld betonblokken in plaa ts van zuilen en steenasfalt in plaats van asfalt.
Een apart probleem tenslotte vormt de vrij lange en cosequente paalrij. Hierbij landschappelijke
cultuurhistorisch de wens deze te vervangen door een rij duurzame palen met een hoogte van
ongevveer 50 centimeter. Beken moet worden hoe dit technisch realiseerbaar is tussen de
betonzuilen.
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