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1 Inleiding

Uit de toetsing van 1999 is gebleken dat een groot deel van de harde bekledingen van polder Kruiningen
niet voldoet aan de gestelde veiligheidseis. In 2002 zullen daarom de onvoldoende glooiingsvlakken van
dit traject worden vervangen. Voor verschillende vlakken kon in 1999 nog geen eindoordeel worden gege-
ven 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 hertoetsing zal
gebruik worden gemaakt van de nieuwste inzichten (opgenomen in STEENTOETSversie 3.20) en eventueel
de extra verzamelde gegevens. In het kader van de hertoetsing 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 hertoetsing zal worden uitge-
voerd.

Het onderliggende rapport beschrijft de hertoetsing van polder Kruiningen (tussen dijkpaal 214 en 226).
Ondanks de door GEOdelft uitgevoerde geavanceerde toetsing (zie rapport Geavanceerd toetsing van de
Kruiningenpolder - CO-386350/19 versie definitief, juni 2001) wordt de hertoetsing toch uitgevoerd om te
zorgen dat alle tafels op basis van de laatste inzichten worden beoordeeld. De administratieve gegevens
die bij de geavanceerde toetsing, maar ook bij aanvullende kleiboringen in het veld zijn verzameld, wor-
den bij de hertoetsing uiteraard meegenomen. Het gaat hierbij met name om klei- en toplaagdiktes. Voor
de geometrie is uitgegaan van het digitale geometrische bestand.

De huidige bekleding bestaat grotendeels uit basalt- en betonblokken en vilvoordse steen. Verder worden
er nog tafels met gebakken steen, petit graniet, doornikse en basalton aangetroffen. Ruim 40% van het
oppervlak glooiingstafels is ingegoten met beton en asfalt. Ter hoogte van dijkpaal 215 ligt de westelijke
veerhavendam. De havendam is in tegenstelling tot de eerdere toetsing apart getoetst omdat bij uitvoering
van werken de glooiing waarschijnlijk achter langs de dam zal worden versterkt. Ook lijkt het zinvol af te
wachten wat de plannen omtrent de veerhaven zijn wanneer de Westerscheldetunnel gereed is.

In deze toets rapportage 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. Als in het kader van de geavanceerde toet-
sing de toplaag- of kleidikte nauwkeuriger is bepaald, is met deze diktes gerekend in plaats van de diktes
uit de database (inventarisatie).
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
vlak 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 glooiingsvlak de maximaal benodigde diktes voor
een stabiele toplaag vermeld. De resultaten van bijlage 11.5, 11.6 en 16 worden gebruikt voor het be-
heerdersoordeel in bijlage 13 en 14.1.

Invoergê'giîVen$i :_;: _;: I~f1odfdêèn5:ei: \dwarsproflell.. ~Stej",'toetstabeU 1::Qorde'iO)~'l;:,\vlaklUlfel~
Database Bijlage 11.1 tJm 11.4 Bijlage 12 Bijlage 14.2 tJm 14.4

Exclusief beheerdersoordeel
Database met logische Bijlage 11.5, 11.6 Bijlage 18 Bijlage 14.1,13
Aanvullingen/aanoassinoen Biilaoe 16 (benodiode diktes) Inclusief beheerdersoordeel

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

Waterschap Zeeuwse Eilanden 3



I
I
I
I
I
I
I..
I
I
I

Actualisatie toetsing bekleding Versie: concept 0.2 Beschrijving dijktraject

2 Beschrijving dijktraject

Het dijkgedeelte ligt aan de noordoever van de Westerschelde. Het traject tussen de dijkpalen 214 en 215
ligt in de veerhaven van Kruiningen. Met uitzondering van dit gedeelte in de veerhaven is het dijkvak zuid
georiënteerd. Het dijkgedeelte in de veerhaven heeft een vrij steil talud. Tussen dijkpaal 215 en 226 is vrij
hoog voorland aanwezig. Zowel tegen de westelijke veerhavendam als tegen de dam van het Kanaal door
Zuid-Beveland zijn schelhoekjes aanwezig. Het hoge voorland wordt begrensd door een geuIwandverde-
diging die in 1995 is aangebracht in het kader van de verruimingswerkzaamheden van de vaargeul. De
geul (Schaar van Waarde) heeft hier een gemiddeld diepte van ongeveer 20 meter (nabij uiteinde weste-
lijke havendam ± 30 meter). De platen van Ossenisse beperken de golfaanval vanuit het zuidwesten. In
bijlage 4.1 staat aangegeven welke golfrandvoorwaardenvakken op het betreffende traject worden onder-
scheiden.

In figuur 2.1 is een overzicht gegeven
van de procentuele verdeling van de
oppervlaktes van de aanwezige be-
kledingstypen van polder Kruiningen
(tussen dijkpaal 214 en 226) .
Het traject bestaat hoofdzakelijk uit
betonblokken, basaltblokken en vil-
voordse steen. Verder worden er nog
tafels met gebakken steen, petit gra-
niet, doornikse en basalton aange-
troffen. Ruim 40% van het oppervlak
glooiingstafels is ingegoten met beton
en asfalt. Langs het gehele traject is
een vrij zware kreukelberm aanwezig.

Figuur 2.1:
%verdeling opp. toplaagtypen Kruiningenpolder

.4% 04%

o Betonblokken

• Gebakken steen

o Basalt

o Basalton

• Vllvocrdsa

• Doomikse

o Petij graniet

I 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 .

I
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3 Uitgangspunten hertoetsing

Voor de hertoetsing wordt uitgegaan van het volgende.

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 bekledingsvlak wordt minimaal één score bepaald. Een bekledingsvlak wordt gekenmerkt door
een éénduidige toplaag met bijbehorende constructie-opbouw. Door variatie in de sterkte- (taludhel-
ling) en belastingparameters zijn verschillende eindscores voor ieder bekledingsvlak mogelijk. De be-
oordeling 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)vlakken;
b. beoordeel met STEENTOETS voor ieder dijkvak de stabiliteit van de inliggende "(deel)vlakken"

afzonderlijk;
c. de score van het gehele steenbekledingsvlak wordt gevormd door de score van het minst stabiele

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

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

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

• De score wordt zonodig aangepast.
7. Bij de hertoetsing wordt de aanwezigheid van een kreukelberm meegenomen in het beheerdersoor-

deel van de onzichtbare tafels.
8. Bij de hertoetsing 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.

9. Als bij hertoetsing 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 (rnateriaaltrans-
port of afschuiving) van de eindscore voor de gehele tafel geldig is.

10. Als aan de hand van de (her)toetsresultaten voor een betreffend vlak geen eenduidig oordeel kan
worden gegeven, kan een vlak 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 hertoetsing de oor-
spronkelijke vlakcode 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 de statische overdrukken kunnen ontstaan. Dit laatste aspect wordt echter alleen
meegenomen in het beheerdersoordeel.

Voor de betrouwbaarheid van het toetsingsproces wordt de beoordeling op basis van alleen de toplaagstabiliteit bij het beheer-
dersoordeel ingebracht.

Waterschap Zeeuwse Eilanden 5
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4 Toetsproces

In de volgende paragrafen wordt aangegeven welke stappen zijn doorlopen en op welke manier de toets-
resuitaten nader beschouwd worden. Bijzonder hierbij is dat voor dit traject de geavanceerde toetsing
eerder is uitgevoerd dan de hertoetsing. 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 inventarisatie steenzettingen Zeeland reeds een inventariserende toetsing
uitgevoerd. De bevindingen zijn beschreven in de "Rapportage toetsing bekleding, Westerschelde Veer-
haven Kruiningen - Kruiningenpolder, traject dp 213 - 226" van 31 augustus 1999.

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 bekledingsvlak in verticale zin. De
beoordeling van iedere tafel is gebaseerd op de werkelijke ligging van de onder- en bovengrens. Om na te
gaan of nabij de ondergrens de score gunstiger uitvalt, wordt een extra berekening gemaakt met een ver-
laagde bovengrens (bovengrens = ondergrens + Y2meter). Deze verfijning vormt voor de ontwerper een
handvat om de bekledingsvlakken 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 wordt is bij de inventariserende toetsing en de hertoetsing uitgevoerd. Indien bij de her-
toetsing op deze wijze een toetsresultaat "goed" wordt verkregen, wordt in bijlage 13 aangegeven waar
verticaal gezien een scheiding kan worden aangebracht.

4.3 Reductie golfaanval

Op het traject tussen de dijkpalen 214 en 215 is sprake van reductie van de golfrandvoorwaarden door de
aanwezigheid van de veerhavendammen. Voor dit traject moeten nadere randvoorwaarden worden be-
paald omdat de huidige randvoorwaarden alleen in de havenmond gegeven zijn. Het beheerdersoordeel
voor de vlakken op dit traject is daarom minimaal "geavanceerd".

4.4 Geavanceerde toetsing

Bij de geavanceerde toetsing is uitsluitend gekeken naar het westelijke gedeelte tussen dijkpaal 221 en
226, omdat het oostelijke deel al eerder was afgekeurd (zie rapport Geavanceerd toetsing van de Kruinin-
genpolder - CO-386350/19 versie definitief, juni 2001). Volgens de geavanceerde toetsing hebben de niet
gepenetreerde tafels van het westelijke deel onvoldoende dikte en worden daarom afgekeurd (mede ge-
zien de nodige schade-ervaringen en de noodzaak tot overgieten met asfalt).

Voor vlak 22101 (basalt, gepenetreerd met
asfalt) zijn ter hoogte van dijkpaal 222,3 een
getijde- en een stormmeting uitgevoerd om-
dat onzekerheid bestond met betrekking tot
mogelijk afdrukken als gevolg van statische
overdruk.
Op grond van de gegevens van de geavan-
ceerde toetsing wordt het gepenetreerde
basaltvlak 22101 tussen dijkpaal 221 en 223
opgedeeld in de vlakken 22132 (beneden
NAP+2,6m) en 22131 (boven NAP+2,6m).
Het gedeelte tussen dijkpaal 223 en 225
krijgt de vlakcode 22133 (zie ook tabel 4.4.1 ).

Waterschap Zeeuwse Eilanden 6
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Actualisatie toetsing bekleding Versie: concept 0.2 Toetsproces

Traject Niveau van splitsen
Vlakcode dp.van dp.tot > NAP+2,6m < NAP+2,6m

22101 221 223 22131 22132

223 225 22133

Tabel 4.4.1: opdeling vlak 22101

Aan de hand van de getijde- en stormmeting en het vertalen van deze omstandigheden naar een maatge-
vende situatie, is geconcludeerd dat vlak 22132 (gedeelte tussen 221 en 223, beneden NAP+2,6 m) niet
voldoet aan de eis voor afdrukken. De gedeeltes 22131 en 22133 doen dit wel. In onderstaande tabel zijn
tevens de scores weergegeven van de overige beoordeelde vlakken.

Vlakcode Toplaagtype Oordeel
22001 27,1 "ONVOL" ~ ANAMOS instabiel
22131 26,01 "GOED' wat betreft het mooeliik afdrukken van de toolaao
22132 26,01 "ONVOL" wat betreft het mooeliik afdrukken van de toolaao
22133 26,01 "GOED" wat betreft het mooeliik afdrukken van de toolaao
22302 26 "GOED" ~ ANAMOS stabiel
22503 26 "GOED" ~ ANAMOS stabiel

"
,

TabeI4.4.2: scores geavanceerde toetsing ( overige') vlakken

4.5 Extra breekpunten

In het kader van de geavanceerde toetsing en voor het ontwerp van de nieuwe bekleding is voor verschil-
lende tafels de bekleding opengebroken om gegevens te verkrijgen omtrent de dikte van de toplaag en/of
de dikte van de onderliggende kleilaag. In onderstaande tabel zijn de verzamelde gegevens weergege-
ven. Ter vergelijking zijn ook de gegevens van de inventarisatie weergegeven.

aeoev Ins oeoevens 1
onderlaag !oolaa, !oolano onderlaag

K f !
E E

I
.2..2. ê5§ E ,i o,E s ~I

~::ag.
0 i i '0 .0

i ~
~

'dijkpaal' vlakcode I tonlaan kleidikte rcm I '0 .l!l
><

216.5 21510 i 28.1puvlkl 200 15 25 20.0

;~::~21512 IBasalt, gezet, ingegoten 26,01puvl 19C 12030 23.0 J 25

200 I 2C ac 23-:0 J 23

216.5 21513 I 11,1kl 200 20 110 20_

218,6 21801 iDoornikse, ingegoten 28,32vlkl 16( 20 N 80 20

216.6 21804 I 11,1kl 200 20 11C 2(

220,6 22001 IBasalton 2' 1s1 2C 24 14.01RHi11f25 ~ J -220,6 22002 1 zonder openingen 11kl 200 20 oe I 2C I
220,6 22006 IBasalt, aezet. inaeaoten I 2C 2( 21.8 ~ 12030 23.0 J 100 -22!,6~ 22101 IBasalt, gezet, ingegoten 26,01puvl 150 120 30 23,0 J 23

221,65 150 120 30 23.0 J 23

222,i 21 23.0 liI!IIIIlIlII 20 30 23,0 J -~

222.5 200 tr 30 23.0 J 23

223 23 25,3 120 30 23:0 J 23

223,5 170 16 20.2 I 20 30 23.0 J -224 lPIaatSeiijk 32 120 30 23.0 J I 23 I
224,6 180 20 ~21.7 120 30 23.0 J J__gU
222,4 22102 IBasalt, gezet 26puvlkl 20 13,3 120 30 25,8 J 80 -222.5 80 120 30 25.6 J 60 125,6

221,65 22104 IBasalt, gezet 26puvl 150 120 30 25.0 J 25

222,5 180 120 30 25,0 J ....ê.
223,5 22201 laebakken steen .3vlkl BC 18 --,-00 16

223,5 22202 'Q' ">I' I 11,1kl 170 20 100 20

224,6 190 20 100 20

224,6 223( i , ingegoten 26,12puvlkl 50 15 25 21,0 J BC 2

223,5 22302 IBasalt, gezet 26puvl 120 30 23.0 J 23

Tabel 4.5: gegevens openbreken en inventarisatie

De diktes van de klei- en toplaag zijn gebruikt voor de hertoetsing. Verschillende vlakken zijn op meer
plaatsen opengebroken. Op basis van de benodigde dikte voor toplaagstabiliteit (zie bijlage 13 en 16) is
voor de hertoetsing geen verder onderscheid gemaakt. Omdat de herkomst van de 23 cm uit de database
voor verschillende basaltvlakken niet te achterhalen is en de betreffende (gepenetreerde) basaltvlakken
10-30 centimeter dikte te kort komen, is voor de berekeningen en de presentaties de dikte van 23 cm ge-
handhaafd (zie bijvoorbeeld de bijlagen 12 en 18). Vak 22102 is opengebroken in het kader van de in-

Waterschap Zeeuwse Eilanden 7



I
I
I
I
I
I
I
le
I
I
I
I
I

--
I
I
I
I
I
I
I

Actualisatie toetsing bekleding Versie: concept 0.2 Toetsproces

ventarisatie en door GEO-Delft. GEO-Delft heeft een lagere gemiddelde dikte gevonden (23,3) ter hoogte
van dijkpaal 222,4. Als met deze dikte wordt gerekend wordt de score "twijfelachtig". De gemiddelde dikte
op basis van alle gemeten stenen bedraagt echter 25,1 cm wat resulteert in een score "goed".

4.6 Geometrie

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

4.7 Hertoetsing

Bij de hertoetsing 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 hertoet-
sing beschreven.

Waterschap Zeeuwse Eilanden 8
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5 Bevindingen en beheerdersoordeel hertoetsing

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

(Logische) aanvullingen en wijzigingen
Bij de controles zijn geen onvolkomenheden of fouten met betrekking tot de aanwezige toplaagtypen ge-
constateerd. Voor de meeste niet gepenetreerde tafels van natuursteen lijken zowel de top- als filterlaag
te zijn dichtgeslibd omdat tijdens eb veelal sprake is van water tussen de stenen. In de inventarisatie is
men veelal uitgegaan van alleen een dichtgeslibde toplaag. Voor verschillende basaltvlakken staat een
dikte 23 (sortering 20/30) ingevuld zonder dat er is opengebroken. Waarschijnlijk is de dikte overgenomen
van vlak 52503. In paragraaf 4.5 is reeds vermeld dat de betreffende gepenetreerde basaltvlakken zo'n
10-30 centimeter te kort komen voor een stabiele toplaag.

Voor verschillende natuursteenvlakken is in de invulformulieren ingevuld dat de toplaag wel, maar het filter
niet is dichtgeslibd. Wat de toplaagstabiliteit betreft, leidt dit met STEENTOETS tot het toetsresultaat "ge-
avanceerd". Voor de betreffende vlakken lijkt het echter zeer aannemelijk dat niet alleen de toplaag maar
ook het filter is dichtgeslibd. Verder ontbreken voor verschillende natuursteenvlakken gegevens over de
dikte en de korreldiameter van het filter. Omdat STEENTOETS hier niet mee kan rekenen, is voor de
hertoetsing uitgegaan van een filter met een dikte van 0,1m en een korreldiameter (Df15) van 40 mm. Als
de dikte van de onderlaag ontbreekt, is gekeken naar de dikte van onderlagen in de omgeving. Deze kan
voor het betreffende vlak zijn overgenomen. Indien echter op basis van gegevens van de nabij gelegen
vlakken onvoldoende zekerheid is met betrekking tot de dikte van de onderlaag, is gerekend met een
kleilaag van 0,3 meter dik.

Gepenetreerde natuursteenvlakken krijgen met STEENTOETS altijd de score "twijfel" als er bij de bereke-
ning van wordt uitgegaan dat zowel de toplaag(?) als het filter niet is dichtgeslibd. Om te kunnen rekenen
is voor de glooiingsvlakken waar hier sprake van was, uitgegaan van een dichtgeslibd filter.

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

Kreukelberm
Vanaf de westelijke veerhavendam tot aan de dam van het kanaal door Zuid-Beveland (dijkpaal 215-223)
is een zware kreukelberm aanwezig. Op basis van het beheerdersoordeel wordt voor de onzichtbare
glooiingstafels een eindoordeel "goed" toegekend als de score voor de toplaagstabiliteit "goed" is (zie
beheerdersoordeel in bijlage 13). De onzichtbare glooiingstafels waarvoor dit niet geldt, krijgen door de
zwaarte van de kreukelberm de score "geavanceerd". Onderzoek naar de stabiliteit van de kreukelberm
moet uitsluitsel geven omtrent het oordeel over deze onzichtbare vlakken.

Trajecten met gereduceerde golfrandvoorwaarden
De aanwezigheid van de veerhavendammen leidt tot een reductie van de golfrandvoorwaarden. Omdat de
werkelijke reductie onbekend is, dient te worden overlegd wat er moet gebeuren. Een indicatie voor de
benodigde reductie is de verhouding tussen de aanwezige en benodigde dikte van de toplaag. Deze ver-
houding kan worden afgelezen uit bijlage 13. Voor de veerhaven geldt een verhouding tussen de beno-
digde en huidige dikte van 3 à 5.

Kleine vlakken
Door het werken met maatgevende dwarsprofielen kunnen verschillende, veelal kleine, vlakken in eerste
instantie niet zijn getoetst. Voor de (her)toetsing van de Kruiningenpolder is hiervan geen sprake. De
glooiingstafels van de westelijke havendam worden apart besproken.

Waterschap Zeeuwse Eilanden 9
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Actualisatie toetsing bekleding Versie: concept 0.2 Bevindingen en beheerdersoordeel hertoetsing

Beschrijving vlakken met afwijkende scores (vergeleken met toetsing 1999)
In de onderstaande tabel zijn de vlakken opgenomen die een afwijkende score (o.b.v. bijlagen 13 en 14.1)
ten opzichte van de eerder uitgevoerde toetsing hebben gekregen. Tevens is getracht deze afwijkende
score te verklaren. Belangrijke bevindingen

Vlak- Toplaagtype Score Score Verklaring verschil scores
code inventarisatie Hertoets 2001
21516 28,3/ GEAVA GOED Omdat het een onzichtbaar vlak betreft, is er gerekend

Doornikse met dichtgeslibde top en filterlaag (FILDICHT N -7 J).
Score toplaagstabiliteit wordt hierdoor "GOED". De eind-
score wordt "GOED" omdat voor onzichtbare vlakken
deze score uitsluitend wordt bepaald door toplaagstabili-
teit.

21601 28,3/ GEAVA GOED Omdat er na eb nog water tussen de stenen zichtbaar is,
Doornikse mag er van worden uitgegaan dat zowel de top- als filter-

laag zijn dichtgeslibd (FILDICHT N -7 J). De eindscore
wordt nu "GOED".

21605 11,3/ ONVOL VOLDOENDE Het vlak wordt beschermd door een zware kreukelberm.
Gebakken steen De score wordt nu "VOLDOENDE".

21802 28,32/ GEAVA VOLDOENDE Het vlak wordt beschermd door een zware kreukelberm.
Doornikse + beton De score wordt nu "VOLDOENDE".

21803 28,12/ GEAVA VOLDOENDE Het vlak wordt beschermd door een zware kreukelberm.
Vilvoordse + beton De score wordt nu "VOLDOENDE".

21901 26/ ONVOL GEAVA De score "ONVOL" wordt verkregen o.b.v. mogelijke
Basalt zakkingen. Dit is tijdens veldbezoek niet duidelijk aange-

toond. Nader onderzoek is aewenst.
22001 27,1 / GEAVA GOED Omdat er na eb nog water tussen de stenen zichtbaar is,

Basalton mag er van worden uitgegaan dat niet alleen de top maar
ook de filterlaag is dichtgeslibd (FILDICHT N -7 J). De
eindscore wordt nu "GOED". Dikte 25 cm is net genoeg
voor score "GOED". In de geavanceerde toetsing staat
vermeld dat de Df15 40 i.p.v. 5 mm is [?]. De score wordt
dan "twiifelachtia".

22005 27,1/ GEAVA GOED Is onzichtbaar vlak bij 22001. In de geavan-ceerde
Basalton toetsing staat vermeld dat de Df15 40 i.p.v. 5 mm is. De

score bliift dan "aoed".
22103 26/ GEAVA GOED Omdat het een onzichtbaar vlak betreft, is er gerekend

Basalt met dichtgeslibde top en filterlaag (FILDICHT N -7 J).
Score toplaagstabiliteit wordt hierdoor "GOED". De eind-
score wordt "GOED" omdat voor onzichtbare vlakken
deze score uitsluitend wordt bepaald door toplaagstabili-
teit.

22104 26/ ONVOL GEAVA De score "ONVOL" wordt verkregen o.b.v. mogelijke
Basalt zakkingen. Dit is tijdens veldbezoek niet duidelijk aange-

toond. Nader onderzoek is aewenst.
22132 26,01/ GEAVA ONVOL Gedeelte van vlak 22101. Oordeel o.b.v. geavanceerde

Basalt + asfalt toetsina.
22204 11,3/ ONVOL VOLDOENDE Het vlak wordt beschermd door een zware kreukel berm.

Gebakken steen De score wordt nu "VOLDOENDE".
22302 11,3/ ONVOL VOLDOENDE Het vlak wordt beschermd door een zware kreukel berm.

Gebakken steen De score wordt nu ''VOLDOENDE''.
22503 26/ GEAVA GOED Voor filter ontbraken gegevens over dikte en korreldia-

Basalt meter filter. Nu gerekend met filterdikte 10 cm en Df15 =
40 mm. Dit leidt tot score "GOED".

Tabel 5.1: overzicht verschIllen In toetsresultaten

Oordeel mogelijk afdrukken bovenlaag
De stabiliteit van gepenetreerde vlakken wordt mede bepaald door het ontstaan van statische overdruk-
ken. In STEENTOETS wordt hier geen oordeel over gegeven. Voor de gepenetreerde vlakken die op ba-
sis van golfklappen in STEENTOETS een oordeel "goed" of "twijfelachtig" hebben gekregen, dient daar-
om ook de kans op statische overdruk te worden nagegaan. Indien er een kans op overdruk bestaat zou
een getijde- en/of stormmeting hier uitsluitsel over moeten geven. In onderstaande tabel zijn de gegevens
gepresenteerd op basis waarvan een oordeel kan worden gegeven omtrent de mogelijkheid op het ont-
staan van statische overdrukken onder de bekleding. Hierbij is men er vanuit gegaan dat er overdruk kan
ontstaan als de opwaartse druk (stijghoogte) groter is dan de neerwaartse druk.

Waterschap Zeeuwse Eilanden 10
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Actualisatie toetsing bekleding Versie: concept 0.2 Bevindingen en beheerdersoordeel hertoetsing

In formulevorm:

Opwaartse druk (~<Pop) > Neerwaartse druk (~<Pneer)

C. (Zboven - Zonder) > ~.D.C05()(

C Coëfficiënt afhankelijk van doorlatendheid overgang van de onderzijde van de bekleding. Voor een
doorlatende en ondoorlatende overqanq worden respectieveliik de waarde 0,25 en 1 qehanteerd.

ZOOv.n Hoogte bovenzijde bekleding

Zonder Hoogte onderzijde bekleding

~ Relatieve (onderwater)gewicht van de toplaag. Is gelijk aan: (Pst.en - Pwat.r)/Pwater

D Dikte van de toplaag
()( Taludhelling

In de kolommen "opwaarts_min" en "opwaarts_max" staan respectievelijk de minimaal (c = 0,25) en
maximaal (c = 1) te verwachten stijghoogten onder de bekleding weergegeven. In de kolom "neerwaarts"
staan de maximaal toegestane stijghoogtes weergegeven. In de kolom "factor c" staat de verhouding
weergegeven tussen de neerwaartse en de maximaal te verwachten opwaartse druk. Deze factor geeft
een indicatie van de benodigde doorlatendheid van de overgang. Hoe groter deze factor, hoe minder be-
langrijk een doorlatende overgang is voor de kans op opdrukken.
De kans op het ontstaan van overdruk onder een bekledingsvlak is niet alleen afhankelijk van de
(on)doorlatendheid van het betreffende vlak zelf, maar ook van de (on)doorlatendheid van het onderlig-
gende vlak. Als het onderliggende vlak is gepenetreerd, kan er van worden uitgegaan dat de werkelijke
stijghoogte nabij de maximale stijghoogte zal liggen.
Voor de vlakken/trajecten die rood zijn gemarkeerd, is gezien de ondoorlatendheid van het onderliggende
vlak de kans op overdrukken zeer sterk aanwezig. Dit geldt in mindere mate voor de geel gemarkeerde
vlakken/trajecten. Als een vlak/traject groen is gemarkeerd, bestaat er geen kans op overdrukken omdat
de neerwaartse druk groter is dan de maximale opwaartse druk. In de laatste twee kolommen is aangege-
ven welk deel van het vlak maximaal kan blijven zitten (uitgaande van c=0,25 oftewel een doorlatend on-
derliggend vlak). Om zekerheid over mogelijk opdrukken van de bekleding te verkrijgen, wordt echter
aangeraden een getijde- en/of storm meting uit te voeren.

De bevindingen met betrekking tot mogelijk opdrukken van de toplaag staan vermeld in de kolom "opmer-
kingen" bijlage 13. Ze zijn in vooralsnog niet meegenomen bij het beheerdersoordeel.

Waterschap Zeeuwse Eilanden 11
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Actualisatie toetsing bekleding Versie: concept 0.2 Vervolg

6 Vervolg

De hertoetsing 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 / 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 vlakken speelt tevens mee of er sprake is van een zware kreukelberm die zorgt voor
een gereduceerde golfaanval van het onderliggende bekledingsvlak. Als volgens de beheerder sprake is
van een 'zware' kreukelberm wordt de score (in bijlage 14.1) van het onderliggende vlak 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 vlak uitsluitend gebaseerd op de toplaagstabiliteit.

Waterschap Zeeuwse Eilanden 12
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Nr. en type Omschrijving bijlagen f ~ " c' I,· •

I 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,

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

opgenomen.

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

I
Gebied referentiesteiseis opgenomen:

(tabel) A. Dit stelsel is gebaseerd op een dijkpaalnummering, veelal per polder, zoals deze buiten aanwezig was tJm 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

I
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.
Het referentiestelsel C moet nog nader worden uitgewerkt.

I 3 Materiaaltabel

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

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

4 Hydraulische randvoorwaarden bekleding volgens RIKZ per gebied
In bijlage 4.1 en 4.2 worden de hydraulische randvoorwaarden voor de bekleding gegeven voor drie verschillende waterstanden en het toetspeil
bekleding. Voor de Westerschelde en de Zuidwest kust van Walcheren is de golfbelasting gebaseerd op "Golfrandvoor-waarden op de

I Westerschelde gegeven een 1/4000 wind-snelheid, deelII, RIKZ juli 1998". Voor de Oosterschelde is de golfbelasting vastgelegd in
Golfrandvoorwaarden Oostersehelde, concept; december 1998, RIKZ.
Het "toetspeil bekleding" is gebaseerd op het rapport "De basispeilen langs de Nederlandse kust, RIKZ mei 1995". Het "toetspeil bekleding" is
gelijk aan het basispeil uit 1985 vermeerderd met de invloed van 65 jaar (1985-2050) zeespiegelstijging. Eén en ander conform het rand-

I voorwaardenboek.
Tabel met golfcondities volgens tabel i ,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.

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

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.

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

5 Overzichtskaart

I 1 per traject Op de overzichtskaart, ingezoomd op het totale traject (ArcView ), zijn de referentielijn van de waterkering, de dijkpalen volgens het
(GIS) referentiestelsel B en de dijkvakindeling weergegeven. Hierbij wordt een topvectorkaart (schaal 1:25.000) als ondergrond gebruikt. Op deze kaart

wordt eveneens de grenzen van de randvoorwaardenvakken aangegeven... 6 Overzichtskaarten met toplaagtypen
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 en zijn ook de dijkpalen van het referentiestelsel A opgenomen,

I om de plaatsbepaling bij een veld bezoek te ver-eenvoudigen.
Voor een beter ruimtelijk beeld van de glooiingstafels is het traject opgedeeld in een aantal deeltrajecten met een lengte van 100 tot 200 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.

I
Naast de dijkvakindeling inclusief de dwarsprofiellocatie en het referentiestelsel B en zijn ook de dijkpalen van het referentiestelsel A. .. .

7 Vooraanzicht toplaaaindelina. ceschematiseerd OD basis van de dwarsnroflellocaties
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

I 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 hoogtematen weergegeven ten opzichte van NAP.
Onzichtbare vlakken zijn met diagonale lijnen weergegeven.

I > Standaard labelkeus: Toplaagtype als ingevoerd

8.1 Vooraanzicht Vlakcode geschematiseerd 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

I
(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.

I
1 van 4 overzicht beschrijving bijlagen

I
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I

worden weergegeven .xx is het volgnummer 7.

I
I
I
I

I

I 10

geselecteerde dijkvak wordt een dwarspro-fiel gegevens van de ESRI module. Eventueel wordt dit
profiel ter controle vergele-ken met de bronge-ge-vens uit DG-dialog topogra-fie. Verder wordt in het dwarsprofiel de ligging van het maaiveld
aangegeven. In de bijbe-horende tabel is een aantal kenmerken van de tafels opgenomen. Voor de onzichtbare vlakken is het profiel aangepast
als de taludhelling afwijkt van de bovenliggende tafel. Bij een te flauwe helling wordt de verticale maat aangepast en bij een te steile helling de
horizontale maat. In bijlage 15 wordt hiervan een overzicht gegeven.
Standaard worden slechts een beperkt aantal dwarsprofielen in de rapportage meegenomen. Alleen op verzoek worden alle dwarsprofielen
uitgedraaid.I
Overzichtskaarten, alleen op verzoek
Overzichtkaart conform bijlage 6, met het toetsresultaat als kenmerk .

I

I
. 1 eindoordeel inclusief beheerdersoordeel zie ook bijlage 14. 1

10.2 eindoordeel exclusief beheerdersoordeel zie ook bijlage 14.2
10.3 eindoordeel exclusief beheerdersoordeel zie ook bijlage 14.3; bovengrens= ondergrens+O.5 m

I

I
I
I

I
> Standaard labelkeus: vlakcode

I
2 van 4 overzicht beschrijving bijlagen
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Toelichting bij bijlagen

Nr. en type Omschrijving biJlag_en ~/ .7 -

I
11.6 STEENTOETS vooraanzicht tcplaaqstabllltelt o.b.v. aangel~_asteinvoer

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

I
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/(DD)*D2/3

13 Eindscore bekleding per tafel inclusief beheerdersoordeel

I
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.

I 14.1 Eindoordeel bekledina per alooiinastafel inclusief beheerdersoordeel ,

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

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

> Standaard labelkeus: vlakcode

14.2 Eindoordeel bekledina per ulocllnqstafel exclusief beheerdersoordeel qolftabel 1

It.
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.

> Standaard labelkeus: vlakcode

I
14.3 Eindoordeel bekledina per qloollnustafel excl. beheerdersoordeel met Bgr = Ogr + %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:z
(figuur) m bijlage 14.3" van bijlage 13.

> Standaard labelkeus: vlakcode

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

(figuur) van bijlage 13.

I > 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 correct geconstrueerd was.

I 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

I eindscore te kunnen berekenen. Deze visualisatie kan gebruikt worden bij de afweging om eventueel meer gegevens van de glooiing in het veld
te gaan verzamelen.

> Standaard labelkeus: aanwezige toplaagdikte.. 17 Constructieve gegevens, te tonen kenmerken, alleen op verzoek
Algemeen In 3 tabellen wordt een opsomming gegeven van de kenmerken die gebruikt kunnen worden als label
(tabel) In bijlagen 7,8.5 tlm 8,7, 11.1 tlm 11.4, 14.1 tlm 14.4 en 16.

I
18 STEENTOETS toetsingstabei (loalsch aanaevuld 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 onmerklnaen en bevindingen in het kader van het veld bezoek

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

20 STEENTOETS toetsingstabel (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 - -I 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

I
(tabel) worden doorsneden.

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

32 Toetsing reststerkte kleilaag

I 1 per traject Overzicht stormverloop met maximale belastingduur bij reststerkte

41 De bijlage 41 tlm .... hebben specifiek betrekking op de toetsing in het kader van de overdracht van werken.
Nadere tnvultinq voict t.z.t. ..

I 3 van 4 overzicht beschrijving bijlagen

I
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Toelichting bij bijlagen

I Nr. en type IOmschrijving bijlagen

I In alle bijlagen is een versiedatum opgenomen. Bij het afdrukken van de bijlagen 1 t/rn 4 wordt altijd de laatste versie van deze
bijlage uitgeprint. Als deze versiedatum recenter is dan één van de overige bijlagen dan dient de betreffende bijlage mogelijk
opnieuw gegeneerd te worden.
Bijlage 1 en 3 zijn algemeen geldig en identiek voor alle beoordeelde trajecten. Bijlage 2 en 4 zijn alleen per gebied
verschillend (Westerschelde, Oosterschelde en Noordzee Walcheren). De overige bijlagen hebben specifiek betrekking op een
be-paald traject met een lengte van circa 4 kilometer.
In de volgende tabel wordt per bijlage een omschrijving gegeven. In de kolom "type" wordt aangegeven of de bijlage algemeen,
voor een bepaald gebied of voor een specifiek traject geldig is. Hierbij wordt aangegeven of de bijlage uit één of meerde-re
pagina's bestaat. Eveneens wordt vermeld of het een tabel, een figuur of een GIS kaart betreft.

I
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.

I
I

I 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 respectievelijk bïla e 11.1, 11.3 en 13.

le
I
I
I
I
I_.
I
I
I
I
I
I 4 van 4 overzicht beschrijving bijlagen

I
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Bijlage 1

Toelichting omzetting inwintormulier naar het spreadsheetprogramma steentoets

versie: 15juni2001

1. Kleikwaliteit 2. Kleikern

Tabel_kleikwal

kwal goed/ Kwal
inwin- omschrijving matige laag; code

formulier klei
0 nee 0
1 vettig ja 1 kl
2 zavelig ja 1 kl
3 zanderig nee 0 kl
4 [qestructureerd 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

kleikwaliteit wordt als volgt bepaald:
score_totaal = 1: (kwall-dikte;)/ diktetotaal

Hierbij geldt dat minimaal 75% van de laagdikte goed/matig moet zijn
om de totale laag als goed/matig te kwalificeren.

bij de inventarisatie is geen waarde
toegekend aan de kleikern

3a Afschuiving 3b inzanding toplaag

Tabel afschuiving
conversie

inwin formulier omschrijving spread
sheet

blanco ?
J ja j
n nee n

Tabel inzanding_ toplaa

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 n4. Materiaal transport

Tabel_zakking
enkel

inwin formulier
(zakking score
enkele enkel
in cm)

0 0
5 1
10 2
15 3

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

Tabel_materiaal
transport

conversie
score spread
totaal sheet

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

De score van het materiaaltransport wordt bepaald door 3 aspecten

score_totaal = score_enkel + score_grote_opp + score_kwal_constr

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

5. onderlaagopbouw

afkorting omschrijving afkortinq omschrlivinq
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 qebroken puin ZA zand kern

conversie tabellen
reftabel steentoets

13:15
14-6-011/1
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Conversietabel dijkpalenstelsel

Westerschelde versie:

Bijlage 2

30 mei 2001

grenzend aan oude dijkpalen
referentiestelsel A

lengte (m) ver- dijkringreferentie
seh iI f-__:_re:_:f:_:er_:e:_::nt:.:ie:::st:::el:::se:_:1:':C:"_--1

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

Westersehelde poldernaaml
referentiestelsel B gebiedsaanduiding
van tot ref. B

106 132 2.600

0 40 4.000

0 100

1 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

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

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 Westerschelde
referentiestelsel C dit stelsel is gebaseerd een refentielijn per dijkring

reftabel steentoets
poldernamen 14-6-01



70a
70a
70
70
70

1,301 6,101 1731 2271 0,501 5,601 7,401WS I 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

1,201 5,801 2211 2501 0,501 12,251 12,801ws I 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

0,90 7,20 165 267 0,50 31,75 32,30 WS 45 5,95
1,20 7,00 155 271 0,50 32,30 32.70 WS 44 5,95
0,70 7,20 154 271 0,50 32,70 33,00 WS 44 5,95
0,60 7,20 131 290 0,50 33,00 33,50 WS 43 5,95
0,70 7,10 147 304 0,50 33,50 34,15 WS 43 5,95

6,701 0,60 7,40 137 301 0,50 34,15 34,75 WS 43 5,95
0,80 7,10 153 287 0,50 34,75 35,35 WS 42 5,95
1,10 6.40 166 246 0,50 35,35 36,35 WS 42 5,95
1,00 6,20 163 229 0,50 36,35 38,00 WS 41 5,95
1,60 6,10 168 218 0,50 38,00 40,25 WS 40 5,90

40 5,75
39B 5,75
39A 5,85

Golven 13:20
RVW ZE bekled ,RIKZ versie 2001.03.19 1/2 14-6-01

- - - - - -~-
Hydraulische randvoorwaarden bekleding volgens RIKZ

- - -- - r
Golfcondities en waterstanden

~~~ ..~ ..~~~~~ - - - -- - -
bijlage 4.1

Westerschelde

verschil vakgrens tov RIKZ tabel



6,50
35
35

1,701 7,001 1831 2531 0,501 43,701 44,6°IWS I 34
33
33 5,70
32 5,10
32 5,10
31 5,10
30 4,50
29 4,50
28 4,50
27 4,45

6,20 2,70 7,50 260 260 1,90 5,70 2,30 6,20 2,70 7,50 260 260 0,50 50,50 50,60 WS 26 4,45
6,20 2,40 7,50 260 260 1,40 5,70 1,90 6,20 2,40 7,50 260 260 0,50 50,60 50,95 WS 26 4,45
6,20 2,10 7,50 260 260 0,60 5,70 1,40 6,20 2,10 7,50 260 260 0,50 50,95 51,00 WS 26 4,45
8,40 2,26 8,40 223 223 1,94 8,40 2,25 8,40 2,26 8,40 223 223 0,50 51,00 51,80 WS 25 4,45
8,40 2,26 8,40 232 232 1,94 8,40 2,25 8,40 2,26 8,40 232 232 0,50 51,80 5S60 WS 24 4,45
8,40 2,02 8,40 226 226 1,64 8,40 2,01 8,40 2,02 8,40 226 226 0,50 ...§~2,60 52,85 WS 23 5,55
8,40 1,31 8,40 245 245 1,09 8,40 1,30 8,40 1,31 8,40 245 245 0,50 52,85 53,60 WS 22 5,55
8,40 1,87 8,40 211 211 1,55 8,40 1,86 8,40 1,87 8,40 211 211 0,50 53,60 54,20 WS 21 4,40
7,50 2,90 7,50 270 270 2,30 6,80 2,60 7,50 2,90 7,50 270 270 0,50 54,20 54,60 WS 20 4,35
7,50 3,40 7,50 270 270 2,70 6,80 3,10 7,50 3,40 7,50 270 270 0,50 54,60 54,90 WS 20 4,35
7,50 3,40 8,20 260 260 2,70 6,80 3,10 7,50 3,40 8,20 260 260 0,50 54,90 55,60 WS 19 4,35
7,50 2,70 8,20 260 260 1,00 6,80 1,90 7,50 2,70 8,20 260 260 0,50 55,60 56,30 WS 19 4,35
7,50 2,30 8,20 260 260 0,50 6,80 1,40 7,50 2,30 8,20 260 260 0,50 56,30 57,30 WS 18 5,40
8,10 2,60 8,50 203 242 2,30 7,90 2,20 8,50 2,60 8,50 203 242 2,20 8,50 203 242 0,50 57,30 71,90 WS sloe 5,40
7,50 . 2,50 7,50 186 219 1,60 8,00 2,30 7,50 2,20 7,90 186 219 1,60 8,00 2,20 7,90 186 219 0,50 71,90 72,10 WS 15 5,35
7,40 . 2,00 7,50 181 212 0,80 8,50 1,70 7,40 2,00 7,50 181 212 0,50 72,10 72,35 WS 14 5,35
7,40 2,00 7,50 181 212 0,80 8,50 1,70 7,40 2,00 7,50 181 212 0,50 72,35 73,20 WS 13a 5,35
6,70 2,30 6,70 177 211 1,50 7,40 1,60 7,60 1,70 7,80 177 211 1,50 7,40 1,60 7,60 1,70 7,80 177 211 0,50 73,20 73,50 WS 12 5,35
6,80 2,40 6,90 187 217 1,60 7,80 1,80 7,90 2,40 6,90 187 217 1,60 7,80 1,80 7,90 187 217 0,50 73,50 73,65 WS 11 5,35
7,60 2,60 7,80 196 233 2,30 7,50 2,40 7,60 2,60 7,80 196 233 2,30 7,50 196 233 0,50 73,65 74,05 WS 11 5,35
8,00 2,80 7,40 197 234 2,40 7,70 2,60 8,00 2,50 8,20 197 234 2,50 8,20 197 234 0,50 74,05 74,40 WS 10 3,25

9 5,30
8 5,30

5,30
5,30
5,30

- - - - -~-
Hydraulische randvoorwaarden bekleding volgens RIKZ
- - - - - - r

Golfcondities en waterstanden~~~--~..~~~~~

Golven
RVW ZE bekled , RIKZ versie 2001.03.19 2/2

- - - - - --
bijlage 4.1

Westerschelde

verschil vakgrens tov RIKZ tabel

13:20
14-6-01
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'. Overzicht hydraulische randvoorwaarden bijlage 4,2
Westerscheldeop toetspeil en op 2, 4 en 6 m +NAP

golftabel1 voor traject: dp 0 - dp 767

Golfhoogte Hs in m
3,5

3,0

E 2,5e
III 2,0

::I: 1,5
11.• 1,0••

0,5

Jo ;:!~I"c... •. -r-.-:' "i~...;;. _! I t1 _.. -- ." . . ··t
"f. ,

0,0 - . ~~__.,_~-~--,

76 72 68 64 60 56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 0

- Hs bij toetspeil - Hs bij waterstand h =4 m
- Hs bij waterstand h =6 m - Hs bij waterstand h =2 m

Bij toetspeil geldt voor dit traject: min max
1,00 4,30
3,36 8,41

Golfperiode Tp
9,0

III
8,0

s::: 7,0

6,0c..
I- 5,0

11. 4,0•• 3,0•
2,0

1,0

0,0

76 72 68 64 60 56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 0

- Tp bij toetspeil - Tp bij waterstand h =4 m
-Tp bij waterstand h =6 m - Tp bij waterstand h =2 m

Il.
oe(
Z 7,0

:> 6,0ei....
5,0

E
.s 4,0

"C 3,0t::
.5 2,0 .ti)...
til

1,0 :-RI~ 0,0

76 72 68 64 60

Maatgevende waterstand

52 48 20 16 1256 44 40 36 32 28 24

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

overzicht traject
RVW ZE bekled , RIKZ versie 2001.03.19

13:18
14-6-011/1
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Overzichtskaart polder Kruiningen (dp 214-226) Bijlage 5

NfE
S

-0.8 Legenda

• D;jkpaal

f'~,.""Ws rvwvakgrenslijn
Vak- en boklijnen
I\/vaklijn
NbokHjn

\\\\
·-O~3

-.
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legenda toplaagtypen

I
I
I
I
I
I
le
I
I
I
I
I
t-
I
I
I
I
I
I

legenda

I Ws214-226.xls

Bijlage 6.1
legenda

NWs r.,m!kgr.nslijn met projeclieopkruin rikz.shp
• DijkpaaLshp

V.kli;. .s hp
Nv.kijn
Nboklïn
Dijkb. dekking.shp
D..1.ltb.t.n
Dbetonblokz.nder op.ning.n
§ b.tonblok zond.r oplning.n + .. Ido hlfingm.nbloko diaboolblok

• gebIkk enstu n
• gebakkenst.. n+ betono betonblokPITT
Dopen blokkenm.t + glInul .. m.t.riul

B blokk.nm.t zondoropeningen
betonplut

lI5:5I murIIgl •• iingo col. b.t.n (.p.n)o b.tonpl.. t(pr.flb)
~ d.orgr•• at.. nrma br.ukst.. n + b.ton

•
br.uk.t •• n + p.lloonp.n. b.t.n
gr..

_ bHt.r1ing glln.m.t

IbreuJ<jtun
b.ult gu.t

• bu.1t gu.l ,.HE:!I bH.1t gu.t ton

~

b.t.nzuilen •.•. niet r.chth. zuiIe.
bu.lt.n
b·u.Hon... f.Ho PITT p.iyg•• nzuil

~ PITT p.iyg•• nzuil+ Hfd
~hydr.biok
Db.... H.n + .o.top
• natuurst.. n. guet

n.tuu!St.. n, gezlt,+ .. .fIH
natuurstun. gutl~ 'boton
'"hI•• rds·.
. oril..... f.t

••• rn.... b.lon
pttil ."niel,.tit ."niel·+ .. f.H
,ttiI· .r.niel+ ti.ton
.ra.itI
, ..nitl ... f.H
.ran iet~ hIGn
d•• rn ,.kl.teI4 ' ...... n
d•• r klftleld. 'hto.

dit.ru •• nstruotiH
br.uul ...... , .••. rut .. 1.11•• 1.•• zal
ti.slten. ,.,en. met Hfd •• 1•• ut
~u.ktl
•• bt...

waterschap Zeeuwse Eilanden
8:19

15-3-2004



- - - -- - ... - - -- - - -- -r

2'152'0

~. 21508

dp214-217
Ws214-226.xls waterschap Zeeuwse Eilanden

- --Bijlage 6.1
dp214-217

-

8:19
15-3-2004
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dp217-220
Ws214-226.xls waterschap Zeeuwse Eilanden

- --Bijlage 6.1
dp217-220

-

8:19
15-3-2004



- - - - - - -.- - - -- - - - -r

dp220-223
Ws214-226.xls waterschap Zeeuwse Eilanden

- --Bijlage 6.1
dp220-223

-

8:19
15-3-2004
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dp223-226
Ws214-226.xls waterschap Zeeuwse Eilanden

- --Bijlage 6.1
dp223-226

-

8:19
15-3-2004
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dp 214 - dp 226 conform materiaaltabel

bijlage 7.0

11 III ,..

11 11 11 11 111 11 III
III

11 IIIIII 11
11 11 11 III 11 11

III
III 11

11 III 11 rE
11 •• •III

11 • .., III
11 11 III

022.4 021,9

Steentoets versie 3,20Label: vlakcode [)yktafel ws 214 - 226 2001.07.01 versie 3.10 met dnodig

",,,ntlrnottF! 20 m

Westerschelde toplaagindeling

~oo

00

021,4

_gras

onzichtbaar vlak _ niets

_ natursteen

_niets

_platen "basalt _ betonblokken _ asfalt

totaal: 72,9 (x 1000 m')

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.10.xls

- - -

17:23

2-7-01
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Vooraanzicht vlakcode Bijlage 8.1

- -
8 r----"

L__

22501 21514

22502 22202 22102 22002 21804 321513

22131

22007

22503
21902

22133
21512

22302 J22006 21901 21603 21511 21402

22132

22301 22133 - ,----- -----,
22001 21510

22201
21604

~ -. 21801 21602

l\~l\~~'\~~-----21601

~ ..-
04

21,4

11

4

2

D

·2

·4
22,4 21,8

onzichtbaarvlak

Dyktafel ws 214 2262001.01.03 versie 3.10 met dnodig.xIs
vlaklabels 4-7-01
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I

Westerse helde
controle dwarspretlel voor traject van 21,70 tot 21,80

I
-10

I
I

I
I

ESRI Profiel

d,

1,630 nzl _121605

,,"

0,350 1,075 2,72

VlalCcOde

.ntl

Id.

hoogte voorland

10

Bijlage 9

aantal_nz_vlakken

,_gebakllensteen

21602 gebakken steen

21604 vuvcorcse. IngB!;

21603 PaUt graniet, Ingl

21512 Basalt. gezet.lrl!;

21513 Haringmanblokkl

21514 Vilvoordse

•
...I,k top
cod. ' •• g

"po

h~

'.ngt.
"I.tzlcht
bur ...l.k

bov.n hor
grens '.ngtl

21,70 21,80 -1,311 -o.sse 0.25337 216051',3v1kJ

21.70 1,880I __ ·I!.21:::"~'--I

._------_ .._------_.

10 'D '0 80'0 40 5D

aangepastprollel

nietzlchtb

"Mok
aangepas,

talud

0.00 -1.311 r---£--

le 1.63 -o.eea 1,63 1,630 -0,898

1,63 .a,S9S 7,07r---2-- 21,70 21,80 -o.eea 0.350 0,17652 2160211,3vtkJ 7,070 21602 1.630 .1),898 0.1785

~'~,7~0__~O,'~~~~~----+_--------~------~~--4_--_+----+_--_+----r_--_+~'~,7~OO~~0~,,~~+-__~--------+-~
1:::~ ~:~~ 2.72~ 21,70 21.80 0.350 1.075 0.26654 21604 28.12pug 2.120 21604 I:::: ~:~:0,2665

eod.
(volgnr)

talud

0,000 -1,332 0,2565 .1,332 -0,898 1,63

...o,898 0,350 7,07

I 1,583 2,637 4,04

21,80 1,075 1,583 0,27021 2160328,42puvl11,42 1.075 3

13,30 1,583 1,88r---

11,420

13,300

1,075 0,2702

1,563

1,075 1,563 1,68

21,70 2,637 0.26089 2151226,01puvl 4,0401 I!.21CO"~2--1 13,300

17,340

1,563 0,2609

2,837

21,80 1,563

21.70 3,935 0,29103 215131Ukl 4,4601 I!.21CO"C:'--I21,80 2,637

21,80 3,935

24,19 4,578

17,342.637 ~

21,80 3,935 4,46

3,935

17,340

21,800

2,637 0,291

3,935

2,837 3,935 4,46

I ~
2.39

4,578 0,26904 2151428,1kl 2,3901 -,1"':21"-,,:.:4---'1 21,800

24,190

3,9350,269

4,578

3,935 4,578 2,39

24.19 4,578

25,97 5,335

7,980 7,816 4,16

21,70 21,80

~
2,78

4,578 2,700
1

",,21,,-":.:.7__1 24,190

26,970

4,5780,2723

5,335

4,5785,335 2,78

I
26,97 5,335

35.80 5,766

7,616 3,440 13,04

35,80 5,766

43,n 7,980

43,72 7,980

47,88 7,816

21,70 21,80 5,335 0,2723 21517 20

26,970

35,600

35,800

43,720

43,720

47,860

5,335 0.0488

5,766

5,766 0,2795

7.980

7,980 ...o,039

T,816

5,335 5,786 8,83

5,786 7,980 7,92

3,440 3,036 T,89I
47,88 7,816

60,92 3,440

3,036 ..0,738 11,05

8,83~

21.10 5,766 0,04881 21518 20 8,830
1

""21,,,":,:'__1

47,880

60.920

7,616 ..0,336

3,440

3,036 ..0,738 11,05

60,92 3,440

68,81 3,036

68,81 3,036

T9,86 -o.rse

21,80 5,335

60,920

68.810

68,810 3,036 ..(l,342

79,880 ..0,738

3,440 ...o,OS1

3,036

I
79,86 ..(l,7JS

79,86 -O,7JS

3,036 -0,738 11,05

7,92~

5,766

79,860 ..(l,T38 ..(l,342

79,860 -0,738

79,86 -o.rse
zs.ee ..0,738

21,70 21,80 7,980 0,27955 2151920

79,880 ..(l,TJ8 -0,342

79,860 ·0,738

79,86 ..(l,7JS

79,86 ..0,738

4,'B~

21,70 7,816 ..0,03942 4,'60
1

1::.__ __1

79,8BO ..n,738 -0,342

79,860 ..(l,T38

3,036 ..(l,7Ja 11,05

3,036 -o.taa ",05

79,86 ..0,738

79,86 -o.raa

21,80 7,980

79,860 ..(l,138..o,342

79,860 ..n,738

3,036 ..o,7JS 11,05

3,036 ..n,738 11,05

79,86 ..0,738

79,86 ·0,738

21,70 7,816 13,04°1 1::.__ --1

79,660 ..n,738 .0,342

79,860 ..(l,73S

3,036 ...o,738 11,05I
79,86 ...o,738

79,86 ..(l,T38

3,036 ..(l,736 '''05

3,440 ...o,3355821.80

21.70 3,036 ...o,0512 7,6901 1::.__ --1

79,860 ..n,738 ..n,342

79,860 ..(l,7JS

3,036 ...o,T38 11,05

79,86 ..n,738

79,86 ·0,738

79,86 ..(l,736

79,86 ..n,736

21,80 3,440

21.10 21,80 3,036 -O,TJ8 ...o,34154 11,OSOI -,I::.'o __ ----l

79,860 -o.tae -0,342

79,660 .o,738

79,860 -o.taa ...o,342

79,860 .o,T38

3,036 ...o,T38 11,05I
79,86 ·0,738

79,86 ..n,738

3,038 .o,738 11,05

11,OS~

21,70 21.80 11,050
I

"'-_-l

79,860 -0,738 ..(l,342

79,860 ...o,738

3,036 .(l,TJ8 11,05

79,86 ..(l,T38

79,86 ..(l,738

79,88 ..n,738

79.86 -0,738

3,036 ..(l,738 .(l,34154

11,05~

21,70 21,80 11,050
1

1::__ --1

79,860 -0,738 ..(l,342

79,860 .(l,138

79,860 -0,738 ·0,342

79,B60 .(l.738

I
79,86 ..(l,738

79,86 ..n,738

I

3,036 ..(l,7JB -0,34154

11,05~

21.70 21,80 3,036 ..o,TJB ...o,34154 1',050
1

1::__ --1

79,860 ..0,738 ..0,342

79,B60 .(l,73B

ln 14 15 16

km

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

I Opm.rklng

I

11,OSr--E-

21,70 21,80 3,036 .(l,73B ...o,34154 11,050 ."'- __ -'1

21,70 21,80 3,036 .(l,738 -0,34154 11.0501 J"_0__ --I

r--E-
11,05

21,70 21,80 3,036 .(l,738 ..n,34154 ",050
1

-'1::°__ --1

11,05~

21.70 21,80 3,036 ..n,73B .(l,34154 1',050
1

1::__ --1

11,05~

21,70 21,80 3,036 ..n,73B ..0,34154 1',050
1

1::__ --1

11.05~

21,70 21.80 3,036 ·0,738 ...o,34154 11,0501 1::__ ----"

r--E-
11,05

21,70 21,80 3,036 ..(),738 ...o,34154 ",o~I J,"_o__ __I

11,05~

21,70 21,80 3,036 -O,7J8 ...o,34154 ',,050
1

1::__ --1

21,70 21,00 3,036 .o,73B ...o,34154

11,05~ ~ --I ~ __~ ___L __ ~

- - - - - - - - -- - - - - - - - -
10 12 13

0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 0,00 0.00 0,00

lalud

I
DvklafelW8214·2262001,07,01 versie 3,10 met dnod'g,xls
Dwarsprofiel t vsn t 4·7..Q1



- - - - - - ..- - - - - -- - -r
Westerschelde bijlage 11.1Steentoets, vooraanzicht resultaten
dp 214 - dp 226 op basis van: ingevoerde waarden zonder reststerktefilterlaag

022,4 021,9

Label: vlakcode Dyktafel ws 214 - 226 2001.07.01 versie 3.10 met dnodig

20 m

Steentoets versie 3.20

.gOed .voldoende 12.2Jtwijfel _ geavanceerd .. onvoldoende • geen oordeel

totaal: 72,9 (x 1000 m')nn7i"hth .... r vlak

graf vooraanzicht

dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1 O.xls

-
08

06

021,4

- - -

17:32

2-7-01



- - - - - - - ..- - -- - - - r -
Westerschelde bijlage 11.2Steentoets, vooraanzicht resultaten
dp 214 . dp 226 op basis van: ingevoerde waardenmet reststerktefilterlaag,met B.gr= O.gr+O,5m

022,4 021,9

Label: vlakcode Dyktafel ws 214 - 226 2001.07,01 versie 3.10 met dnodig

20m

Steentoets versie 3.20

.goed .voldoende 13.8!twijfel _geavanceerd Bonvoldoende .geen oordeel

totaal: 72,9 (x 1000 m')onzichtbaar vlak

graf vooraanzicht

dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1 O.xls

-
OB

06

021,4

- --

17:32
2·7·01



- - -- - - - -& - - - - -- - r -
Westerschelde bijlage 11.3Steentoets, vooraanzicht resultaten
dp214 - dp226 op basis van: alleentoplaagstabiliteit

022,4 021,9

Label: aanwezige toplaagdikte

eenheid: [cm]

Dyktafel ws 214 - 226 2001.07.01 versie 3.10 met dnodig

20m

Steentoets versie 3.20

.goed .voldoende 12~twijfel _geavanceerd _onvoldoende .geen oordeel

detailtoets :ANAMOS 11111111111111111stabiel 1IIIIIIIIIIIIIIIIIinstabiei 111111111111111111geen oordeelonzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1 O.xls

-
OB

06

021,4

- --

17:33
2-7-01



- -- -- - -- -a -- - - - -- r
Westerschelde bijlage 11.4Steentoets, vooraanzicht resultaten
dp 214 - dp 226 op basis van: ingevoerde waarden zonder reststerktefilterlaag met golftabel 2

022,4 021,9

Label: vlakcode Dyktafel ws 214 - 226 2001.07,01 versie 3.10 met dnodig

20m

Steentoets versie 3.20

.goed .voldoende 12,~twilfel _ geavanceerd lIIIonveldoende .geen oordeel

totaal: 72,9 ( x 1000 m2)onzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1 O.xls

-
08

06

021,4

- --

17:34
2-7-01



- - - - -- - - - - ..- - - - - r
Westerschelde Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.5
dp 214 - dp 226 op basis van: aangepaste invoer zonder reststerktefilterlaag

022,4 021,9

label: vlakcode Dyktafel ws 214 • 226 2001.07.01 versie 3.10 met dnodig

20m

Steentoets versie 3.20

.voldoende 10.6ltwijfel .geavanceerd lil onvoldoende .geen oordeel

totaal: 72,9 (x 1000 m2)

goed

onzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1O.xls

-
08

021,4

- - -

17:35
2-7-01



- - -- -- .. --- - - r -- --
Westerschelde Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.6
dp 214 . dp 226 toplaagstabiliteit op basis van aangepaste invoer

022,4 021,9

Label: aanwezige toplaagdikte Dyktafel ws 214 - 226 2001.07.01 versie 3.10 met dnodi§

20m

Steentoets versie 3.20

_goed _voldoende 1!:rutwijfel _geavanceerd lil onvoldoende _geen oordeel

detailtoets :ANAMOS11111111111111111stabiel 1IIIIIIIIIIIIIIIIIinstabiei 1IIIIIIIIIIIIIIIIIgeen oordeel

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1 O.xls

-
08

.• 06

021,4

- - -

17:35

2-7-01



- '-EEr: ibF~er"'.2"'tsi.be", - -
met selectie van de maatgevende situatie per ~oiingstafel - - - r - - - - ~e_ -

•

Toetsing
steentoets ws 214 - 226 2001.07.24 versie 3.20 ZE.xIs pagina 1 van 4 24-7-01



- ~EEfIM)E~er~.2~tsi.be" - -
met selectie van de maatgevende situatie per ~oiingstafel - - -r - - - - ~e_ -

Toetsing
steentoets ws 214 - 226 2001.07.24 versie 3.20 ZE .xls pagina 2 van 4 24-7-01



- ""EEfM)E.er~.2~tsi.be", - -
met selectie van de maatgevende situatie per ~biingstafel - - - r - - - - ~e_ -

Toetsing
steentoetsws 214 - 226 2001.07.24 versie 3.20 ZE .xIs pagina 3 van 4 24-7-{)1



- ~EE~E.er~.2~tsi.be __ - -
met selectie van de maatgevende situatie per ~oiingstafel - - - r - - - - ~e_ -

Toetsing
steentoetsws 214 - 226 2001.07.24 versie 3.20 ZE .xls pagina 4 van 4 24-7-01



- - - - - - - -r - - - - - - ---~--Eindscore bekleding per tafel, inclusief beheerdersoordeel Bijlage 13

gIt Ilo Mat.
bevindingen

kwalltelts-
oordeel

Talel
code

Opper
vlakte

(hor. gemeten)

constructie
codering HslóO*çA'"

Eind-
oordeel

..o
E..
e«

Oyktafel ws 214 - 226 2001.07.03 versie 3.10 met dnodig.xls
Rapport 1 van 4 4-7-01



- - - - - .. - - r .. - - .. - - -.1_"_-
Eindscore bekleding per tafel, inclusief beheerdersoordeel Bijlage 13

I:
E

c:
Ë I:

E

Mat.
Transport

Beheerders I Eind-
oordeel oordeel

bevindingen

Q) V>
-0 c:

kwaliteits· ~ ~ 11
oordeel ~ c ....

~ Q) 0>

~ ~ IDbeheerder .0

0> 0> Q) '"c ~
~ ~ "~ ëi. - Bijlage I 0N g

14.3 ~
("Iaag") e«

Tafel
code

Opper
vlakte

(hor. gemeten)

constructie
codering

Hs/aD·sA2J3 git tlo

c:~os:
CDc:;;:
.:.:

~
!!

Dyktafel ws 214 • 226 2001.07.03 versie 3.10 met dnodig.xls
Rapport 2 van 4 4-7-01



- - ..- .. - .._~ ..-
Eindscore bekleding per tafel, inclusief beheerdersoordeel - -

Tafel I Opper I I If
l!

constructie l! I Klem- Klem-od vlakte Traject ...
codering >- factor git factor Iloc e Q(hor. gemeten)

a. '5a. a.0 a.

I ~ I ~ I ~ I ~ I
e

I
1.l

I ~ I
e

IIII
Uit GIS I _.- I 1! 1! 1 ... 1>< I ~ I ~ I 11 0 E ..

. . 1.l .. E ~E ...=- 0
0
c:-c

Dyktafelws 214 - 2262001.07.03 versie 3.10 met dnodig.xls
Rapport 3 van 4

r - - - .. - --Bijlage 13

4-7-01



- --, .._--~--
Eindscore bekleding per tafel, inclusief beheerdersoordeel ---

Q, :! * toplaagdikte
Opper Q, .l!! toeslag-

.8
Tafel constructie 0 Klem- Klem- c

vlakte Traject :5 ... Cl>

code codering
,.,

factor git factor tlo factor-dlkte

"*
(hor. gemeten) >E c... 'ti '"co C Q, '3 '""> .l!! Q, Q, '"~ <IJ '" '" 0 Q, c ~ c )( c )( Ci. c '" c )(co .. Uit .. .. .. .. i! 0 Ë Ë co Ë co .8 .. Ol Ë ..co .c Uit GIS co .. Z ~ c c ~ E E E ~ Ol E£ ... dyk C. 1: e e .. .. Ci. '" '"i iI: ...

'" 0 .8 .. ::E E =- .8 .8 '6 '6c .c lafel 'ti , e> '" 0
N c z ....' .. C 'ti ~ 'ij ~ ~ c 0l: 0 .. ::I of c« o. 'ti > '" .,; .,;'" e 1! .l! .. .. ".. '0 (m'l > .... 0 .8 iI: -
Z > (m'l

128 22104 163 244 26 puvl 22,1 22,3 -0,896 -0,164 0,26 1,03 251 1,11 1,32 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00 J 0,25

130 22131 O? 515 26,01 puvl 22,1 22,3 2,6 3,93 0,27 1,03 532 1,00 1,00 26,01 J 0,23 0,45 0,53

143 22132 O? 2038 26,01 puvl 22,1 22,3 -0,585 2,6 0,27 1,03 2.105 1,00 1,00 26,01 J 0,23 0,45 0,48
173 22133 O? 1.352 26,01 puvl 22,3 22,5 0,224 2,71 0,29 1,04 1.400 1,00 1,00 26,01 J 0,23 0,44 0,52

157 22201 381 543 11,3 vlkl 22,3 22,4 -0.728 0,462 0,22 1,02 553 1,00 1,00 11,00 J 0,18 0,29 0,38
160 22202 1.324 1.178 11,1 kl 22,3 22,5 2,639 4,041 0,28 1,04 1.222 1,00 1,00 11,10 J 0,20 0,77 0,79

ja 169 22204 736 1.109 11,3 vlkl 22,3 22.4 -2,675 -0,325 0,28 1,04 1.150 1,00 1,00 11,00 J 0,18 0,38 0,46
196 22301 1.019 975 28,12 puvlkl 22.4 22,6 -0.208 1,328 0,25 1,03 1.001 1,00 1,00 28,12 J "".172 22302 97 295 26 puvl 22,3 22,4 0,95 1,8 0,29 1,04 307 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00 J 0,23

ja 183 22303 1.250 914 28,12 puvlkl 22.4 22,6 -1,748 -0,059 0,26 1,03 944 1,00 1,00 28,12 J 0,15 0,43 0.46
199 22501 316 281 28,1 kl 22,5 22,6 3,847 4,579 0,26 1,03 290 1,00 1,00 28,10 J 0,15 0,59 0,59
198 22502 223 495 11,1 kl 22,5 22,6 2,688 3,847 0,23 1,03 508 1,00 1,00 11,10 J 0,20.197 22503 406 649 26 puvlkl 22,5 22,6 1,328 2,688 0,21 1,02 663 1,00 1,00 26,00 J 0,24

TOTAAL 23327 29296

Dyktafel ws 214 - 226 2001.07.03 versie 3.10 met dnodig.xls
Rapport 4 van 4

r - - - .. - --Bijlage 13

4-7-01



- - ..- - ....- -- - - - -r - -
Westerschelde bijlage 14.1Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht
dp214 . dp226 op basis van: één oordeel pervlak, inclusiefbeheerdersoordeel

022,4 021,9

Label: vlakcode Dyktafel ws 214 - 2262001.07.03 versie 3.10 met dnodig

20m

Steentoets versie 3.20

.goed .voldoende "twijfel _geavanceerd lIIIonvoldoende .geen oordeel

totaal: 72,9 (x 1000 m')nn7ir:hth~:::uvlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1 O.xls

..
08

021,4

- --

15:58
24-7-01



- - - ..- - ..- - - - - - _,,- - r
Westerschelde bijlage 14.2Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht
dp 214 . dp 226 op basis van: één oordeel pervlak,exclusief beheerdersoordeel

022,4 021,9

Label: vlakcode Dyktafel ws 214 - 226 2001.07.03 versie 3.10 met dnodig

20m

Steen toets versie 3.20

.goed .voldoende 11.9ltwijfel _ geavanceerd "onvoldoende .geen oordeel

totaal: 72,9 (x 1000 m')onzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1 O.xls

-
08

06

021,4

- --

8:43
4-7-01



- - _,- -- ,- - .. - - - -- -r
Westerschelde Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.3
dp 214· dp 226 op basis van: één oordeel per vlak met B.gr = O.gr +O.5m, exclusief beheerdersoordeel

022,4 021,9

Label: vlakcode Dyktafel ws 214 - 226 2001.07.03 versie 3.10 met dnodig

20m

Steentoets versie 3.20

.goed .voldoende 12,3ltwijfel _ geavanceerd .. onvoldoende .geen oordeel

totaal: 72,9 ( x 1000 m2)ionzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1O.xls

-
OB

06

021,4

- --

8:45
4-7-01



- - -- - - ..- .. - - - -r - - -
Westerschelde Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.4
dp 214 - dp 226 op basis van: één oordeel pervlak,exclusief beheerdersoordeel met golftabel 2

022,4 021,9

Label: vlakcode Dyktafel ws 214 - 226 2001.07,03 versie 3,10 met dnodig

20m

Steentoets versie 3.20

.goed .voldoende 11.91twijfel _geavanceerd "onvoldoende .geen oordeel

totaal: 72,9 (x 1000 m2)nn7i,..htn-:::a-:::a,. vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1O.xls

-
08

021,4

- --

8:45
4-7-01
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Bijlage 15

Aanpassing ondergrens van onzichtbare vlakken

0,0,-------------------------------------------------------------------------------,

-1,0

-I---

-o,S +-----------------------------------------------------------------------------~

-I,S -I-

-2,0 +-•• ~+_ _ _I---------------------~~--I.-I_ -I-

-2,5 - -- - --- - - - -1II1II--1----1-- -I-

-I---I--.I~ I----5,0 +- •• ~+__- _ _1_- •• -1-.-+_III_~_1.-1___

225,0 224,0 225,0 222,6 222,0 221,1 220,5 220,0 219,0 218,7 218,5 218,0 217,0 215,4 215,0 214,0

DONDERGRENS • ondergrens_aanpas

Aanpassing horizontale lengte van onzichtbare vlakken

9,0

I- --

I-

-I- -- -I-

l ...,III -Il-I -IT -.-1-.

8,0

7,0

&,0

5,0

4,0

5,0

2,0

1,0
0,0

225,0 224,0 225,0 222,& 222,0 221,1 220,5 220,0 219,0 218,7 218,5 218,0 217,0 215,4 215,0 214,0

oHOR_LINGT. • Har_lengte_aanpas

Aanpassing talud van onzichtbare vlakken

0,5

0,5

I- --- 1--

l-
n
I 1

0,4

0,4

0,5

0,5

0,2

0,2

0,1
0,1

0,0
225,0 224,0 225,0 222,& 222,0 221,1 220,5 220,0 219,0 218,7 218,5 218,0 217,0 215,4 215,0 214,0

DTALUD .talud_aanpas

Dyktafel ws 214 - 226 2001.07.01 versie 3.10 met dnodig.xls
teen aanpas 4-7-01



- -- - - ,- - - - -r - - --
Westerschelde bijlage 16.0extra dikte
dp 214-dp 226 voor score="goed" op basis van alleen toplaagstabiliteit

022,4 021,9

Label: aanwezige toplaagdikte

eenheid: [cm)

Dyktafel ws 214 - 226 2001.07.03 versie 3.10 met dnodig

20m

Steentoets versie 3.20

"[-100;-15>

onzichtbaar vlak _[-15;-5>

_[0,1;2>

_[2;4>

111[20;>2.~.H-5;0>

43.9 [0;0,1>

~[4;10>

_[10;20> totaal: 72.9 ( x 1000 m')

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1 O.xls
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Tabel met opmerkingen veldbezoek - - - - -r - - - - - - -Bijlage 19

In database

vlakcode type opmerking vooraf aan veldbezoek SLIB (Top/Filter) opmerkingen na veldbezoek

21510 28,1puvlkl dikte ontbreekt in map; wel dikte aanwezig in database. JN Vilvoordse. Bovenste gedeelte staat meer open dan onderste gedeelte. Inslibbing = Ja
(water).

21511 11puvlkl Vlak is opengebroken NJ Vlakke betonblokken (in werk gegoten?) Slechte glooiing (gebrokkeld, zakkingen,
afgesleten). Inslibbing = Ja (water)

21512 26,01puvl Vlak is niet opengebroken. Toch is gerekend met dikte 23 uit NN Basalt+asfalt; in het veld een enkele steen met beton ingegoten (opengebroken?).
sortering (20/30?). Dikte waarschijnlijk overgenomen van Omdat is ingegoten zou gerekend mogen worden met gemiddelde waarde.
opengebroken vlak 22503?

21601 28,3puvlkl - JN Doornikse (type 28,3). Opmerkelijk flauw talud. Inslibbing = Ja (water). Opvallend zijn
de grote hoeveelheden oesters in spleten.

21602 11,3vlkl - JN Gebakken steen, in patroon aangebracht (2 rijen vlak, gevolgd door 1 rij op zijn kant).
Slechte glooiing (zakkingen, afgesleten). Sprake van inslibbing (water).

21801 28,32vlkl - NN Doornikse (type 28,3) en beton. Wel sommige stenen op zijn kant, geen patroon.
Omdat is ingegoten misschien met grotere dikte rekenen dan 20 ...

21901 26puvlkl Vlak is opengebroken. Volgens formulier zakkingen (bepaalt NJ Inslibbing? Volgens meting en veldbezoek (water blijft staan) wel in dbase niet. Smalle
score).lnslibbing? Volgens meting wel in dbase niet. strook basalt van hooguit 2 meter breed. Er zijn nauwelijks zakkingen zichtbaar

(hoogtuit een enkele steen). Het bovenliggende vlak (21804; Haringman) vertoont
wel grote zakkingen.

21902 28,42puvlkl Vlak is opengebroken. Er is geen waarde voor inklem is NN Petit-graniet + beton ingegoten. Waarschijnlijk rekenen met 23,6 ipv 20.
ingevuld. Omdat vlak is ingegoten waarschijnlijk rekeken
met gemiddelde dikte.

22001 27,1 Opletten Df15 is 5 (zie map) JN Basalton
22002 11 NN Zijn vlakke betonblokken ipv haringmanblokken. Sprake van zakkingen. Inslibbing =

(ipv 11,1) Ja (water).
22104 26puvl Vlak is niet opengebroken. Toch is gerekend met dikte 23 uit NN Lijkt zelfde partij (sortering) als bovenliggend ingegoten vlak (22101). Er is sprake vari

sortering (20/30?). Dikte waarschijnlijk overgenomen van inslibbing. Spleten zeer dicht begroeid met oesters. Slechts zeer smalle strook van
. ..

opengebroken vlak 22503? vlak 22103 die boven kreukelberm uitsteekt. Vlak is glooiiend, niet duidelijk of dit
zakkingen zijn t.g.v. rnateriaattransport. Tijdens laag water lijkt er op verschillende
plaatsen water uit te treden (niet veel).

-----
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Bijlage 19· .

In database
Ivlakcode type opmerking vooraf aan veldbezoek SLIB (Top/Filter) opmerkingen na veldbezoek

22201 11,3vlkl JN Gebakken steen. Opmerkelijk flauw talud. Slechte, sterk afgeronde stenen. Er is 1
steen ingegoten met beton (toch opengebroken?) Inslibbing = Ja (water), Sprake van
zakkingen (enkele en grote opp). Sommige stenen vervangen door kleine en grotere
oppervlakken vitvoordse en graniet (?):

22301 28,1 Vlak is opengebroken JJ Is vilvoordse+beton. Inslibbing =Ja (water). Er is sprake van een "nauwezetting".
Tussen dijkpaal 224 en 225 is bovenste gedeelte "extra"overgoten met beton van

.. bovenliggende basaltglooing (22101) .

22502 11,1 - NN Haringman. Er is sprake van zakkingen (onderste rij stenen en het meest westelijke
stuk ca. 10m).

22503· 26 Vlak is opengebroken. Gemiddelde dikte is 23,5 cm. NJ Basaltvlak. Inslibbing = Ja (water) en inklemming lijktookja.

22504 28,1 - NN Vilvoordse. Klein vlakje, dikte ontbreekt op formulier. Watertegen betonnen rand
(scheiding onderliggend vlak). Inwassing lijkt ja .

-.
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