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Actualisatie toetsing bekleding Inleiding

1 Inleiding
Uit de inventarisatie is gebleken dat de harde bekledingen van de Van Citterspolder niet voldoen aan de
gestelde veiligheidseis. In 2003 zullen daarom de onvoldoende glooiingsvakken van dit traject worden
vervangen. Voor verschillende vakken kon in de inventarisatie nog geen eindoordeel worden gegeven
omdat de gegevens ontoereikend of onbekend waren.
Destijds is afgesproken dat in het jaar voor uitvoer van de werken op verzoek van het projectbureau Zee-
weringen de toetsing zal worden geactualiseerd door middel van een "hertoetsing". Bij de actualisatie zal
gebruik worden gemaakt van de nieuwste inzichten (opgenomen in STEENTOETSversie 3.20) en eventueel
de extra verzamelde gegevens. In het kader van de actualisatie zijn de destijds geïnventariseerde gege-
vens gecontroleerd. Dit is gebeurd op basis van verificatie in het veld, controle van de invoerformulieren
en het oplossen van tegenstrijdigheden en onvolkomenheden. Hiermee is tevens de eerste fase van de
geavanceerde toetsing doorlopen. Recent is het rapport "Vervolg inventarisatie Steenzettingen Noord- en
Midden-Zeeland" verschenen, waarin wordt aangegeven op welke wijze de actualisatie zal worden uitge-
voerd. Het onderliggende rapport beschrijft de actualisatie van de hierboven genoemde polder (tussen
dijkpaal 563 en 574).

De huidige bekleding bestaat grotendeels uit betonblokken en asfaltbeton. Het betreffen een aantal vak-
ken die de in- en uitlaat van de kerncentrale markeren. In de bocht bij dijkpaal565 liggen twee vakken met
Haringmanblokken die grotendeels begroeid zijn met gras.
In deze toetsrapportage is een groot aantal bijlagen opgenomen. Er kan onderscheid worden gemaakt in
bijlagen mèt en zonder toetsresultaten. Hieronder wordt ter verduidelijking de samenhang tussen de ver-
schillende bijlagen mèt toetstresultaten nader toegelicht. In de tabel die voorafgaat aan de bijlagen staan
de inhoud en uitgangspunten van de afzonderlijke bijlagen beschreven. In de tabel staat o.a. vermeld of
de bijlage altijd of uitsluitend op verzoek wordt opgenomen in de rapportage.

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

• 11.6 en 18 achterwege blijven.

Bijlage 14.2 tlrn 14.4
Exclusief beheerdersoordeel

Bijlage 18 Bijlage 14.1, 13
Inclusief beheerdersoordeel

Bijlage 12

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

Het dijkgedeelte ligt aan de noordoever van de Westerschelde ter hoogte van de kerncentrale Borssele.
Het gebied wordt gekenmerkt door (werken die behoren bij) de in- en uitlaat van de kerncentrale. Tussen
de in- en uitlaat bevindt zich natuurgebied de Kaloot. Dit gebied herbergt een slufter en is belangrijk voor
een groot aantal vogels. Plaatselijk bereiken de duintjes een hoogte van ongeveer 8m+NAP. Ter hoogte
van dijkpaal 564 bevind zich de Noordernol, met een lengte van ruim 500 meter. Met name door de aan-
wezigheid van het hoge voorland vindt reductie plaats van de golfbelasting op het dijklichaam. Hiermee is
in de huidige randvoorwaarden reeds rekening gehouden. De reductie door de aanwezigheid van de
Noordernol en de in- en uitlaatwerken is onbekend. In bijlage 4.1 staat aangegeven welke golfrandvoor-
waardenvakken op het betreffende traject worden onderscheiden.

Het grootste deel van het traject bevat geen harde bekleding maar bestaat alleen uit gras. In 1999 is tus-
sen dijkpaal 566 en dijkpaal 570 op het taludgedeelte beneden de berm een extra kleilaag van minimaal 1
meter dikte aangebracht. De ondertafel heeft een helling die varieert tussen 1:3,6 en 1:4,8.
In figuur 2.1 is een overzicht gegeven van de procentuele verdeling van de oppervlaktes van de aanwezi-
ge harde bekledingstypen van het dijktraject tussen dijkpaal 563 en 574. De voorkomende harde bekle-
dingstypen zijn Haringmanblokken, basalton en asfaltbeton. De basaltonvakken (met code 56101 en
56102) en de betonblokvakken (55804 en 55805) zijn in 1998 aangelegd en zijn reeds in een eerder sta-
dium beoordeeld. Alleen de Haringmanvakken ter hoogte van dijkpaal 565 behoren eigenlijk tot de glooi-
. ing. Deze vakken zijn sterk begroeid met gras. De bekledingen op de in- en uitlaatwerken worden niet
door het waterschap, maar door de EPZ, onderhouden. Eventuele maatregelen dienen met hen te worden
besproken.

•

Fig 2.1: %-verdeling opp. Toplaagtypen Van Citterspolder

Ili] betonblokken

50% .asfalt

I'ibasa Iton

2.1 Indeling dijkvakken

Het te toetsen traject is opgesplitst in dijkvakken die in langsrichting begrensd worden door vakgrenzen.
De lengte van een dijkvak varieert in.het algemeen tussen 50 en 100 meter. De opsplitsing is gebaseerd
op geometrie en tafelscheidingen. Binnen een dijkvak wordt één maatgevend dwarsprofiel geselecteerd
en gegenereerd.
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3 Uitgangspunten

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

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

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

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

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

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

één oordeel per vak voor de visuele duidelijkheid de score "twijfel" omgezet in "geavanceerd".
4. De reststerkte van de onderliggende kleilaag wordt niet in rekening gebracht.
5. Voor de hydraulische belasting wordt gebruik gemaakt van de "Golfrandvoorwaarden op de Wester-

scheide gegeven een 1/4000 windsnelheid, deelII, RIKZjuii 1998". Deze randvoorwaarden zijn in
principe afgegeven op 50 meter uit de teen van de dijk. Een eventuele reductie van de hier bepaalde
golfbelasting kan optreden door de aanwezigheid van havendammen en/of voorland. Indien hiervan
sprake is, wordt dit vooralsnog niet in de golfbelasting verdisconteerd. Wel zal worden aangegeven op
welke trajecten de aanwezigheid van havendammen een rol kan spelen in de reductie van de golfbe-
lasting. Voor de aanwezigheid van een klein stukje voorland wordt dit niet gedaan omdat dit slechts in
zeer specifieke omstandigheden effect heeft.

6. Glooiingstafels die beneden het maaiveld liggen, worden alleen beoordeeld op de toplaagstabiliteit.
Hierbij wordt uitgegaan van een dichtgeslibde top- en filterlaag. Afschuiving en materiaaltransport is
hier niet aan de orde 1. De score wordt zonodig aangepast.

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

•
Score töplaagstabîliteit , : Stabilitêitsoordèël .. Beheerdér~oordèel •.

KreiJkélberm ..,
."." , .. >. "

..
:::,',::,onzichtbaar vak . i i :,

Goed (Stabiel) Niet van belang Goed
Onvoldoende (instabiel) Onvoldoende (instabiel) Onvoldoende

Goed (stabiel) Voldoende
Twijfelachtig/Geavanceerd Onvoldoende (instabiel) Twijfelach_!jg

Goed (stabiel) Voldoende

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

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

Voor de betrouwbaarheid van het toetsingsproces wordt de beoordeling op basis van alleen de toplaagstabiliteit bij het beheer-
dersoordeel ingebracht.
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9. Als bij actualisatie blijkt dat de eindscore "onvoldoende" of "nader onderzoek" is, terwijl de toplaag-
stabiliteit als "goed" beoordeeld wordt, zal in detail worden nagegaan of de oorzaak (materiaaltrans-
port of afschuiving) van de eindscore voor de gehele tafel geldig is.

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

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

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

•
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4 Toets proces

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

4.1 Inventarisatie steenzettingen Zeeland

In 1999 is in het kader van de inventarisatie steenzettingen Zeeland reeds inventariserende toetsingen
uitgevoerd. De bevindingen zijn beschreven in de "Rapportage toetsing bekleding, Van Citterspolder, tra-
ject dp 563 - 574.

4.2 Ontwerpberekeningen

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

4.3 Geometrie

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

4.4 Actualisatie

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

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

Met uitzondering van twee haringmanvakken in de bocht bij dijkpaal 564 behoeven de aangetroffen vak-
ken in het kader van de actualisatie van de Van Citterspolder geen beoordeling. Het betreffen tafels die
onderdeel zijn van de in- en uitlaat van de kerncentrale. Voor de volledigheid zijn deze tafels toch meege-
nomen. Daarnaast zijn er tafels in de dwarsprofielen aanwezig die in het kader van het project Zeewerin-
gen reeds zijn vervangen. Ook van deze vakken is in deze actualisatie een veiligheidsoordeel gegeven.

(Logische) aanvullingen en wijzigingen2

Het veldonderzoek en controle van gegevens in de mappen kunnen leiden tot een logische aanvulling of
wijziging van de gel'nventariseerde gegevens. Het betreffen echter gegevens die niet met 100% zekerheid
te zeggen zijn omdat er niet is opengebroken.
Als voorbeeld kan genoemd worden dat er op basis van de inventarisatie is geconcludeerd dat de toplaag
van een betreffend basaltvak beneden GHW wel is dichtgeslibd en de onderliggende filterlaag niet. Als bij
het veldbezoek blijkt dat enkele uren na laag water er nog steeds water tussen de stenen aanwezig is, lijkt
het zeer aannemelijk dat ook de filterlaag is dichtgeslibd. Op basis van deze "aangenomen", maar wel
logische (veelal conservatieve) gegevens wordt een aanvullende toetsing uitgevoerd, waarvan de resul-
taten en invoergegevens zijn opgenomen in bijlage 18. De resultaten van deze toetsing zijn gevisualiseerd
in bijlage 11.5 en 11.6. Indien de resultaten op basis van deze gegevens significant afwijken van de re-
sultaten van bijlage 12, leidt tot wijziging van het beheerdersoordeel (en een opmerking) in bijlage 13. De
score per vak, inclusief het beheerdersoordeel, wordt gevisualiseerd in bijlage 14.1. In bijlage 18 zijn de
logische aanpassingen blauw gemarkeerd. Voor de gegevens van het ontwerp wordt geadviseerd om uit
te gaan van bijlage 13 en 18, rekening houdend met hetgeen hierboven gesteld is. In bijlage 13 wordt
aangegeven welke vakken daadwerkelijk zijn opengebroken. Hierbij dient te worden opgemerkt dat bij de
inventarisatie slechts 1 breekpunt per tafel gemaakt is.

Trajecten zonder harde bekleding
Op het grootste gedeelte van het traject ontbreekt een harde bekleding. Het geheel tussen dijkpaal 566 en
dijkpaal574 moet dan ook gezien worden als een groene dijk en is in deze inventarisatie dan ook als zo-
danig getoetst. Op het gedeelte tussen dijkpaal 566 en 570 is een kleidikte van ruim 1,20 m aanwezig. Op
het overige deel van het traject is de kleilaag aanzienlijk dunner (ongeveer 0,8m). De helling van de gras-
vakken beneden de berm varieert op het traject tussen dijkpaal 565 en 574 tussen 1 op 3,5 en 1 op 4,7 .
De huidige grasmat heeft een matige erosiebestendigheid. De grasbekledingen beneden de berm zijn
nader beschouwd.•

....
• • randvoorwaarden

.: ... (leaevens uit diiktafel ... biLTP2000
van tot ondèrcrens bovenerens code nr talud lènate 1:x Hs TO
566 567 290 568 56501 0 026 1063 38 216 809
567 568 309 580 56501 0 027 1013 37 221 813
568 569 327 596 56501 0 028 955 35 228 819
569 57 344 563 56501 0 025 879 40 213 807
571 572 393 552 57101 0 021 742 47 208 803
572 574 376 508 57101 0 022 605 46 189 788

TabeI5.1: e evens grasvakken beneden berm Van Citters older9 9 p

In bijlage 31 wordt een overzicht gegeven van de golfbelasting op het buitentalud onder bermniveau.
Hieruit blijkt dat voor dit gedeelte op basis van de RIKZ randvoorwaarden en uitgaande van een matige
graskwaliteit, een maximale taludhelling van 1:14 toelaatbaar is. Uitsluitend een grasbekleding voldoet
dan ook niet.

2 Bijlage 11.5, 11.6 en 18 ontbreken: zie inleiding
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Voor dit traject is tussen dp 565 en 570 in 1999 een extra kleilaag van 1 meter dik aangebracht op de
reeds aanwezige kleilaag van 0,80 meter. In bijlage 32 is de beoordeling van de reststerkte van deze
kleilaag uitgevoerd. Hieruit blijkt dat vrijwel overal de benodigde reststerkte aanwezig is, als uitgegaan
wordt van een kleilaag met een dikte van 1,20 meter en een matige klei kwaliteit. De marginale tekortko-
mingen worden zeker gecompenseerd door de aanwezige overmaat aan dikte die rekenkundig in de LTV
niet kan worden meegenomen. Op basis van de reststerkte van de kleilaag voldoet de bekleding onder de
berm. Op het gedeelte tussen dp 570 en 574 heeft de aanwezige kleilaag onvoldoende reststerkte.
De overgang van klei naar de harde bekleding moet worden meegenomen als de harde bekleding wordt
vervangen, omdat hier ter plaatse minder extra klei is aangebracht.

Kreukelberm
Op het dijkgedeelte ontbreekt een kreukelberm.

Kleine vakken
Door het werken met maatgevende dwarsprofielen kunnen verschillende, veelal kleine, vakken in eerste
instantie niet zijn getoetst. Voor dit traject is dit niet van toepassing.

Beschrijving vakken met afwijkende scores (vergeleken met inventarisatie)
Bij de inventarisatie hebben slechts 3 tafels (te weten 56101,56410 en 56418) een oordeel gekregen.
Voor deze tafels blijft de score in deze actualisatie gehandhaafd .

•
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6 Vervolg3

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

•

3 Bijlage 11.5, 11.6 en 18 ontbreken: zie inleiding
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Toelichting bij bijlagen

Nr. en type Omschrijving bijlagen

1 Toelichting omzetting inwinformulier naar spreadsheetprogramma STEENTOETS

In deze bijlage wordt beschreven op welke wijze de gegevens van de inventarisatie worden omgezet in een vorm die geschikt is voor

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

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

2 Conversietabel diikpalenstelsel per qebied (referentiestelsel B)
Per gebied wordt een conversietabel met een nadere gebiedsaanduiding, zoals poldernamen. gegeven. Hierin zijn de volgende drie

Gebied referentiesteiseis opgenomen:

(tabel) A. Dit stelsel is gebaseerd op een dijkpaalnummering, veelal per polder, zoals deze buiten aanwezig was Um 2000. Langs de Noordzee betreft dit
het jarkus raaienstelsel.
B. Dit stelsel is geprojecteerd op de buitenkruinlijn van de dijken en de duintop van de zeereep bij duingebieden. De volgende afzonderlijke
stelsel worden onderscheiden: Noordzee Schouwen, Noordzee Walcheren en Noord-Beveland, Westerschelde en Oostersehelde.

C. De basis van dit stelsel is identiek aan referentiestelsel B. De referentie is echter gebaseerd op de dijkringgebieden conform de Wet op de
waterkering.
He/ referen/ies/e/sel C moet nog nader worden uitgewerkt.

3 Materiaaltabel
Algemeen

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

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

- 4 Hydraulische randvoorwaarden bekleding volgens RIKZ oer aebied
In bijlage 4.1 en 4.2 worden de hydraulische randvoorwaarden voor de bekleding gegeven voor drie verschillende waterstanden en het toets peil
bekleding. Voor de Westerschelde en de Zuidwest kust van Walcheren is de golfbelasting gebaseerd op "Golfrandvoor-waarden op de
Westerschelde gegeven een 1/4000 wind-snelheid, deelII, RIKZjuii 1998". Voor de Oostersehelde is de golfbelasting vastgelegd in
Golfrandvoorwaarden Oostersehelde, concept; december 1998, RIKZ.
Het "toets peil bekleding" is gebaseerd op het rapport "De basispeilen langs de Nederlandse kust, RIKZ mei 1995". Het "toets peil bekleding" is
gelijk aan het basispeil uit 1985 vermeerderd met de invloed van 65 jaar (1985-2050) zeespiegelstijging. Eén en ander conform het rand-
voorwaardenboek.
Tabel met golfcondities volgens tabell;2 en 3 behorend bij 3 waterstanden. Voor de Oostersehelde betreft dit de waterstanden NAP, 2 meter +
NAP en 4 meter+NAP. Voor de overige gebieden zijn de golfcondities gegeven bij 2 m+NAP, 4m+NAP en 6 m+NAP.

4.1 Tabel met de hydraulische randvoorwaarden bekleding inclusief de aanpassingen die nodig zijn om het
interpolatieproces binnen STEENTOETS aoed te laten verlooen.

Gebied De aanpassingen t.o.v. de waarden die RIKZ heeft afgegeven, zijn in de tabel met kleur gemarkeerd. Tevens zijn op een paar locaties de
(tabel) vakgrenzen (max 50 à 100 meter) verlegd om beter aan te sluiten bij de werkelijke situatie.

4.2 Overzicht van de hvdraulische randvoorwaarden alleen voor qolftabel 1
Gebied In dit overzicht wordt de golfhoogte en de golfperiode bij 3 waterstanden en bij toetspeil gepresen-teerd. Verder wordt het toets peil bekleding en
(figuur) het toets peil 2000 (kruinhoogte) samen met GHW in een figuur weergegeven.

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

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

6 Overzichtskaarten met tontaactvcene Meer per traject Voor een beter ruimtelijk beeld van de glooiingstafels is het traject opgedeeld in een aantal deeltrajecten met een lengte van 100 tot 200 meter.
(GIS) Hierin wordt duidelijk gemaakt welke toplaagtypen voorkomen. Verder wordt in elk overzicht voor iedere glooiingstafel de uniek vlakcode als label

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

7 Vooraanzicht toplaagindeling qeschematiseerd op basis van de dwarsorofiellocaties
1 per traject Indeling van de toplaagtype conform de kolommen "vlakcode" en "onderlinge samenhang" van de materiaaltabel. Voor de gebruikte kleuren wordt

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

> Standaard labelkeus: Toplaagtype als ingevoerd

8.1 Vooraanzicht Vlakcode qeschematiseerd OP basis van de dwarsprofiellocaties
1 per traject In dit vooraanzicht worden alle unieke vlakcoderingen weergegeven. De opbouw van de code is als volgt. Voor de Westerschelde en de

(figuur) Oostersehelde refereren de eerste drie cijfers aan de dijkpaal waar het vlak begint. De twee laatste cijfers geven een volgnummer aan. Een cijfer
achter de komma bete-kent dat het vlak in het spreadsheet "DYKTAFEL" gesplitst is in verband met de presentatie en/of de precisering van de
toetsresultaten.
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Toelichting bij bijlagen

Nr. en type Omschrijving bijlagen

11.6 ISTEENTOETS, vooraanzicht toplaagstabiliteit o.b.v. aanaeoaste invoer
1 per traject Opzet vergelijkbaar met bijlage 11.3. Echter resultaten o.b.v. logische waarden n.a.v. veldbezoek.

(figuur)
> Standaard labelkeus: aanwezige toplaagdikte

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

(tabel) maximum van Hs/(OD)'02/3

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

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

14.1 Eindoordeel bekledina oer alooiinastafel inclusief beheerdersoordeel
1 per traject In dit vooraanzicht worden het eindoordeel van bijlage 13 gepresenteerd. Het betreft de eindscore van STEENTOETS inclusief het

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

> Standaard labelkeus: vlakcode

14.2 Eindoordeel bekledina oer alooiinastafel exclusief beheerdersoordeel aolftabel 1
1 per traject In dit vooraanzicht wordt per glooiingstafel de eindscore van STEENTOETS gepresenteerd. Het betreft de kolom "eindscore tabel 1, bijlage 14.2"

(figuur) van bijlage 13.e > Standaard labelkeus: vlakcode

14.3 Eindoordeel bekledina per glooiinastafel excl. beheerdersoordeel met Bar = Oar + %m
1 per traject In dit vooraanzicht wordt per glooiingstafel de eindscore van STEENTOETS gepresenteerd. Het betreft de kolom "eindscore met B.gr = O.gr + y.

(figuur) m bijlage 14.3" van bijlage 13.

> Standaard labelkeus: vlakcode

14.4 Eindoordeel bekleding per glooiingstafel exclusief beheerdersoordeel • aolftabel 2
1 per trajeet In dit vooraanzicht wordt per glooiingstafel de eindscore van STEENTOETS gepresenteerd. Het betreft de kolom "eindscore tabel 2, bijlage 14.4"

(figuur) van bijlage 13.

> Standaard labelkeus: vlakcode

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

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

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

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

> Standaard labelkeus: aanwezige toplaagdikte

e 17 Constructieve Qeaevens te tonen kenmerken, alleen OIJ verzoek
Algemeen In 3 tabellen wordt een opsomming gegeven van de kenmerken die gebruikt kunnen worden als label
(tabel) In biüeaen 7, 8.5 tlm 8,7, 11.1 tlm 11.4, 14.1 tlm 14.4 en 16.
18 STEENTOETS toetsingstabel (logisch aangevuld bestand)

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

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

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

(tabel) beoordeeld.

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

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

(tabel) worden doorsneden.

31 Toetsing qrasbekledinq, golfklap
1 per traject Overzicht stormverloop met maximale belastingduur bij golfklappen

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

41 De bijlage 41 Um .... hebben specifiek betrekking op de toetsing in het kader van de overdracht van werken.
Nadere invulling volqt t.z.t.
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Toelichting bij bijlagen

I Nr. en type IOmschrijving bijlagen

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

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

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

•
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Toelichting omzetting inwinformulier naar het spreadsheetprogramma steentoets

1. Kleikwaliteit 2. Kleikern

Bijlage 1

versie: 15 juni 2001

Tabel_kleikwal

kwal goed/ Kwal
inwin- omschrijving matige laag; code

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

Tabel_kleikern

inwin omschrij-
conversie
spread code

formulier ving
sheet

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

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

score_totaal = 1: (kwal; .dikte;)/ dikte101aal
Hierbij geldt dat minimaal 75% van de laagdikte goed/matig moet zijn
om de totale laag als goed/matig te kwalificeren.

3a Afschuiving

Tabel afschuiving
conversie

inwin formulier omschrijving spread
sheet

blanco ?
J ja j
n nee n

4. Materiaal transport

•

Tabel_zakking
enkel

inwin formulier
(zakking score
enkele enkel
in cm)

0 0
5 1
10 2
15 3

3b inzanding toplaag

Tabel inzanding toplaag

inwin omschrij-
conversie
spread code

formulier ving sheet
blanco ?

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

Tabel_zakking
_grote_opp

inwin
formulier score
(zakking grote

meerderen Opp
in cm)

0 0
5 2
10 3
15 3

tabel_kwal -
constr

inwin
formulier score

kwal kwal
constr. constr
opbouw

0 0
1 0
2 0
3 0

0

De score van het materiaaltransport wordt bepaald door 3 aspecten

score_totaal = score_enkel + score_grote_opp + score_kwal_constr

Tabel_materiaal
transport

conversie
score spread
totaal

sheet

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

5. onderlaagopbouw

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

afkorting omschrijvina afkorting omschrijving
az zandasfalt si Silex
ge geotextiel si slakken
gr grind st steenslag
kl klei ve veen
KL kleikern vi vlijlaag
my mijnsteen za zand
pu nebroken puin ZA zand kern

conversie tabellen
reftabel steen toets 1/1

13:15
14-6-01



Bijlage 2Conversietabel dijkpalenstelsel

Westerschelde 30 mei 2001versie:

lengte (m) ver- dijkringreferentie
sehiI referentiestelsel C

oude dijkpalen
referentiestelsel A

Westersehelde poldernaaml
referentiestelsel B gebiedsaanduiding

grenzend aan

van tot ref .A
0 42 4.200

42 74 3.200

0 45 4.500

0 20 2.000

0 20 2.000

20 34 1.400

34 45 1.100

12 1.100

13 22 900

ref. B nr van tot
31

31

31

31
31

31

31
31

31

31
31

31

30

30
30

30
30

30
30

30
30
30

30
30
30

30
30
30

30
30
29
29
29
29

totvan

106 132 2.600

0 40 4.000

0 100

2 100

2 13 1.100

13 15 200
15 49 3.400

0 39 3.900

39 47 800

0 19 1.900

19 35 1.600

35 82 4.700

0 55 5.500

0 7 700

•

referentiestelsel A dit stelsel is veelal gebaseerd op de dijkpalennummering per polder, langs de Noordzee op het raaienstelsel
referentiestelsel B dit stelsel is gebaseerd op de kruinlijn per gebied, in dit geval de Westersehelde
referentiestelsel C dit stelsel is gebaseerd een refentielijn per dijkring

reftabel steentoets
poldernamen 14-6-01



Materiaaltabel Versie: 15 aug 2001

Bijlage 3
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11 Asfaltbeton
12 Mastiek
13 Dicht

1900
N 7
N 7
N 7

N 1

11 _Ojlef1_geprefabriceerde
15 Open steenasfalt

1600
1600

N 7 3
N 7

N 4
N 5

_Fixstone (open steenasten
16 Zandasfalt (tijdelijk of in onderlaaq
17 ~,o,,~doon I met asfalt (vol en zat)
__ ,,,''vv,, (Breuksteen) I met asfalt (vol en zat)
18 I met asfalt (vol en zat)
19 Breuksteen, I met asfalt
110 ,met_afgeschuinde hoeken of gaten erin
il0,1 I met grote afgeschuinde hoeken ( 5 cm)
111 , zonder openingen
111,01 , zonder openingen, ~"I-Jt"lli "'''U met asfalt
111,1

L1l
steen
steen, gepentreerd met asfalt

IIJ"U"""'" _sle~, ceoentreerd met beton

1600

-i060
2000
2000
2000
2300
2200
2300
2300
2150
2300
2300
2300
2300

N 7

1
1

N 7
A 1 1
A 1 1
All
All
N 2
N 2

J
1 N

N 5

J
J

N 6
N 7
N 7
N 8
N 9
J 10
J 10;1
J 11
J 11,01
J 1';1
J 1}"

J J 1
1 N J 11,01
2 N J 11,02

I oetonoroxxen system Pilt
I zonder openingen IJ'

2300
2300

1
1
1
1
1
1
1

J J 1
J J 1

IHarinqn ianblokken gekanteld
[12 Open u, i I met granulair materiaal
113 I zonder openingen

2150
2300
2300

1
1

N 2
N 2

J J 1:r
3 J J 1
3- J i

114 I van lof gesloten colloidaal beton, (in situ gestort)
_muraltglooiing

2350
2350

1
5
1

N 5
N 5

1! Colloidaal beton, (open structuur)
11 (prefab)
1" _D()or\i-' beton

, of colloidaal beton, (vol en zat)
of colloidaal beton

11 Rr""k"'''''n met
19 Breuksteen, met patroom
20 Gras, gezaaid
21 Gras, zoden of gezaaid, in kun:
22 van grof grind en andere granulaire materialen
23 Grove granulaire uaienenen c.q. breuksteen verpakt in
24 Fijne granulaire c.q. L""UI~""Uverpakt in geotextiel
,25 Breuksteen, (stortsteen)
26 Basalt, gezet
26,01 Basalt. gezet, I met gietasfalt
126,02 Basalt, gezet, I met colloidaal beton of
127 len en andere niet 1 blokken

2350
2350
2300
2300
2300

2100

2!
zsoo
2900
2350

o

5

N 5
N 5
N 2

N 15
N 16

N J 17
N 1:
N l'
N 2(
N 2'
N 2:

J 2l
J 21]1

2(;.02
2"

127,01 I lof niet , blokken, I met gietasfalt
"_02_ ,,"'U, I 1 of niet , blokken, mqeqoten met beton
~,1 Basalton

2350
2350
2350

10
10
10

B 1 2
B 1 2
N 6
N 6 3N 1
N T :3N 1N 1
N
A
B I
N
A 4
B 4
N 4

1 N
2 r

1 r 27,01
2 r 27,02

J J 27,1
127,11 Basalton, inqeqote 1met gietasfalt
127,12 Basalton, ingegoten met beton
127,2 PIT Polygoon zuilen
127,21 PIT Polygoon zuilen, "'~"~Ul""met gietasfalt
127,3

2350 10 A 4
B 4
N 4

1 N J 27,11
2 N J 27,12

J J 27,2
1 N J 2f.21

J 27,3

2350 10

A 4
N 4

1 N
3

IHydroblock met ecolaag

128,01 Natuursteen, gezet, en lnqeqoten met gietasfalt
128,02 Natuursteen, gezet, en ingegoten met beton
128,1
128,11 Imet gietasfalt

III I met beton
, I met asfalt , (flxstone nr"" ..racke)

I met beton gepenetreerde ~IUIl~I"'"

Lessinische

2350 10

N 4
10 N 3
10 A 3

10 A 3
10 B 3
3 N 3

3 J 27,3

1 N J 28,01
J J 28

2 N J 28,02
J J 28~1

1 'N J 2E::11
"2 N J 2t::;2
3" N J 2t::11
3 N J 2E:,12

J J 2E:,2
128,21 Lessiniscbe, "'IJ"lJu,,,1i met qietasfalt
128,22 _Lessinische, I met beton

10
10

2350
2350

10
10

3 A 3
3 B 3

1 N J 28,21
2 N J 28,22

128,3 uoorniKse
128,31 I met gietasfalt

i met beton128,32
128,4 Petit graniet
128,41 Petit graniet,
128,42 Petit graniet,

2350
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2600 I
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600

10 N 3
10 A 3
10 B "3
3 N"3
3 A 3
3 B 3

J J 283
1 N J 28~
"2 N J 28,32

28A
28.41
28,42

, met gietasfalt
met beton

28,41_Petit graniet, I met asfalt

mat tabel
reftabel steen toets 1 van 2

2600 3 A 3

1 N J
2 N J
1 N J

15-8-01



Bijlage 3

Materiaaltabel Versie: 15 aug 2001
sta ~

,g .s_ (/)
a> e a> e e a> en f- a>Cl. -"'~ ~ a> a> ene (/) w~ :'=J:: ~c "0 cc a> "0 e C\l 0 0 "0

en -êg Cl. a> a>-'" ë 0 ._ .J:: 0
C\l Omschrijving a. =-= a> 0 en u -c e ~ f- o
.!!!

o ;: o ::> £ë a> -'" a> a> « z *lo a> c~ en C\l "0 E z w
ëi <JJ en a> ~ E .s :; 5 ~ « w .8
.8 Cl. ëiE f-

0 <JJ (/)

128,5 Graniet 2600 3 N -3 J J 2:1:5
128,51 Graniet, Imet gietasfalt 2600 3 A 3 1 N J :211:5111Graniet , m" beton 2600 3 B 3 2 N J 2ii:52

IDoorniks met i:J"",,' , patronen 2600 10 N 3 J J 211,3
IDoorniks met i:J,,~a,",,'U,; patronen. inqeqoten met qietasfalt 2600 10 A 3 1 N J 211,31

IDoorniks met i:J"M"l"lU'; patronen ingegoten met beton 2600 10 B 3 2 N J 211,32

Koperslakblokken 2700 1- N 2 J J 2!... I met asfalt 2700 1 A i 1 -N J 1 r;oT
130 Klei onder zand 2000 N "6 N 31Ill' i van 0.'" 2350 N 1 N 3

IKlinkers, beton of qebakken 2350 3 N 2 N J 1
2350 3 N 2 N J 1

dakpannen 2350 5 N 2 N N 32,2
2100 N 0 N 2(

1""O'Od"'OO
2000 0 N 3·

1Zetwerk, ratjetoe 2350 10 N 3 J J -21

Iuitstroom bak 2350 N 5 N 1
Mllr"llm'"lr, dijkmuur 2350 N 5 N 5:
kade, keermuur, kistdam 2350 N 0 N 51

IBetonnen trap 2350 N 5 N 1

Ibetonnen fietspad 2350 N 5 N 1
169 diverse constructies N 5 N 5!

160 ( • zinkstuk N 0 N 61

161 ( N 0 N 61

162 •zinkstuk + i N 0 N 62

190 bunker N Cl N 90

191 qebouwe.d. N 0 -ti 91

[98_ diverse objecten N 0 N 98
199 0 N 99

Toelichting kolommen van de materiaaltabel

open opp.)

LTV

10 ingegoten A=met asfalt; B= met beton; zie ook 12; wordt "'VF>n",'n~ I
ter controle vd invoer

7 oppervlakten; bij

8 standaardwaarden voor de spleetruimte ; bij de toetsing worden
deze waarden gebruikt

11 vlakcode

omschrijving zie nadere12 onderlinge 'samenhang

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

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

Nadere toelichting: vlakcode onderlinge samenhang
nr omschrijving

0 overig

1 breuksteen

2 betonblokken

3 natuursteen

4 betonzuilen

5 platen

6 gras

7 asfalt

8 basalt

nr omschriivina
0 geen

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

ook ecotoplaag zonder samenhang

mat tabel
reftabel steentoets 2 van 2 15-8-01



Hydraulische randvoorwaarden bekfding volgens RIKZ e
Golfcondities en waterstanden

~~~~~ ..~~~~~

Golven
RVW ZE bekled , RIKZ versie 2001.03.19 1/2

bijlage 4.1

Westerschelde

_verschil vakgrens tov RIKZ tabel

5,80
70a 5,80
70a 6,55
70 6,50
70 6,50
70 6,50
69 6,45
68 6,45
68 6,40
67 6,35
67 6,35
66 6,35
65 6,35
64 6,35
63 5,55

2211 2501 0,501 12,251 12,801WS 1 62 6,30
61 6,25
60 6,25
59 6,25
58 6,25
57 6.25
56 6,20
55 6,20
55 5,45
54 5,45
53 6,15
52 5,75
51 5.75
50 5,25
50 5,25
(49) 5,25
49 6,05
48 6,05
(47) 5,55
47 5,55
46 5,55
46 5,55
45 6,00
45 6,00
45 5,95
44 5,95
44 5,95
43 5,95
43 5,95
43 5,95
42 5,95
42 5,95
41 5,95
40 5,90
40 5,75
39B 5,75
39A 5,85

13:20
14-6-01



Hydraulische randvoorwaarden bek!ung volgens RIKZ e
Golfcondities en waterstanden

rv-n-n-r~n-A~w~A-.s~tA-.r-s~ch~A~.I~nA-.jz'iinln~nlnlr-R~I~K'7i.~II~A~An~?tÎ.h~A•.I~IAlnlaIAÎaIAlvAI.n['~h~i~Ar~i~n~t.~h~A~.I~1~A~.n~1~~~~3}~~~

bijlage 4.1

Westerschelde

_verschil vakgrens tov RIKZ tabel

5.80
5,80
5,75
5,75
5.75

34 5,75
33 5,70
33 5,70
32 5,10
32 5,10
31 5,10
30 4,50
29 4,50
28 4,50
27 4,45
26 4,45
26 4,45
26 4,45
25 4,45
24 4,45
23 5,55
22 5,55
21 4,40
20 4,35
20 4,35
19 4,35
19 4,35
18 5,40

2,20! 8,50!
2,20! 7,90!

203! 242
1

0.501 57,30! 71,90IWS
!

sloe 5,40
8.001 186 219 0,50 71,90 72,10 WS 15 5,35

14 5,35
13a 5,35

1,601 7,60! 1,70! 7,801 177! 211

1
0,501 73,20! 73,50IWS I 12 5,35

1,80 7,90 187 217 0,50 73,50 73,65 WS 11 5,35
11 5,35
10 3,25

1,501 8,501 1,901 8,101 1991 2281 0,501 74,401 74,60lWS 1 9 5,30
8 5,30
7 5,30

2,101
I I I I 0,501 75,30 I 75,80lws I 6 5,

7,90

Golven
RVW ZE bekled ,RIKZ versie 2001.03.19 2/2

13:20
14-6-01



Overzicht hydraulische randvoorwaarden bijlage 4.2
Westerscheldeop toets peil en op 2, 4 en 6 m +NAP

voor traject: dp 0 - dp 767golftabel1

Golfhoogte Hs in m
3,5

3,0

E 2,5c
CIJ 2,0

::I: 1,5
A,

1,0,,
0,5

0,0

76 72 68 64 60 56 52 48 44

9,0

CIJ
8,0

.5 7,0

6,0
C.

5,0l-
A 4,0,, 3,0,

2,0

1,0

0,0

76 72 68 64 60 56 52 48 44 40 36

40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 o

- Hs bij toetspeil
- Hs bijwaterstand h =6 m

- Hs bijwaterstand h =4 m
- Hs bijwaterstand h =2 m

Bij toetspeil geldt voor dit traject: min max
1,00
3,36

4,30
8.41

Golfperiode Tp

32 28 24 20 16 12 8

- Tp bij toets peil
-Tp bijwaterstand h =6 m

- Tp bijwaterstand h =4 m
- Tp bijwaterstand h =2 m

e,
~
Z 7,0

'> 6,0Ó...
5,0

E
.5 4,0

"C 3,0I:
IQ- 2,0III....
Q)

1,0-IQ:1: 0,0

76 72 68 64 60 56

Maatgevende waterstand

12 8 4 o52 48 44 40 36 32 28 24 20 16

-toetspeil bekleding -toetspeiI2000.0 (kruinhoogte) -GHW

overzicht traject
RVW ZE bekled , RIKZ versie 2001.03.19 1/1

13:18
14-6-01



waterschap Zeeuwse Eilanden e e Bijlage 5

Ws546-574
ws563-574.xls

or
15:29

13-3-2003
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waterschap Zeeuwse Eilanden

/
e e Bijlage 5

57003""" :;:tUl., ~~

Ws 569 - 572
ws563-574.xls

5700

5700

15:29
13-3-2003
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•
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waterschap Zeeuwse Eilanden e e Bijlage 5

//

5641

5641 5641

Ws 564-566
ws563-574.xls

15:29
13-3-2003
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waterschan Zeeuwse Eilanden 8iilaqe 5

Legenda

•

• XyzQQOQ28.shp
• Dljkpaal.shp

Vilklijn slip
Nwldijn
Nbakl,n
'g 39701.shp
DIjkbadekking .•hp
~Isfdbetono betonbloko betonblok zonder openingen
~ betonblok zonder openingen + asfato haringmanbloko diaboolblok
_ gebakken stun
_ gebakken steen + betono betonblok PITTo open blokkenmat + granulair materiaalo blokkenmat zonderopeningen
Ob.tonplnt
E2i9 muraltglooiingo col. beton (open)o betonplll8t (profllb)
~ doorgroeisteen
~ breuksteen + beton
_ breuksteen + p3troonpan. beton
_gras
_ bestonlng gran.mat
~b .. uksteen

•
basa~. gezet
bas.tt, goal + asfalt

_ basalt, gezet + beton
.8 betonzuUen •.•. niet I'8chth. zullanrnbasalton
51 basalton +asfallo PITT polygoonzo.il
~ PITT polygoonzuil + a5fa~
~ hydrobIok

basalton + ecatop
natuurstaen , goz et
natuursteen, gezet + asfalt
n.tuursteen, gezet + beton
.ïlvoordse
vilvoordse + aslalt
,"Ivoordse + beton
vilvoordse + overlaagd breukfasfalt
lessinische
lessinische + asfalt

doomikse + beton
petit gran iet
petit graniet + aslalt

graniet + beton
graniet
graniet + asfalt
graniet + beton
doomikse, gekanteld patroon
doornikse, gekanteld + beton
koperslakblokken
klinkers. beton ofgebakken
tegels
dakpannen
Zind

betonnen trap
betonnen fietspad

_ diwrse constructles
_ breuksteen. gepen. met ufllit \OOIen zat
_ baksteen, gepen. met astalt vol en zat

IIbunker
gebouw

_ dh•. objecten
_ Grauwaeke
liE] Dijkbedekkingsllp

legenda
ws563-574.xls

15:29
13-3-2003



e -
10

Westerschelde bijlage 7.0

08

06

04

02

o

056,3

toplaagindeling
dp 563 - dp 574 conform materiaaltabel

~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------r-2

057,3 056,8

Label: toplaagtype Steentoets versie 3.20Dyktafel ws 563 - 574 2002.01.21 versie 3.10 met dnodig

breuksteen totaal

totaal: 66,6 (x 1000 m2)

~gras

"basalt

~ natursteen

"asfalt

platen BIbetonblokken .. betonzuilen

11c:::l1l asfalt penetratie 111::1111beten penetratie 11c:JII.eco/matten

Legenda

"onzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.10

11:36
22-1-02



e e
Vooraanzicht vlakcode Bijlage 8.1

10

----

8

I

f---

58405

'---
55804

II I

I---

.--
to 1

57002

1

58418 58415 56101

t'S:
l I--

l

~

~

58408

58411

58413

58409
I

I

~
I

I
I

~

I

6

4

2

o

·2

57.3 56.8

~~aarvlakl

Oylctafel ws 563·5742002.01.21 versie 3.10 met dnodig
""""'bol,

56.3

22-1-02



Westerschelde

.----11
10 vlakcode =:9

a
7 5

S4

6 - 55'-----

5 7D~M~
4
:s "'7 \____+

hoogte voorland
n\
·2

'-----3
140 160 1aoao 100 12020 40 60·20 o

__ prof'elesrl module _- --nl.tzlclltbaarvlak aangepast --Hoogte voorland

ESRI Profiel
aangepast profiel

Bijlage 9
aantal_nz_vlakken

•••• Hertnqmanblokl«

56409 Herlnqmanblokke

56411 Asfaltbeton

56408 Asfaltbeton

56101 Basallon

56407~zaald

50404 Asfaltbeton-10 56402~z.aald

11 56406~zaaid

nletzlchtb

dx
code tot

onder boven talud
vlak top hor niet zicht

id. x
aarvlak

taiud
onder boven hor

x y (volgnr)
van

grens grens code laag lengte baar vlak aangepas grens grens lengte
type t

0,00 -1,457 ~ 56,40 56,46 -1,457 -0,914 0,251389 56410 11,1s1 2,160 nz) _156410 0,000 -1,523 0,2819 -1,523 -0,914 2,16
2,16 -0,914 2,16 nzr 2,160 -0,914
2,16 -0,914 ~ 56,40 56,46 -0,914 1,488 0,281925 56409 11,151 8,520 56409 2,160 ..(),914 0.2819 -0,914 1.488 8,52e 10,68 1,488 8,52 10,680 1,488
10,68 1,488 c-----1-- 56,40 56,46 1,488 2,499 0,189326 56411 1 5,340 56411 10,680 1,488 0,1893 1,488 2,499 5,34

16,02 2,499 5,34 16,020 2,499
16,02 2,499 r--2-- 56,40 56,46 2,499 2,769 0,036486 56408 1 7,400 56408 16,020 2,499 0,0365 2,499 2,769 7,4

23,42 2,769 7,40 23,420 2,769
23,42 2,769 ~ 56,40 56,46 2,769 5,416 0,210079 56101 27,1stgek 12.600 56101 23,420 2,769 0.2101 2,769 5,416 12,6
36,02 5,416 12,60 36,020 5,416
36,02 5,416 ~ 56,40 56,46 5,416 5,638 0,007722 5640720 28,750 _156407 36,020 5,416 0.0077 5,416 5,638 28,75

64,77 5,638 28,75 64,770 5,638
64,77 5,638 _____!.._ 56,40 56,46 5,638 5,707 0,016197 50404 1 4,260 _150404 64,770 5,638 0,0162 5,638 5,707 4,26

69,03 5,707 4,26 69,030 5,707

69,03 5.707 _!__ 56,40 56,46 5,707 6,562 0,06 55806 14,250 55806 69,030 5,707 0,06 5,707 6,562 14,25

83,28 6,562 14,25 83,280 6,562
83,28 6,562 _____!.._ 56,40 56,46 6,562 6,874 0,068271 4,570 83,280 6,562 0,0683 6,562 6,874 4,57
87,85 6,874 4,57 87,850 6.874

87,85 6,874 ~ 56,40 56,46 6,874 6,907 0,0375 56402 20 0,880 56402 87,850 6,874 0,0375 6,874 6,907 0,88

88,73 6,907 0,88 88,730 6,907
88,73 6,907 ~ 56,40 56,46 6,907 9,818 0,257611 56406 20 11,300 56406 88,730 6,907 0,2576 6,907 9,818 11,3

100,03 9,818 11,30 100,030 9,818
100,03 9,818 ~ 56,40 56,46 9,818 10,004 0,161739 56402 20 1,150 56402 100,030 9,818 0,1617 9,818 10,004 1.15

101,18 10,004 1,15 101,180 10,004
101,18 10,004 r---E- 56,40 56,46 10,004 10,007 0,001163 2,580 101,180 10,004 0,0012 10,004 10,007 2,58

103,76 10,007 2,58 103,760 10,007
103,76 10,007 ~ 56,40 56,46 10,007 9,937 -0,11475 0,610 .1 103,760 10,007 -0,115 10,007 9,937 0,61
104,37 9,937 0,61 104,370 9,937
104,37 9,937 ~ 56,40 56,46 9,937 5,176 -0,3938 12,090 104,370 9,937 -0,394 9,937 5,176 12,09

116,46 5,176 12,09 116,460 5,176
116,46 5,176 ~ 56,40 56,46 5,176 5,280 0,136842 0,760 116,460 5,176 0,1368 5,176 5,280 0,76

117.22 5,280 0,76 117,220 5,280
117,22 5,280 ~ 56,40 56,46 5,280 5,309 0,005955 4,870 117,220 5,280 0,006 5,280 5,309 4,87
122,09 5,309 4,87 122,090 5,309
122,09 5,309 r---2Z- 56,40 56,46 5,309 5,177 -0,06027 2,190 122,090 5,309 -0,06 5,309 5,177 2,19

124,28 5,177 2,19 124,280 5,177
124,28 5,177 ~ 56,40 56,46 5,177 3,014 -0,58618 3,690 124,280 5,177 -0,586 5,177 3,014 3,69
127,97 3,014 3,69 127,970 3,014
127.97 3,014 ~ 56,40 56,46 3,014 1,953 -0,04548 23,330 _I 127,970 3,014 -0,045 3,014 1,953 23,33
151,30 1,953 23,33 151,300 1,953
151,30 1,953 ~ 56,40 56,46 1,953 1,901 -0,01871 2,780 151,300 1,953 -0,019 1,953 1,901 2,78
154,08 1,901 2,78 154,080 1,901
154,08 1,901 ~ 56,40 56,46 1,953 1,901 -0,01871 2,780 154,080 1,901 -0,019 1,953 1,901 2,78
154,08 1,901 2,78 154,080 1,901
154,08 1,901 ~ 56,40 56,46 1,953 1,901 -0,01871 2,780 154,080 1,901 -0,019 1,953 1,901 2,78

154,08 1,901 2,78 154,080 1,901

154,08 1,901 ~ 56,40 56,46 1,953 1,901 -0,01871 2,780 _I 154,080 1,901 -0,019 1,953 1,901 2,78

154,08 1,901 2,78 154,080 1,901
154,08 1,901 ~ 56,40 56,46 1,953 1,901 -0,01871 2,780 154,080 1,901 -0,019 1,953 1,901 2,78

154,08 1,901 2,78 154,080 1,901
154,08 1,901 ~ 56,40 56,46 1,953 1,901 -0,01871 2,780 154,080 1,901 -0,019 1,953 1,901 2,78
154,08 1,901 2,78 154,080 1,901

locatie hor
in nr 'er xJy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
km sch

° ° hor "ver x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

taiLd

Opmerking

Dyktatel ws 563 - 574 2002.01.21 versie 3.10 met dnodlg
Dwarsprofiel 1 van 1 22-1-02



e - bijlage 11.1Westerschelde Steentoets, vooraanzicht resultaten

056,3

08

dp 563 - dp 574 op basis van: ingevoerdewaardenzonder reststerktefilterlaag

06

04

1 I i· =CJ i Fl I 110

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T-2
057,3 056,8

02

o

Label : vlakcode Steentoets versie 3,20Dyktafel ws 563 - 574 2002.01.21 versie 3.10 met dnodig

IIIIgeavanceerd "onvoldoende "geen oordeel
totaal: 66,6 ( x 1000 rn")

"goedLegenda

"onzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.10

11:36
22-1-02



e e

08

Westerschelde Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.2

06

04

02

o

056,3

dp 563 - dp 574 op basis van alleen toplaagstabiliteit met B.gr = O.gr +O,5m

, ,i =-t=J i Fl I 110

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-2
057,3 056,8

Label : aanwezige toplaagdikte

eenheid: [cm]

Dyktafel ws 563 - 574 2002.01.21 versie 3.10 met dnodig Steentoets versie 3.20

"onvoldoende 1lIIIgeen oordeel

111111111111111111 instabiel 111111111111111111 geen oordeel

~goed twijfel .. geavanc~erd

detailtoets :ANAMOS 11111111111111111, stabiel

Legenda

BWonzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.10

11:36
22-1-02



e e
Westerschelde Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.3
dp 563 - dp 574 op basis van: alleen toplaagstabiliteit

1 1 I =CJ i Fl 1 110

r-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T-2
057,3 056,8 056,3

Label : aanwezige toplaagdikte

eenheid: [cm]

Steentoets versie 3.20Dyktafel ws 563 - 574 2002.01.21 versie 3.10 met dnodig

"geen oordeel

111111111111111111 geen oordeel

"goed twijfel .. geavanceerd

detailtoets :ANAMOS 11111111111111111' stabiel

"onvoldoende

111111111111111111 instabiel

Legenda

"onzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.10

08

04

02

o

11:36
22-1-02



e e

08

Westerschelde Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.4

06

04

02

o

056,3

dp 563 - dp 574 op basis van: ingevoerdewaardenzonder reststerktefilterlaagmet golftabel2

, I i r=CJ i Fl I 110

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T-2
057,3 056,8

Label: vlakcode Dyktafel ws 563 - 574 2002.01.21 versie 3.10 met dnodig Steentoets versie 3.20

"geavanceerd "onvoldoende Illgeen oordeel
totaal: 66,6 ( x 1000 m2)

Legenda
~onzichtba I "goedar v ak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.10

11:37
22-1-02



STEENTOETS, versie 3.20 toetsingtabelA.
met selectie van de maatgevende situatie pe~looiingstafel ·e Bijlage 12

Toetsing
steentoets W$ 563·5742002.01.21 versie 3.20 ZE met Dnodig pagina 1 van 4 22·1·02



STEENTOETS, versie 3.20 toetsingtabea
met selectie van de maatgevende situatie pe~ooiingstafel e Bijlage 12

Toetsing
sleentoets ws 563 - 574 2002.01.21 versie 3.20 ZE met Dnodig pagina 2 van 4 22·'·02



STEENTOETS, versie 3.20 toetsingtabeJ..,
met selectie van de maatgevende situatie pe~ooiingstafel fa

Bijlage 12

Toetsing
steentoets ws 563 - 574 2002.01.21 versie 3.20 ZE met Dnodlg pagina 3 van 4 22-1-02



STEENTOETS, versie 3.20 toetsingtabelA
met selectie van de maatgevende situatie pe~ooiingstafel e Bijlage 12

Toetsing
sleentoets ws 563·5742002.01.21 versle 3.20 ZE met Dnodig pagIna 4 van 4 22-1-02



Eindscore bekleding per tafel, inclusief behetdersoordeel e Bijlage 13

Tafel
code

Opper
vlakte

(hor. gemeten)

constructie
codering HsiLl.O'é,A"" Mat.

Eind-
oordeel

bevindingen
kwaliteits-
oordeelgit I/o

Uil GIS

Dyktafel ws 563 - 574 2002.01.21 versie 3.10 met dnodig
Rapport 1 van 2 22-1-02



Eindscore bekleding per tafel, inclusief behe!ersoordeel e
-- -

!!l toplaagdikte sgwat
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3 50404 20.068 554 1 56,3 56,5 5,50 5,71 0,04 1,00 554 -- -- .. -- 1,00 1,00 1,00 N 0,00 2200

6 55804 2.045 34511 klza 56,3 56,4 6,36 7,42 0,31 1,05 361 3,05 3,05 11,00 J 0,30 0,32 0,32 2300

5 55805 524 8411 kl 56,3 56,4 6,27 6,36 0,11 1,01 85 2,86 2,86 11,00 J 0,30 2300

2 56101 4.203 1.760 27,1 stgekl 56,3 56,S 2,77 5,50 0,25 1,03 1.807 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 27,10 J 0,40 2900

ja 1 56102 917 726 27,1 stgekl 56,3 56,4 1,23 3,02 0,25 1,03 748 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 27,10 J 0,40 2900

43 56405 34 168 57 56,S 56,S 7,15 8,21 0,25 1,03 174 .. .. .. .. 6,67 6,67 16,00 N 0,00 2350
19 56408 340 444 1 56,4 56,S 2,50 2,77 0,04 1,00 444 .. .. .. .. 1,00 1,00 1,00 N 0,00 2200
17 56409 405 511 11,1 si 56,4 56,S -091 1,49 0,28 1,04 531 1,00 1,00 11,10 J 0,25 0,49 0,49 2150

a 16 56410 177 130 11,1 si 56,4 56,S -1,52 -0,91 0,28 1,04 135 1,00 1,00 11,10 J 0,25 0,32 0,32 2150
18 56411 36 3201 56,4 565 1,49 2,50 0,19 102 326 .. .. .. .. 1,00 1,00 1,00 N 0,00 2200
38 56413 638 585 11,1 si 56,S 56,5 -0,36 3,16 0,24 1,03 602 1,00 1,00 11,10 J 0,25 0,68 0,68 2150

a 37 56414 281 6511,1 56,S 56,S -0,75 -0,36 0,24 1,03 67 1,00 1,00 11,10 J 0,25 0,31 0,31 2150
39 56415 834 7551 56,S 56,S 316 4,96 0,10 1,00 758 .. .. .. .. 1,00 1,00 1,00 N 0,00 2200
54 56418 1.242 1.017 11,1 kl 56,S 56,6 2,75 5,35 0,26 1,03 1.050 1,00 1,00 11,10 J 0,20 0,92 0,92 2150

'a 53 56419 345 295 11,1 kl 56,S 56,6 2,00 2,75 0,26 1,03 304 1,00 1,00 11,10 J 0,20 0,72 0,72 2150
104 57001 97 81 11,1 aekl 57,1 571 278 5,30 0,31 1,05 84 1,00 1,00 11,10 J 0,25 0,92 0,92 2150
114 57002 189 169 11,1 qekl 57,1 57,1 3,18 4,32 0,27 1,04 175 1,00 1,00 11,10 J 0,25 0,80 0,80 2150

a 113 57003 46 143 11,1 gekl 57,1 57,1 2,25 3,18 0,26 103 148 1,00 1,00 11,10 J 0,25 0,68 0,68 2150
a 103 57004 12 1111,1 57,1 57,1 2,43 2,78 0,31 1,05 12 1,00 1,00 11,10 J 0,25 0,90 0,90 2150

TOTAAL 32434 8161,6
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Westerschelde
e e

Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht
dp 563 - dp 574 op basis van: één oordeel per vlak, inclusief beheerdersoordeel

bijlage 14.1

1 I i =CJ i Fl I 110

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-2
057,3 056,8

Label : vlakcode Dyktafel ws 563 - 574 2002.01.21 versie 3.10 met dnodig Steentoets versie 3,20

"goed voldoende ? .. naderonderzoek BI onvoldoende IIEIIgeen oordeel

totaal: 66,6 (x 1000 rn")

Legenda

~onzichtbaar vlak

056,3

08

06

04

02

o

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.10

11:37
22-1-02



Westerschelde
e e

Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht
dp 563 - dp 574 op basis van: één oordeel pervlak,exclusief beheerdersoordeel

bijlage 14.2

"goed "voldoende "-i:"l'Jtwijfel "geavanceerd lEIIonvoldoende IEIIIgeen oordeel
totaal: 66,6 (x 1000 m2)

I I i r=CJ i Fl I 110

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-2
057,3 056,8

08

Label : vlakcode Steentoets versie 3.20

06

04

02

o

056,3

Dyktafel ws 563 - 574 2002.01.21 versie 3.10 met dnodig

voor deze figuur is bij 1 traject de vakgrens aangepast stapgrootte 20 m

Legenda

laonzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.10

11:37
22-1-02



Westerschelde
e e

Toplaagstabiliteit toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.3

08

dp 563 - dp 574 op basis van: één oordeel per vlak met B.gr = O.gr +O.5m,exclusief beheerdersoordeel

06

04

02

o

056,3

Label : vlakcode Dyktafel ws 563 - 574 2002.01.21 versie 3.10 met Cilnodig Steentoets versie 3.20

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.10

, I i r=e=J i n I 1
10

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-2
057,3 056,8

"geavanceerd "onvoldoende 1lIIIgeen oordeel
totaal: 66,6 ( x 1000 rn-)

legenda

~onzichtbaar vlak

~goed

11 :38
22-1-02
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Westerschelde Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.4

06

04

02

o

056,3

label : vlakcode Dyktafel ws 563 - 574 2002.01.21 versie 3.10 met dnodig Steentoets versie 3.20

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.10

dp 563 - dp 574 op basis van: één oordeelpervlak,exclusief beheerdersoordeelmet golftabel2

1 i i =c=J i Fl 1 110

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------t-2

057,3 056,8

"geavanceerd "onvoldoende "geen oordeel
totaal: 66,6 ( x 1000 m2)

legenda

"onzichtbaar vlak

"goed

11:38
22-1-02



Bijlage 15

Aanpassing ondergrens van onzichtbare vlakken

5,0
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- - -

- - -- - - - ,- - - 1-- - f---- - - - - -

1-- -- - - - - - - - - - - - - - - =tIJ -

'- - - -L,- ---,- '-- - '- '-- ~ -

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

-1,0

-2,0
572,0 571,0 570,6 570,5 570,0 569,0 568,0 567,0 566,0 565,0 564,6 564,0 563,0

DONDERGRENS • ondergrens_aanpas

Aanpassing horizontale lengte van onzichtbare vlakken

12,0
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-- - f--- -- I-- - - r- I-
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- '-- ,--_JJ__,_ - - '- - - -

•

10,0
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6,0

4,0

2,0

0,0
572,0 571,0 570,6 570,5 570,0 569,0 568,0 567,0 566,0 565,0 564,6 5611,0 563,0

oHOR_LENGTE • Hor_lengte_aanpas

Aanpassing talud van onzichtbare vlakken

0,4
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0,3

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

0,0
572,0 571,0 570,6 570,5 570,0 569,0 568,0 567,0 566,0 565,0 564,6 564,0 563,0

DTALUD .talud_aanpas

Dyktafel ws 563 - 574 2002.01.21 versie 3.10 met dnodig
teen aanpas 22-1-02
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Westerschelde extra dikte bijlage 16.0

06

04

02

o

056,3

dp 563-dp 574 voor score="goed" op basis van alleen toplaagstabiliteit

, I i ~ i n I 1
10

~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------r-2

057,3 056,B

Label: aanwezige toplaa~dikte

eenheid: [cm]

Dyktafel ws 563 - 574 2002.01.21 versie 3.10 met dnodig Steentoets versie 3.20

"[20;>Legenda l1li[-100;-15>

~onzichtbaarvlak "[-15;-5>

"[-5;0>

58,4 [0;0,1 >

"[0,1;2>

"[2;4>

[4;10>

.a[10;20> totaal: 66,6 ( x 1000 m2)

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.10

11:38
22-1-02



Tabel met opmerkingen veld bezoek
e e Bijlage 19

selectie vlak nieuwe type opmerkingen vooraf aan veld bezoek opmerkingen na veld bezoek juni 2001 wijzigen opmerkingen toetsen
code code bokbestand

Het betreffen een aantal vakken die de in- en uitlaat van de kerncentrale markeren. In de bocht bij dijkpaal 565
liggen twee vakken met Haringmanblokken die grotendeels begroeid zijn met gras. Vak 57002, aan de westzijde van
de uitlaat, vertoont zakkingen. De overige bekledingen zien er goed uit.
Ter hoogte van dijkpaal 565 ligt de Noordernol. Hoewel de nol belang heeft voor de achterliggende waterkering
behoeft hij in dit kader geen nadere beoordeling. Vak 56101 en 56102 zijn nieuwe basaltonvakken.
Op het dijkgedeelte westelijk van de inlaat (tussen dijkpaal565 en 574) ontbreekt rnet uitzondering van het hoekje
nabij dijkpaal 565 een harde bekleding. De grasbekleding wordt slechts bij zeer hoge waterstanden aangevallen
door de aanwezigheid van De Kaloot.

I I
Geen logische aanpassingen nodig; bijlage is 18 identiek aan bijlage 11.5, 11.6 en 18 worden niet afgedrukt
bijlage 12

veld bezoek jan 2002
Dyktafel ws 563 - 574 2002.01.21 versie 3.10 rnet dnodig 1 van 1 22-1-02



Toetsing grasbekleding; golfklap

IOverzicht stormverloop met maximale belastingduur bij golfklappen

invoer randvoorwaarden max talud 1:n bij graskwaliteit
Hr goed matig slecht

0,78 3,10 4,43 15,51
0,78 3,10 4,43 15,51
1,29 5,15 7,35 25,73
1,76 7,05 10,07 35,25
2,15 8,60 12,29 43,01
2,53 10,13 14,47 50,65
2,40 9,60 13,71 47,98

h Hs Tp ,

-10,001 G:5 MI
laag 2,00

3,001 ":0,95 w'7,151
midden 4,00

5,OOr ~,78 7,7QI
hoog 6,00
toetspeil 5,65 2,03 7,981

nr

1
2
3
4
5
6

Stormopzet

7,01-------------------;:=============:;-]
6,0

_ 5,0
E
~ 4,0

~ 3,O~-====~~~S;======~~~========~~~;;======~~=s;=====~
~ 2,0-,.
~ 1,0·

J 0,0-
A

I -1,0

-2,0 -
-3,0 -I- -+-_~ _ ____4_ ___<_~ __ _+_ _._ -<- _.___I

15 25 ;!'b. tijd in uren 352010

Maatgevende belastingduur bij golfklappen

7:00 -,--------------------------------,

6:00

~ 5:00
::I
::I-g, 4:00
c::
~ 300
;;
,Q 2:00

1:00

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
-> hoogte op talud

1,0 2,0-1,0 0,0-2,0

golfklapduur
verloop stormopzet 2e 1/1

Bijlage 31

12:09
22-1-02



Toetsing reststerkte kleilaag Bijlage 32

IOverzicht stormverloop met maximale belastingduur bij reststerkte

Invoer randvoorwaarden reststerkte in uren voor goede en matige klei
peil < GHW +1 m peil> GHW +1 m

dikte 0,2 0,5 1,0 1,6 2,0 0,2 0,5 1,0 1,6 2,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,70 4,00 3,00 2,00 1,50 0,00 3,50 2,50 1,50 1,00 0,00

1,00 7,50 6,00 4,00 3,00 0,00 6,50 5,00 3,00 2,00 0,00
1,20 11,00 9,00 6,00 4,50 0,00 9,50 7,50 4,50 3,00 0,00

h Hs Tp I
-10,OO~ 0,5 9,81

Dijk laag 2,00
kenmerk 3,001 Q,95 7,151

midden 4,00

r
anu 5,001 1,78 7,7\i:1

[hooq 6,00
kleidikte toetspeil 5,65 2,03 7,981

nr
1
2
3
4
5
6 8 9 104 6 72 3 5

Stormopzet

7,0

6,0

E 5,0
+
a. 4,0
c(

2:. 3,0

"c: 2,0.s
I!! 1,0
.!.. 0,03=

1 -1,0

-2,0

-3,0
20 25 ~9_>tijd in uren10 15

Maatgevende belastingduur bij reststerkte kleilaag

11:00
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~ 7:00::I

" 6:00 -Clc:
~ 5:00
III
Qj 4:00
..c

3:00

2:00

1:00

0:00
-2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0

-belasting grasbebekleding

-tijdsduur Loodrecht(B<200)

-tijdsduur scheve aanval (f»200)

-Reststerkte kleilaagin uren

4,0 5,0 6,0 7,0
-> hoogte op talud

3,0

golfbelasting

9,0,----------------------------------------------------------------------------------,
8,0
7,0 -
6,0
5,0
4,0
3,0

2,0 L.---.------::::::::;::::::::;:=:=:::::==::::::=::=::::=======~~1,0
0,0

-2,0

R
d

1,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
._.> hoogte op talud

2,0-1,0 0,0

reststerkte
verloop stormopzet 2e 1/1
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