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SAMENVATTING

In deze nota wordt het ontwerp beschreven van de verbetering van de glooiing van
een gedeelte van de Nieuw-Neuzenpolder en de Braakmanpolder, in het kader van
het Project Zeeweringen. Deze specifieke ontwerpnota behandelt de specifieke
aspecten van dit dijkvak; algemene aspecten, geldig voor alle dijkvakken die
worden voorbereid voor uitvoering in 1999, worden beschreven in een Algemene
Ontwerpnota 1999.

Het traject omvat ca. 2,6 km van de Nieuw-Neuzenpolder en de gehele
Braakmanpolder, ca. 1,1 km, en is in beheer bij het Waterschap Zeeuws-
Vlaanderen. In de bestaande situatie wordt de basis van de dijk in het deel van
dp 17 tot dp 39,7 gevormd door de oude dijk, zodat de kern hier tot aan een
bepaald niveau uit klei bestaat. Tussen de bekleding en de oude kern komen
zandinsluitingen voor. In het overige deel bestaat de basis uit zand. In een deel van
het traject (dp 28 - 39) is onderin de glooiing geen sprake van aanwezigheid van
goede klei, omdat de bekleding naar beneden toe op het bestaande schor/slik is
aangelegd.

De ondertafel in het gedeelte van dp 17 - 39,7 is voornamelijk bekleed met
basaltzuilen, gezet op een granulaire laag. De onderste strook wordt gevormd door
Doornikse blokken. Verder komen er, naast een vak koperslakblokken, ook diverse
kleine strookjes granietblokken, Lessinesche en Vilvoordse steen voor. Vanaf dp
39,7 is de gehele ondertafel bekleed met granietblokken. De boventafel is voor het
overgrote deel bekleed met betonblokken en in de gebieden rond dp 42,8
(uitwateringssluis) en rond dp 52,5 (oprit) ook met granietblokken. Op de berm
liggen een aantal rijen betonblokken en het bovenbeloop heeft een grasbekleding.

Tussen dp 51 en dp 52,28 is een zate en een RoRo-kade aanwezig.

Voor de ontwerpen van de dijkvakken die worden voorbereid voor uitvoering in
1999 gelden de volgende algemene uitgangspunten:
• de dijk moet sterk genoeg zijn om veiligheid tegen overstroming te bieden tot

aan een hoogste hoogwaterstand met een gemiddelde overschrijdingskans van
1/4000 per jaar. Gezien de één op één relatie tussen het falen van de bekleding
met het falen van de dijk, betekent dit dat ook de bekleding bestand moet zijn
tegen de belastingen met deze overschrijdingskans;

• het ontwerp moet goed uitvoerbaar zijn en goede voorwaarden scheppen voor
beheer en onderhoud;

• bij het ontwerp moet rekening worden gehouden met de omgeving (waaronder
landschap, natuur, cultuurhistorie, recreatie, woon- en leefmilieu); met betrekking
tot natuurwaarden geldt, dat het ontwerp moet leiden tot behoud en waar
mogelijk tot verbetering van de natuurwaarden;

• er wordt gestreefd naar optimaal hergebruik van aanwezige materialen; dit geldt
in de eerste plaats binnen het dijkvak zelf, en indien dat niet mogelijk is binnen
het Project Zeeweringen als geheel;

• vertragingen in ontwerp, procedures en uitvoering moeten worden vermeden; dit
betekent onder meer dat er naar gestreefd wordt alleen oplossingen toe te
passen die in de praktijk bewezen zijn.
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Voor het beschouwde traject gelden specifieke randvoorwaarden met betrekking
tot de golfaanval en met betrekking tot de natuurwaarden. De ontwerpwaterstand
(d.i. ontwerppeil 2050) varieert van NAP+5,85 tot NAP+5,90 m. Afhankelijk van de
waterstand varieert de ontwerpwaarde van de golfhoogte Hs tussen 2,2 m en 2,8 m,
waarbij de periode T, gelijk is aan 6,8 s. De randvoorwaarden met betrekking tot de
natuurwaarden zijn geformuleerd als de bekledingscategorie die minimaal nodig is
voor ofwel herstel van de huidige natuurwaarden, ofwel verbetering van de
natuurwaarden (voor zover de natuurlijke omstandigheden van het dijkvak
verbetering mogelijk maken). Voor herstel van de huidige natuurwaarden zijn er in
de getijdezone interessante mogelijkheden; dit geldt ook voor verbetering van de
natuurwaarden in het overgrote deel van de getijdezone en een deel van de zone
boven GHW.

Toetsing van de huidige bekleding van het dijkvak is nodig om vast te stellen welke
delen van de bekleding moeten worden verbeterd. Deze toetsing is uitgevoerd
conform de Leidraad Toetsen op Veiligheid. Daarbij is rekening gehouden met de
aspecten beheerdersoordeel, afschuiving, materiaaltransport, stabiliteit toplaag
onder golfaanval en reststerkte. Bijna de gehele ondertafel van de het beschouwde
traject is beoordeeld als 'onvoldoende'. Alleen enkele stroken basalt en de RoRo-
kade krijgen de beoordeling 'goed'. De gehele boventafel is beoordeeld als
'onvoldoende'. De delen die als 'onvoldoende' zijn beoordeeld, moeten worden
verbeterd. Het bovenbeloopbehoeft geen aanpassing.

Een bijzondere omstandigheid voor het dijkvak van de Braakmanpolder is dat in
1999 door het havenschap Zeeland Seaports een containerkade tussen ca. dp 51
en dp 54 wordt aangelegd. Onder de kade wordt een verborgen steenbekleding
aangebracht, die wordt gedimensioneerd op de situatie waarbij de containerkade
niet meer aanwezig is. In deze nota wordt er van uit gegaan dat de kade in 1999
wordt aangelegd. (De aanwezige RoRo-kade zal dan verdwijnen).

•
De keuze van het bekledingstype wordt bepaald door de beschikbaarheid van
materiaal, constructieve toepasbaarheid, ecologische toepasbaarheid,
uitvoeringstechnische aspecten en kosten. Voor de verbetering van de bekledingen
die als 'onvoldoende' zijn beoordeeld, worden binnen het project alleen bewezen
bekledingstypen gebruikt, op grond van het uitgangspunt dat uitvoering in 1999
mogelijk moet zijn. Uit dat oogpunt zijn vier bekledingstypen mogelijk:
• nieuwe betonzuilen op een uitvullaag op een vlies;
• hergebruik van natuursteen op een uitvullaag op een vlies;
• hergebruik van betonblokken op een uitvullaag op een vlies;
• overlagen van de bestaande bekleding met breuksteen.

Binnen Project Zeeweringen geldt optimaal hergebruik van de bestaande
bekledingsmaterialen als een belangrijk uitgangspunt. Voor dit dijkvak zijn de
betonblokken uit de bestaande bekleding en uit een depot in Zeeuws-Vlaanderen
beschikbaar. Ten aanzien van natuursteen zijn basaltzuilen en granietblokken
beschikbaar, afkomstig uit de bestaande bekleding. Hergebruik van
koperslakblokken op de glooiing onder de berm is vooralsnog niet toegestaan.
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Uit berekeningen blijkt dat een bekleding van gekantelde betonblokken en
granietblokken in vak 126 kan worden toegepast tot bermniveau, als het talud
verflauwd wordt. De granietblokken zijn alleen maar toepasbaar als verborgen
bekleding onder de containerkade: om esthetische redenen en vanuit oogpunt van
goed beheer is het elders niet verantwoord om de ongelijkmatige granietblokken
met onderkant gelijk te zetten (bovenkant dus ongelijk). Bovendien is het te
arbeidsintensief en dus te kostbaar om deze blokken met de bovenzijden op gelijke
hoogte te zetten. Bekledingen van basaltzuilen kunnen op verschillende delen
worden toegepast, afhankelijk van de zuilhoogte en de taludhelling.

Op grond van overwegingen van inpassing, uitvoering en beheerdersvoorkeur is
besloten om de beschikbare betonblokken te hergebruiken in het meest oostelijke
deel van de Braakmanpolder (ca. 800 m tot dp 51, de locatie waar de
containerkade wordt aangelegd), waarbij het talud wordt verflauwd. Onder de
containerkade worden de granietblokken in gekantelde toestand aangebracht
(minimale blokhoogte is 0,32 m). Ook hier wordt het talud verflauwd. In het
overgangsgedeelte van de Nieuw-Neuzenpolder en de Braakmanpolder, dat uit een
bocht bestaat, worden in de boventafel de basaltzuilen zoveel mogelijk hergebruikt
(minimale zuilhoogte is 0,30 m). In het overige deel van het beschouwde traject
worden betonzuilen toegepast. Vanaf dp 39,7 naar het westen wordt, ter navolging
van de voorkeur van de beheerder, zoveel mogelijk het bestaande (geknikte)
dijkprofiel gevolgd.

Daar waar uit ecologisch oogpunt een open constructie wordt verlangd, is dit
toegepast. Nergens hoeven de betonzuilen te worden voorzien van een eco-
toplaag.

•

Nadere uitwerking en dimensionering hebben globaal genomen geleid tot het
volgende ontwerp, van oost naar west:
• dp 17-37,8: nieuwe betonzuilen;
• dp 37,8-42,6: nieuwe betonzuilen in de ondertafel en hergebruik van basalt

(minimaal 0,30 m) in de boventafel;
• dp 42,6-43: hergebruik van basalt (minimaal 0,30 m) zowel in de onder- als in de

boventafel;
• dp 43-51: hergebruik van betonblokken in gekantelde toestand met daarboven

een strookje nieuwe betonzuilen als overgang naar de berm;
• dp 51-54: hergebruik van granietblokken (minimaal 0,32 m hoog) in gekantelde

toestand.
• Op de berm een onderhoudsstrook van slakken op een weefsel af te werken met

een laag asfaltbeton.

In totaal worden er drie verschillende betonzuilen toegepast: 0,50/2300, 0,45/2500
en 0,40/2300.

Versie 4
01-02-1999

-3-



Dijkverbetering Nieuw Neuzenpolder en Braakmanpolder - Ontwerpnota

1. INLEIDING·

1.1 Achtergrond

Uit onderzoek van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW)
is gebleken dat een groot deel van de taludbekledingen van de glooiingen van
zeedijken in Zeeland niet sterk genoeg is. De belangrijkste problemen doen zich
voor bij bekledingen van betonblokken die direct op een onderlaag van klei liggen.
Om dit probleem op te lossen is door Rijkswaterstaat het Project Zeeweringen
opgestart. Binnen het Project Zeeweringen wordt, in samenwerking met de
Zeeuwse Waterschappen en de Provincie Zeeland, de taludbekleding van de
primaire waterkeringen in Zeeland zodanig verbeterd dat ze voldoet aan de
wettelijke eisen.

Voor uitvoering in 1999 zijn vooralsnog zeven dijkvakken langs de Westerschelde
uitgekozen; één van deze zeven dijkvakken is het vak van de Braakmanpolder en
een gedeelte van de Nieuw-Neuzenpolder. Het ontwerp van deze dijkvakken is het
onderwerp van deze nota.

In het ontwerp wordt alleen de bekleding van het buitentalud van de glooiing, vanaf
de teen tot aan het bovenbeloop beschouwd. Kruin, kern, ondergrond en
binnentalud worden niet in het ontwerp betrokken. De berm wordt bij het ontwerp
betrokken voor zover dat voor de uitvoering van de werken van belang is.

1.2 Doelstelling Ontwerpnota

De gemaakte ontwerpen worden formeel vastgelegd in ontwerpnota's. In deze
nota's moet een inzichtelijke beschrijving worden gegeven van de uitgangspunten
en van de ontwerpkeuzes die op grond daarvan worden gemaakt.

•
Ter verbetering van de helderheid is besloten om de ontwerpnota's te splitsen.
Aspecten die voor alle werken in 1999 gelden worden beschreven in een Algemene
Nota [1], terwijl de specifieke aspecten voor elk dijkvak in aparte ontwerpnota's
worden vastgelegd. De voorliggende nota is de specifieke ontwerpnota voor een
deel van de Nieuw Neuzenpolder (dp 17-43,2) en voor de Braakmanpolder.

Voor deze specifieke nota kan de volgende doelstelling worden geformuleerd: de
nota moet een beschrijving geven van
• de specifieke aspecten die van belang zijn voor het ontwerp van de

taludbekleding van de glooiing van de Nieuw Neuzenpolder en Braakmanpolder;
• toetsings- en ontwerpberekeningen;
• het resulterend ontwerp.

Het resulterend ontwerp moet daarnaast zodanig worden beschreven dat het een
overzicht geeft van de ontwerpgegevens die moeten worden opgenomen in het
systeem van leggers en beheersregisters van de waterschappen. De ontwerpnota
vormt als zodanig een onderdeel van de documentatie die bij overdrachtsprotocol
na afronding van de onderhoudsperiode aan de beheerder wordt overgedragen.
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1.3 Leeswijzer

In Hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie van het dijkvak beschreven. Hoofdstuk 3
beschrijft de ontwerp-uitgangspunten en de randvoorwaarden. In Hoofdstuk 4 komt
de toetsing van de huidige bekleding aan de orde en wordt geconcludeerd welke
delen wel en welke niet binnen het Project Zeeweringen moeten worden verbeterd.
In Hoofdstuk 5 wordt op basis van de vastgestelde uitgangspunten en
randvoorwaarden een principe-oplossing gekozen voor elk gedeelte van het dijkvak
dat moet worden verbeterd. In Hoofdstuk 6 tenslotte wordt de dimensionering van
de bekledingen beschreven.

Versie 4
01-02-1999

-5-



Dijkverbetering Nieuw Neuzenpolder en Braakmanpolder - Ontwerpnota

2. SITUATIEBESCHRIJVING

2.1 Locatie projectgebied

Het dijkvak van de Nieuw-Neuzenpolder en Braakmanpolder ligt in Zeeuws-
Vlaanderen, in het beheersgebied van het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, ten
westen van Terneuzen. De locatie is weergegeven in Figuur 1. Het gedeelte dat is
geselecteerd voor verbetering heeft een lengte van ongeveer 3700 m en ligt tussen
dp 17 (oostgrens) en dp 54 (westgrens). Het vak van de Nieuw-Neuzenpolder
betreft het oostelijke gedeelte (dp 17 - dp 43,2), het vak van de Braakmanpolder is
het westelijke deel (dp 43,2 .;.dp 54). Het dijkvak wordt in deze Nota besproken in
oplopende volgorde van de dijkpaalnummering, in dit geval dus van oost naar west.

Het aangrenzende dijkvak ten westen, de Mosselbanken, wordt in het kader van
Project Zeeweringen geïnventariseerd en getoetst en komt na 1999 in uitvoering.
Van het aangrenzende dijkvak ten oosten, het tweede deel van de Nieuw-
Neuzenpolder, zijn nog niet alle benodigde gegevens bekend (zoals o.a. dikte
kleilaag onder de basalt) en dit deel wordt in een later stadium voorbereid en komt
mogelijk in aanmerking voor uitvoering in 2000.

In het gedeelte van ca. dp 51-54 zal door derden een containerkade worden
aangelegd.

2.2 Geometrie en bekleding

De geometrie van de bestaande glooiing van het dijkvak kan globaal worden
beschreven door twee karakteristieke dwarsprofielen; een profiel voor het traject
tussen dp 17 tlm dp 39,7 en een voor het traject tussen dp 39,7 tlm dp 54. De
profielen zijn weergegeven in de Figuren 5 en 6. Een afwijking wordt gevormd door
een RoRo-kade met aansluitende zate en een oprit over de dijk rond dp 51. Het
bijbehorende profiel is weergegeven in Figuur 7.

Voor een schematische weergave van de bekleding van het gehele dijkvak wordt
verwezen naar Figuur 2.

Het interessegebied strekt zich uit vanaf de teen tot aan het bovenbeloop. Van
belang voor het ontwerp zijn de kern van de dijk en de bekleding van de dijk
(toplaag, granulaire onderlaag en basismateriaal). Ten behoeve van toetsing en
ontwerp is de situatie van de glooiingen geïnventariseerd.

De basis van de dijk wordt in het gedeelte van dp 17 tot 39,7 gevormd door de
oude dijk, zodat de kern hier tot aan een bepaald niveau uit klei bestaat. De.
bovenkant van de kleikern ligt boven het niveau van de berm, maar tussen
bekleding en oude kern komen lokaal zandinsluitingen voor. In het gedeelte van dp
39,7 tot 54 bestaat de basis uit zand. In een deel van het beschouwde traject (dp
28 - 39) is onderin de glooiing geen goede klei aangetroffen. Hier is in het verleden
de bekleding naar beneden toe op het bestaande schor/slik aangelegd.

Verticaal gezien bestaat de bekleding uit vijf relevante gedeelten: teen, ondertafel,
boventafel, berm en bovenbeloop.
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Het niveau van de teen ligt rond NAP-1 m. In het algemeen bevindt zich een
bestorting onderaan de teen of op het slik. In het traject dp 17 tlm dp 39,7 ligt het
slik globaal gezien tot ongeveer NAP-0,5 m en in het traject dp 39,7 tlm 54 ligt het
slik globaal tot NAP+0,5 m; op het slik ligt een bestorting van stortsteen.

De bekleding wordt in tweeën gedeeld door een overgang. Het niveau van de
overgang ligt tussen dp 17 en dp 39,7 op ongeveer NAP+3,3 m en tussen dp 39,7
en dp 54 op ongeveer NAP+3,6 m; dit is ongeveer 1 m boven Gemiddeld
hoogwater (GHW).

Het gedeelte van de steenbekleding vanaf de teen tot aan de overgang wordt de
ondertafel genoemd. Tussen dp 17 en dp 39,7 bestaat de bekleding op de
ondertafel overwegend uit Doornikse steen met daarboven hier en daar een reepje
graniet en verder tot aan de bovengrens basaltzuilen. In het gedeelte van dp 31,9
tot 39,7 zijn de basaltzuilen voor een deel vervangen voor koperslakblokken. Ook
komen in dit deel, net boven het slik tussen de Doornikse steen, zeer korte en
smalle strookjes Vilvoordse en Lessinesche steen voor. De bekleding ligt op een
kleilaag van maximaal 0,80 m op een oude kleikern. Onder de granietblokken en
Doornikse steen is plaatselijk geen of zeer slechte klei aanwezig. De helling is
gemiddeld over dit traject 1:3,2.
Tussen dp 39,7 en dp 54 bestaat de ondertafel voornamelijk uit granietblokken op
steenslag, met daaronder een laag mijnsteen met een laagdikte van 1 m. De
taludhelling is flauwer dan in het eerste gedeelte; gemiddeld 1:3,8.

Het bovenste gedeelte, tussen de overgang en de berm (rond NAP+5,6 m), wordt
de boventafel genoemd. Deze is voor het overgrote deel bekleed met vlakke
betonblokken van 0,50 x 0,50 m met een dikte van 0,25 m en in de gebieden rond
dp 43 (uitwateringssluis) en 52,5 (oprit) ook met granietblokken. De taludhelling is
tussen dp 17 en dp 39,7 ongeveer 1:4,1 en tussen dp 39,7 en dp 54 ongeveer
1:4,6. Het basismateriaal van de boventafel bestaat uit een kleilaag, met daaronder
lokaal een zandinsluiting en daaronder de kleikern van de oude dijk. Uit het oude
bestek en uit metingen blijkt, dat de bovenste kleilaag minimaal 0,8 m dik is.

• Aansluitend aan de glooiing is de berm bekleed met 4 of 5 rijen vlakke
betonblokken van 0,50 x 0,50 m met een dikte van 0,20 m. Van dp 30,20 - dp 39,25
is op de berm een asfaltweg aanwezig, deze is aangelegd door DOW ten behoeve
van de bereikbaarheid van de steigers ter hoogte van dp 30. Deze weg zal
gehandhaafd blijven. Het bovenbeloop tussen berm en kruin heeft een bekleding
van gras op klei.

Tussen dp 50 en dp 53 is een zate en een RoRo-kade aanwezig. De RoRo-kade
ligt ongeveer op de grens van de boventafel en ondertafel (NAP+3,3 m) en is
opgebouwd uit een laag hydraulische-slakken met daarboven drie lagen asfalt met
een afzonderlijke dikte van 5 cm. De zate ligt op het niveau van NAP en is
opgebouwd uit een geotextiel met wiepen en daarboven een laag Doornikse
stortsteen of open steenasfalt van 0,5 m dik.
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3. ONTWERP-CONDITIES

3.1 Uitgangspunten

In de Algemene Nota voor de dijkvakken van 1999 wordt een beschrijving gegeven
van uitgangspunten die in het algemeen gelden voor dijkversterking en van de
uitgangspunten die in het bijzonder gelden voor de werken die in 1999 worden
uitgevoerd. Op grond hiervan zijn de volgende technische uitgangspunten voor het
ontwerp vastgesteld:
• de dijk moet sterk genoeg zijn om veiligheid tegen overstroming te bieden tot

aan een hoogste hoogwaterstand met een gemiddelde overschrijdingskans van
1/4000 per jaar. Gezien de één op één relatie tussen het falen van de bekleding
met het falen van de dijk, betekent dit dat ook de bekleding bestand moet zijn
tegen de belastingen met deze overschrijdingskans;

• het ontwerp moet goed uitvoerbaar zijn en goede voorwaarden scheppen voor
beheer en onderhoud;

• bij het ontwerp moet rekening worden gehouden met de omgeving (waaronder
landschap, natuur, cultuurhistorie, recreatie, woon- en leefmilieu); met betrekking
tot natuurwaarden geldt, dat het ontwerp moet leiden tot behoud en waar
mogelijk tot verbetering van de natuurwaarden;

• er wordt gestreefd naar optimaal hergebruik van aanwezige materialen; dit geldt
in de eerste plaats binnen het dijkvak zelf, en indien dat niet mogelijk is binnen
het Project Zeeweringen als geheel;

• vertragingen in ontwerp, procedures en uitvoering moeten worden vermeden; dit
betekent onder meer dat er naar gestreefd wordt alleen oplossingen toe te
passen die in de praktijk bewezen zijn.

3.2 Randvoorwaarden

3.2.1 Waterstanden

• De karakteristieke waterstanden die van belang kunnen zijn voor het ontwerp zijn
weergegeven in Tabel 3.1. De waarde voor Gemiddeld Hoogwater is gebaseerd op
de Inventarisatie door Grondmechanica Delft [2], het Ontwerppeil 2050 is
gebaseerd op de nota 'De basispeilen langs de Nederlandse kust' [3]. Voor de
bepaling van het Ontwerppeil 2050 is een zeespiegelrijzing voor de duur van 65
jaar opgeteld bij de vastgestelde ontwerppeilen voor 1985.

Dijkvaknr. Locatie [dp] Gemiddeld Ontwerppeil 2050
Hoogwater [m t.o.v. NAP]

[m t.O.V.NAP]
122 17 - 25,8 2,30 5,9

123 25,8 - 29,1 2,30 5,9

124 29,1-31,9 2,30 5,9

125 31,9 - 43,2 2,30 5,9
126 43,2-54,0 2,30 5,85

Tabel 3.1: Karakteristieke waterstanden
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Voor het Ontwerppeil 2050 is zowel bij de toets- als bij de ontwerpberekeningen
uitgegaan van een waarde van NAP+5,96 m op basis van eerdere inzichten. Het
gevolg hiervan is een iets te conservatieve toetsing en ontwerp voor het bovenste
deel van de glooiing.

3.2.2 Golfrandvoorwaarden

De maatgevende golfgegevens bij verschillende waterstanden zijn met behulp van
modelberekeningen vastgesteld door RIKZ [4]. De resultaten van de berekeningen
zijn weergegeven in Tabel 3.2. De aangegeven golfrichting betreft de hoek ten
opzichte van het noorden die hoort bij de gegeven maatgevende golfbelasting.

Dijkvaknr. locatie [dp) golfrichting waterstand waterstand waterstand
rl NAP+6 ni NAP+4m NAP+2m

Hs[mJ Tn_[sJ Hs[mJ T_a_[sJ Hs[mJ 'f_o_[sJ
122 17 - 25,8 360 2,5 6,8 2,2 6,2 1,9 6,2
123 25,8 - 29,1 360 2,8 6,8 2,4 6,2 2,0 6,2
124 29,1 - 31,9 300 2,7 6,8 2,4 6,2 2,0 6,2
125 a 31,9 - 37,8 300 2,6 6,8 2,3 6,2 2,0 6,2
125 b 37,8 - 43,2 300 2,3 6,8 2,0 6,2 1,7 6,2
126 43,2 - 54,0 350 2,2 6,8 1,9 6,2 1,7 5,7

Tabel 3.2: Golfrandvoorwaarden

Voor de golfrandvoorwaarden bij tussenliggende waterstanden wordt lineair
geïnterpoleerd. Bij waterstanden lager dan NAP+2 m worden de golfhoogte en de
golfperiode bij de waterstand NAP + 2 m aangehouden.

In Tabel 3.3 is apart weergegeven welke golfrandvoorwaarden horen bij het
Ontwerppeil 2050 zoals toegepast in de berekeningen (zie § 3.2.1).

• dijkvaknr . Locatie [dp) Ontwerppeil golfrichting golfparameters
2050 n

[m t.O.V.NAP)
Hs[mJ 1'o_[sJ

122 17 - 25,8 5,96 360 2,49 6,77
123 25,8 - 29,1 5,96 360 2,78 6,77
124 29,1-31,9 5,96 300 2,69 6,77
125 a 31,9 - 37,8 5,96 300 2,59 6,77
125 b 37,8 - 43,2 5,96 300 2,29 6,77
126 43,2 - 54,0 5,96 350 2,19 6,77

Tabel 3.3: Golfrandvoorwaarden bij Ontwerppeil 2050
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3.2.3 Ecologische randvoorwaarden

In de Milieu-inventarisatie [5] is voor het dijkvak een inventarisatie gemaakt van de
huidige natuurwaarden en van de potenties voor natuurontwikkeling. Bovendien zijn
alle relevante bekledingstypen op grond van hun ecologische kenmerken verdeeld
in categorieën. Voor elk gedeelte van het dijkvak is vervolgens vastgesteld welke
categorie bekledingstype minimaal moet worden toegepast om de natuurwaarden
respectievelijk te herstellen en te verbeteren. Voor de indeling van de
bekledingstypen in categorieën wordt verwezen naar de Milieu-inventarisatie [5] en
naar de Algemene Nota [1].

Binnen een dijkvak wordt onderscheid gemaakt in de getijzone en de zone boven
GHW. De resultaten zijn weergegeven in Tabel 3.4:

dijkvaknr. locatie [dp] getijdezone boven GHW
herstel verbetering herstel verbetering

122 17 - 25,8 geen voorkeur goed geen voorkeur geen voorkeur
123 -, 25,8 - 29,1 geen voorkeur goed geen voorkeur geen voorkeur
124 29,1-31,9 goed goed matig goed
125 31,9 - 43,2 goed goed matig* goed
126 43,2-54,0 geen voorkeur matig geen voorkeur geen voorkeur

*: alleen losse elementen

TabeI3.4: Minimaal benodigd type dijkbekleding

Verder geeft de Milieu-Inventarisatie [5] aan dat de boventafel van vak 124 en 125
belangrijke potenties voor natuurontwikkeling heeft .

•
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4. TOETSING

4.1 Algemeen

In 1996 heeft Grondmechanica Delft de toestand van de bekledingen van de .
glooiingen geïnventariseerd [2]. Deze inventarisatie was de directe aanleiding tot
het Project Zeeweringen. Ook de bekleding van het dijkvak van de Nieuw-
Neuzenpolder en de Braakmanpolder is in dat kader globaal getoetst aan de hand
van de Leidraad Toetsen op Veiligheid [6]; de hele bekleding van het dijkvak is
daarbij beoordeeld als 'onvoldoende'. In het inventarisatierapport is aangegeven dat
de geldigheid van dit resultaat wordt beperkt doordat
• niet alle gegevens beschikbaar waren;
• de gebruikte golfrandvoorwaarden eigenlijk niet zijn bedoeld voor toetsing van

bekledingen;
• de gebruikte rekenmethodes slechts indicatief zijn.
De uitgevoerde globale toetsing is dan ook niet geschikt als basis voor het ontwerp.

Op grond van de verbeterde gegevens (zie Hoofdstuk 2) en de verbeterde
golfrandvoorwaarden (zie § 3.2) zijn nieuwe toetsingsberekeningen uitgevoerd. De
gevolgde methodiek is weergegeven in de Handleiding Toetsen [7] en is direct
gebaseerd op de Leidraad Toetsen op Veiligheid [6]. Deze toetsing wordt in dit
Hoofdstuk beschreven. '

Bij toetsing moeten de volgende aspecten stapsgewijs worden behandeld:
• schade-ervaring beheerder;
• afschuiving;
• materiaaltransport;
• stabiliteit toplaag;
• reststerkte.
De toetsing van de toplaag en van de reststerkte van de bekleding worden in de
volgende paragrafen apart behandeld. Aansluitend wordt het eindresultaat van de
toetsing vastgesteld, op grond waarvan wordt geconcludeerd welke delen van de
bekleding moeten worden verbeterd.

4.2 Toetsing toplaag

De toetsing wordt beschreven per bekledingstype en globaal van onder naar boven.

Op de ondertafel van het dijkvak ligt een bekleding van:
• granietblokken op een granulaire laag van steenslag;
• doornikse blokken op puin;
• koperslakblokken op puin;
• basaltblokken op puin.
De zeer smalle en korte strookjes Lessinesche en Vilvoordse steen (dp 25,8 en in
dijkvak 125a) zijn niet afzonderlijk getoetst. Dit vanwege de zeer kleine
oppervlakten en het ('onvoldoende') resultaat van de omliggende bekleding van
Doornikse steen.

De gehele boventafel is bekleed met betonblokken op klei.
De RoRo-kade en zate komt apart ter sprake in paragraaf 4.2.6.
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Meer gedetailleerde informatie over de uitgevoerde stabiliteitsberekeningen is
opgenomen in Bijlage 1. De toetsing is uitgevoerd voor twintig afzonderlijke
dwarsprofielen van het beschouwde traject; in de Bijlage zijn deze dwarsprofielen
apart opgenomen. Het voorblad van Bijlage 1 bevat een inhoudsopgave.

Verder wordt verwezen naar de figuren 2 en 3.

4.2.1 Granietblokken

De bekleding van granietblokken op steenslag komt voor tussen dp 39,7 en dp 54
in de gehele ondertafel en op puin (voorzover in het verleden niet herzet) tussen dp
17 en 19, dp 21,5 en 23,8 en tussen dp 27 en 29,3 rond NAP. Rond dp 43 en 52,5
loopt de graniet bekleding door tot in de boventafel. Het filter en de toplaag is
ondoorlatend.

De toetsing van de granietblokken is uitgevoerd voor 11 dwarsprofielen. Ter
indicatie worden de gebruikte gegevens van een aantal dwarsprofielen en de basis
van de gekozen waarden weergegeven in tabel 4.1.

parameter waarde basis
locatie [dp] 17,25 23 27,4 40,85 47 52,28
bovengrens bekleding [m+NAP] 0,77 0,81 0,32 3,66 3,63 3,51 metingen
steilste taludhelling (cot) 3 2,6 2,8 3,7 3,7 3,9 metingen
gemiddelde steendikte [m] 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 aanname
dichtheid [kg/m3] 2600 2600 2600 2600 2600 2600 aanname.Tabel 4.1: Gegevens toetsmg granietblokken

Het beoordelingsresultaat is als volgt:
8eheerdersoordeel: niet relevant: uit de verdere toetsing volgt een eenduidige
beoordeling; er is geen formeel beheerdersoordeel opgevraagd.
Afschuiving: in het overgrote deel 'goed', soms ook 'twijfel'. Hoewel dit laatste
geen formeel eindresultaat van de toetsing is, is hiernaar geen verder onderzoek
verricht, omdat uit verdere toetsing een eenduidige beoordeling volgt.
Materiaaltransport:. overal 'goed'.
Stabiliteit: overal 'onvoldoende', soms op basis van de eenvoudige methode,
elders op basis van de gedetailleerde methode.

De beoordeling van de stabiliteit is bepalend voor het resultaat: de gehele bekleding
van granietblokken wordt beoordeeld als 'onvoldoende'.

Direct aansluitend aan de Ro-Ro kade komt aan de onder- en bovenzijde hiervan
een vlak gedeelte met granietblokken voor. Voor een dergelijk gedeelte van de
glooiing bestaat een aparte toets- (en ontwerp-) methode: men beschouwt het
plateau als een lage berm. De ontwerpwaarde van de blokdikte die op een
dergelijke berm nodig is, is ook de toetswaarde; m.a.w. als de aanwezige dikte van
de granietblokken op het plateau niet voldoet aan de ontwerpwaarde, is het
resultaat 'onvoldoende'.
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De benodigde blokdikte is afhankelijk van de taludhellingen direct boven en onder
het plateau, de hoogteligging van het plateau en de golfrandvoorwaarden. Voor de
procedure wordt verwezen naar [10]; in bijlage 1 is deze uitgewerkt.
De benodigde blokdikte is 0,38 m. De aanwezige blokdikte is 0,20 m. Hieruit volgt
dat de granietblokken ook hier als 'onvoldoende' worden beoordeeld.

4.2.2 Doornikse blokken

De bekleding van Doornikse blokken op puin komt voor in de ondertafel tussen dp
17 en dp 19,50 en tussen dp 20,50 en dp 38 variërend tussen NAP-0,5 m en
NAP+0,5 m..

De toetsing van de Doornikse blokken is uitgevoerd voor 12 dwarsprofielen. Ter
indicatie worden de gebruikte gegevens van een aantal dwarsprofielen en de basis
van de gekozen waarden weergegeven in tabel 4.2.

parameter waarde basis
locatie [dp] 19,10 23 27,40 33
bovengrens bekleding [m+NAP] 0,72 0,61 -0,09 0,26 metingen
steilste taludhelling 3,2 3 2,5 3,2 metingen
gemiddelde steendikte [m] 0,20 0,20 0,20 0,20 aanname
dichtheid [kg/m3] 2600 2600 2600 2600 aanname.Tabel 4.2: Gegevens toetsmg Doormkse blokken

Het beoordelingsresultaat is als volgt:
Beheerdersoordeel: niet relevant: uit de verdere toetsing volgt een eenduidige
beoordeling; er is geen formeel beheerdersoordeel opgevraagd.
Afschuiving: in het overgrote deel 'goed', soms ook 'twijfel'. Hoewel dit laatste
geen formeel eindresultaat van de toetsing is, is hiernaar geen verder onderzoek
verricht, omdat uit verdere toetsing een eenduidige beoordeling volgt.
Materiaaltransport: overal 'goed'.
Stabiliteit: overal 'onvoldoende' op basis van de gedetailleerde methode. Rond dp
21 en dp 31,75 zou de bekleding van de Doornikse blokken eigenlijk geavanceerd
getoetst moeten worden; aangezien het echter om kleine oppervlakken gaat en de
omliggende blokken als 'onvoldoende' beoordeeld zijn, is een geavanceerde toets
niet uitgevoerd en worden deze stukken ook als 'onvoldoende' beoordeeld.

De beoordeling van de stabiliteit is bepalend voor het resultaat: de gehele bekleding
van Doornikse blokken wordt beoordeeld als 'onvoldoende'.

4.2.3 Koperslakblokken

De bekleding van koperslakblokken op steenslag komt voor in de ondertafel in het
gedeelte van dp 31,75 - 39,70 tussen NAP+0,80 m en NAP+3,30 m.

De toetsing van de koperslakblokken is uitgevoerd voor 4 dwarsprofielen. Ter
indicatie worden de gebruikte gegevens en de basis van de gekozen waarden
weergegeven in tabeI4.3.
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parameter waarde basis
locatie fdp) 33 35 37 39
bovengrens bekleding [m+NAP) 3,27 3,29 3,25 3,42 metingen
steilste talud helling 3,1 3,2 2,5 3,3 metingen
gemiddelde steen dikte [m) 0,25 0,25 0,25 0,25 metingen
dichtheid [kg/m3) 2700 2700 2700 2700 aanname

Tabel 4.3: Gegevens toetsing koperslakblokken

Het beoordelingsresultaat is als volgt:
Beheerdersoordeel: niet relevant: uit de verdere toetsing volgt een eenduidige
beoordeling; er is geen formeel beheerdersoordeel opgevraagd.
Afschuiving: in het overgrote deel 'goed', soms ook 'twijfel'. Hoewel dit laatste
geen formeel eindresultaat van de toetsing is, is hiernaar geen verder onderzoek
verricht, omdat uit verdere toetsing een eenduidige beoordeling volgt.
Materiaaltransport: overal 'goed'.
Stabiliteit: overal 'onvoldoende' op basis van de gedetailleerde methode.

De beoordeling van de stabiliteit is bepalend voor het resultaat: de gehele bekleding
van koperslakblokken wordt beoordeeld als 'onvoldoende'.

4.2.4 Basaltzuilen

De bekleding van basaltzuilen op puin komt voor in de ondertafel tussen dp 17 en
39,70.
De toetsing van de basalt is uitgevoerd voor 13 dwarsprofielen. Ter indicatie
worden de gebruikte gegevens van een aantal dwarsprofielen en de basis van de
gekozen waarden weergegeven in tabel 4.4. .

•
parameter waarde basis
locatie fdp) 21 25,22 29,28 37
bovengrens bekleding [m+NAP) 3,34 3,33 3,3 0,93 metingen
steilste talud helling 4,6 3,9 3,8 3,2 metingen
gemiddelde steendikte [m) 0,26 0,26 0,26 0,26 metingen
dichtheid [kg/m3) 2900 2900 2900 2900 aanname.Tabel 4.4: Gegevens toetsing basaltzullen

Het beoordelingsresultaat is als volgt:
Beheerdersoordeel: weinig schade.
Afschuiving: overal 'goed'.
Materiaaltransport: overal 'goed'.
Stabiliteit: in het gedeelte van dp 17 Urn dp 31,75 komen stroken voor van
ongeveer 1,5 - 2 meter, die als 'goed' beoordeeld zijn (op basis van de
gedetailleerde methode), in tegenstelling tot de uitkomst van de geavanceerde
toetsing [8]. Dit komt omdat de helling van deze strook minder steil is dan
aangenomen in de geavanceerde toetsing. Van dp 31,75 t/rn dp 39,7 is de basalt
beoordeeld als 'goed' op basis van de gedetailleerde methode.
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De overige delen worden in de geavanceerde toetsing als 'onvoldoende'
beoordeeld. (In de geavanceerde toetsing worden maximale toepassingsniveaus
genoemd tot waar basalt met een bepaalde hoogte nog zou voldoen. Uit
aanvullende metingen van basaltzuilen is gebleken dat deze gemiddelde hoogte
niet aanwezig is).

De beoordeling van de stabiliteit is bepalend voor het resultaat: van dp 17 tlm dp
31,75 op een hoogte van ongeveer NAP+2,9 tot NAP+3,3 m zijn enkele vlakken
basalt beoordeeld als 'goed'. In hetzelfde gedeelte onder deze strook is de basalt
beoordeeld als 'onvoldoende'. Van dp 31,75 tlm 39,7 is de basalt beoordeeld als
'goed'.

4.2.5 Vlakke betonblokken

De bekleding van vlakke betonblokken op klei komt voor in de gehele boventafel.

Uit metingen blijkt dat de bovengrens van de bekleding rond NAP+5,6 m ligt en dat
de taludhelling varieert tussen 1:4,3 en 1:5,2. Op grond van besteksgegevens is de
steendikte aangenomen op 0,25 m en de dichtheid op 2300 kg/m3

.

De toetsing van de betonblokken is uitgevoerd voor 20 dwarsprofielen en
daarbinnen voor verschillende stroken. Ter indicatie worden de gebruikte gegevens
van een aantal vakken betonblokken en de basis van de gekozen waarden
weergegeven in tabel 4.5.

parameter waarde basis
locatie fdp] 21 33 42,43 51
bovengrens bekleding [m+NAP] 5,59 5,6 5,6 5,65 metingen

steilste taludhelling 3,9 3,7 5,2 4,4 metingen
gemiddelde steendikte [m] 0,25 0,25 0,25 0,25 metingen

dichtheid [kg/m3] 2300 2300 2300 2300 aanname

Tabel 4.5: Gegevens toetsing vlakke betonblokken

Het beoordelingsresultaat is als volgt:
8eheerdersoordeel: niet relevant: uit verdere toetsing volgt een eenduidige
beoordeling, er is geen formeel beheerdersoordeel opgevraagd.
Afschuiving: soms 'goed', soms ook 'twijfel'. Hoewel dit laatste geen formeel
eindresultaat van de toetsing is, is hiernaar geen verder onderzoek verricht, omdat
uit verdere toetsing een eenduidige beoordeling volgt.
Materiaaltransport: niet specifiek getoetst, waarschijnlijk 'onvoldoende'.
Stabiliteit: overal 'onvoldoende' op grond van de eenvoudige methode.

De beoordeling van de stabiliteit is bepalend voor het resultaat: de gehele bekleding
van vlakke betonblokken wordt beoordeeld als 'onvoldoende'.
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4.2.6 Ro-Ro kade en zate

De RoRo-kade is apart getoetst door de helpdesk van de Leidraad Toetsen op
Veiligheid. Het resultaat is beschreven in [lit. 13].
Aan de RoRo-kade grenst een asfaltweg richting kruin van de dijk. Hiervan wordt
aangenomen dat de asfaltweg gelijk is als aan de kade. De RoRo-kade is
opgebouwd uit drie lagen asfalt, samen 15 cm dik, die als één laag kan worden
beschouwd. Deze laag heeft voldoende sterkte om een significante golfhoogte van
2 m op het niveau van de kade te kunnen weerstaan. De maatgevende golfhoogte
op kadeniveau is ongeveer 1,9 m (zie tabel 3.2). Hieruit volgt een 'goede'
beoordeling voor de Ro-Ro kade.
De zate behoeft geen toetsing omdat deze net als een teenconstructie dagelijks
door golvën wordt aangevallen en omdat bovendien uit visuele inspectie is
gebleken dat er geen schade is opgetreden. (Zie ook [6]).

Bovendien zullen beide kades verdwijnen bij de aanleg van de nieuwe
containerkade.

4.2.7 Grasbekleding bovenbeloop

Het bovenbeloop ligt hoger dan de Maatgevende Hoogwaterstand en hoeft dus niet
te worden ontworpen op golfbelasting. De functie van het bovenbeloop is het
opvangen van de golfoploop: het boven beloop wordt dus wel belast door het water
dat vanuit de golven naar boven en terug naar beneden stroomt.

De bestaande grasbekleding behoeft geen aanpassing als de significante
golfhoogte bij het ontwerppeil kleiner dan of gelijk aan 3,0 m is. Uit Tabel 3.3 blijkt
dat dit voor de Nieuw-Neuzenpolder en de Braakmanpolder het geval is. De
grasbekleding van het bovenbeloop behoeft daarom geen aanpassing.

• 4.3 Toetsing reststerkte bekleding

Toetsing van de reststerkte is alleen relevant voor die vakken waarvan de toplaag is
beoordeeld als 'onvoldoende'. Voor dit beschouwde traject is dat de gehele
bekleding op twee gedeelten met basalt in de ondertafel na (Zie figuur 3).

Bij de toetsing van de reststerkte van de bekleding is de volgende werkwijze
gevolgd: de reststerkte wordt slechts als 'voldoende' beoordeeld als
• de golfhoogte H, bij ontwerppeil kleiner is dan 2 m; én,

• de kern van de dijk tot voldoende hoogte uit goede klei bestaat; of,
• er een laag van goede klei met voldoende dikte op de kern ligt.

Aan het eerste criterium wordt al niet voldaan: voor het gehele traject is de
golfhoogte bij ontwerppeil groter dan 2 m (zie Tabel 3.3). Op grond hiervan wordt
aan de reststerkte van het gehele beschouwde vak geen waarde gehecht, de dijk
heeft 'onvoldoende' reststerkte.

Versie 4
01-02-1999

-16-



Dijkverbetering Nieuw Neuzenpolder en Braakmanpolder - Ontwerpnota

4.4 Conclusie

Het eindresultaat van de toetsing is weergegeven in TabeI4.6.

dijkvaknr. Locatie [dp] toetsingsresultaat
ondertafel boventafel bovenbeloop

122 17 - 25,8 'onvoldoende' 'onvoldoende' b.g.a.
bovenste strook basalt gedeeltelijk 'goed'

123 25,8 - 29,1 'onvoldoende' 'onvoldoende' b.g.a.
bovenste strook basalt 'goed'

124 29,1 - 31,9 'onvoldoende' 'onvoldoende' b.g.a.
bovenste strook basalt gedeeltelijk 'goed'

125a 31,9 - 37,75 'onvoldoende' 'onvoldoende' b.g.a.
basalt 'goed'

125b 37,75 - 43,2 'onvoldoende' 'onvoldoende' b.g.a.
basalt 'goed'

126 43,2-54 'onvoldoende' 'onvoldoende' b.g.a.
126 RoRo-kade 'goed' nvt

b.g.a.: behoeft geen aanpassing

Tabel 4.6: Toetsingsresultaat

Het toetsingsresultaat wordt grafisch weergegeven in Figuur 3.
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5. KEUZE BEKLEDING

In dit hoofdstuk wordt voor het gehele traject de keuze van het bekledingstype
beschreven.

Het toetsingsresultaat is weergegeven in Tabel 4.6. De delen die zijn beoordeeld
als 'onvoldoende' moeten worden verbeterd. Dit betreft de gehele bekleding op de
Ro-Ro kade en twee stroken basalt na.

Een bijzondere omstandigheid voor het dijkvak van de Braakmanpolder is dat in
1999 door het havenschap Zeeland Seaports een containerkade tussen ca. dp 51
en dp 54 wordt aangelegd. In principe wordt de containerkade behandeld als een
strekdam die geen onderdeel uitmaakt van de waterkering: onder de kade wordt
een verborgen steenbekleding aangebracht, die wordt gedimensioneerd op de
situatie waarbij de containerkade niet (meer) aanwezig is. Hiervoor zijn twee
redenen te noemen:
1. Zo wordt een waterkering verkregen die volledig onafhankelijk is van de door

derden aangelegde en onderhouden containerkade.
2. Indien er geen verborgen bekleding wordt aangebracht, is er toch een

aanzienlijke overlap van de contrainerkade over de naast gelegen bekleding
nodig. Omdat de kade relatief kort is kan net zo goed de bekleding onder de
kade worden doorgetrokken.

De locatie en afmetingen van de toekomstige containerkade zijn nog niet in detail
bekend. In figuur 8A is schematisch aangegeven hoe het dwarsprofiel van de kade
met bijbehorend nieuw dijkprofiel er uit zal zien. In deze nota wordt er van uit
gegaan dat de kade in 1999 wordt aangelegd. De aanwezige RoRo-kade verdwijnt
hierdoor.

De keuze van het bekledingstype wordt beschreven aan de hand van de volgende
stappen:
• voorselectie;
• beschikbaarheid;
• technische toepasbaarheid;
• ecologische toepasbaarheid;
• afweging en keuze.

5.1 Voorselectie

In de Algemene Nota is op grond van de vastgestelde uitgangspunten
geconcludeerd dat alleen de oplossingsrichting 'zetsteen op een uitvullaag op een
vlies' beschikbaar is voor uitvoering in 1999. In principe zijn de volgende typen
zetsteen mogelijk:
• betonzuilen (nieuw aan te voeren);
• natuursteen (hergebruik);
• betonblokken (hergebruik).
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Naast de drie typen zetsteen is. er een vierde optie: het overlagen van de
bestaande bekleding met breuksteen. Dit is met name van belang in situaties
waarin het onderste deel van de bekleding moet worden verbeterd, terwijl een
hoger gelegen deel kan worden gehandhaafd. Overlagen met breuksteen is in zo'n
geval een alternatief voor het vervangen van zowel de 'onvoldoende' als de 'goede'
bekleding door een nieuwe bekleding. Als door het overlagen niet een 'goede'
middentafel kan worden gespaard, valt deze oplossingsrichting bij voorbaat af op
grond van de hogere kosten en het nadeel van het uitstellen van de verbetering.

In dit beschouwde traject komt deze oplossingsrichting in aanmerking op het
gedeelte dp 17 - 31,75, alwaar delen 'goede' bekleding op niveau NAP+2,9 m tot
NAP+3,3 m ligt en op het gedeelte dp 31,75 - 38,S, waar de 'goede' bekleding
tussen niveau NAP en NAP+1 m ligt. Overlagen met breuksteen wordt alleen voor
deze gedeelten beschouwd als een oplossingsrichting.

In het kader van voorselectie moet het volgende worden opgemerkt:
Hergebruik van de granietblokken wordt alleen overwogen in het gedeelte waar
de toekomstige containerkade gesitueerd wordt (dp 51 - 54). Omdat hier de
bekleding verborgen (begraven) is, is het toegestaan om de onderzijde van de
ongelijkmatige blokken gelijk te houden, met de consequentie dat de bovenzijde
van de bekleding niet vlak is. Elders is dit niet verantwoord om esthetische reden
en uit oogpunt van goed beheer. Tevens is het, gelet op de grote variatie in
afmetingen van de blokken, zeer arbeidsintensief en dus kostenverhogend om de
bovenkant van de bekleding gelijk te maken. Voor de overige delen is hergebruik
van granietblokken dan ook niet meegenomen als alternatief.

5.2 Beschikbaarheid

Aanvoer van nieuwe betonzuilen is in alle gevallen mogelijk.

;e
Vanuit verschillende locaties zijn betonblokken beschikbaar voor hergebruik,
namelijk uit de bestaande bekleding, uit depot van de werken die in 1997 en 1998
zijn of worden uitgevoerd en uit andere werken die in 1999 zullen worden
uitgevoerd. Het uitgangspunt voor het project is, dat het bestaande
bekledingsmateriaal optimaal moet worden hergebruikt. Ook aanvoer vanuit veraf
gelegen depots of dijkvakken wordt dus in principe in de beschouwing betrokken.

Het meest in aanmerking komen de beschikbare betonblokken uit het dijkvak van
de Braakmanpolder en de Nieuw-Neuzenpolder zelf. De lengte- en breedte-
afmetingen (in liggende vorm) van alle beschikbare blokken zijn 0,50 m x 0,50 m,
de dikte is deels 0,25 m en deels 0,20 m. Vanuit de bestaande bekleding zijn
ongeveer 147.000 blokken met een dikte van 0,25 m en ongeveer 32.460 blokken
met een dikte van 0,20 m beschikbaar. Behalve dit materiaal zijn vanuit Zeeuws-
Vlaanderen betonblokken dik 0,20 beschikbaar in depot. Betonblokken vanaf de
noordzijde van de Westerschelde kunnen ook aan de noordzijde worden
hergebruikt en hoeven dus niet in Zeeuws-Vlaanderen te worden toegepast.
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Met betrekking tot natuursteen zijn voor dit dijkvak twee typen beschikbaar:
granietblokken en basaltzuilen vanuit de bestaande bekleding eventueel uit depots.
De granietblokken hebben (in liggende vorm) de volgende afmetingen: dikte 0,20
m, oppervlakte 0,30 m x 0,25 m. Vanuit het beschouwde traject zijn ongeveer
224.900 blokken beschikbaar. Vanuit de Nieuw-Neuzenpolder en vanuit andere
locaties zijn eventueel basaltzuilen beschikbaar: vanuit de Nieuw-Neuzenpolder
komt ongeveer 16.000 m- basalt vrij, waarvan de dikte varieert tussen 22 cm en 30
cm. Indien nodig zijn uit andere dijkvakken mogelijk meer basaltzuilen van
uiteenlopende afmetingen beschikbaar.

Daarnaast komen nog koperslakblokken vrij, ongeveer 6.200 m2
• Uit

milieuoverwegingen mogen deze niet als bekledingsmateriaal op de glooiing (onder
de berm) worden hergebruikt.

Over de her te gebruiken materialen wordt opgemerkt, dat wordt gestreefd naar
optimaal hergebruik; dit houdt in dat de afweging moet worden uitgevoerd in
combinatie met de andere werken die worden uitgevoerd of voorbereid, waar dit
zelfde materiaal ook kan worden hergebruikt.

Breuksteen ten behoeve van een overlaging kan nieuw worden aangevoerd en is
dus zeker beschikbaar.

5.3 Constructieve toepasbaarheid

Een bekledingstype is toepasbaar in constructieve zin als een berekening met het
rekenprogramma ANAMOS op basis van het Handboek [9] en met gebruikmaking
van representatieve waarden voor de constructie en de randvoorwaarden dit
aantoont. De uitgewerkte berekeningsmethodiek wordt beschreven in de
Handleiding Ontwerpen [10]. Na een uiteenzetting over de invoerwaarden die voor
deze berekeningen worden gebruikt, wordt voor alle beschikbare bekledingstypen
aangegeven in hoeverre ze toepasbaar zijn.

De berekeningen betreffen alleen het bezwijkmechanisme 'verlies van
toplaagstabiliteit'. Met het bezwijkmechanisme 'afschuiving' wordt rekening
gehouden door niet te werken met steilere hellingen dan 1:3 en verder bij de
dimensionering in Hoofdstuk 6. Met het bezwijkmechanisme 'materiaaltransport'
wordt rekening gehouden bij het ontwerp van het geokunststof, zie ook
Hoofdstuk 6.

Meer gedetailleerde informatie over de uitgevoerde stabiliteitsberekeningen is
opgenomen in Bijlage 2.

5.3.1 Invoerparameters

Ten behoeve van de bepaling van de constructieve toepasbaarheid moeten enkele
aannamen en schematisaties worden verricht. Voor dit dijkvak betreft het met name
de taludhellingen.
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5.3.1.1 Taludhelling

Een belangrijk aspect van de berekening van de constructieve toepasbaarheid is de
taludhelling. Binnen bepaalde grenzen bestaat er in het ontwerp vrijheid in het
kiezen van de taludhelling; het is in principe mogelijk om de taludhelling zo flauw te
kiezen dat elk bekledingstype toepasbaar is. In de praktijk moet een nieuwe
bekleding worden ingepast tussen de bestaande teen en de bestaande berm en zal
de bekleding vanwege minimaal grondverzet zoveel mogelijk worden aangepast
aan de bestaande taludhelling. Daarnaast geldt soms de eis dat een bepaalde dikte
van de kleilaag moet worden gehandhaafd, met name als het een kleilaag op zand
betreft. Ook dit kan de keuze van de taludhelling beïnvloeden.

Afhankelijk van de vraag of de gehele bekleding moet worden vervangen of niet zijn
in principe drie oplossingen beschikbaar:
• handhaven van de bestaande taludhellingen;
• aanbrengen van één constante, nieuwe taludhelling;
• combinatie van beide (deels nieuwe helling, deels handhaven bestaande

helling).
In de dijkvakken 125 en 126 bestaat de mogelijkheid om het talud te verflauwen.

Voorafgaand aan de constructieve uitwerking is voor dit dijkvak bepaald wat de
optimale taludhelling is per dijkvak, uitgaand van de geometrie van de
dwarsprofielen. Van dp 17 tot en met dp 39,7 is de optimale helling voor het
minste grondverzet voor de ondertafel 1:3,2 en voor de boventafel 1:4,0. De grens
tussen onder- en boventafel ligt op NAP+3,3. Voor dp 39,7 tot en met dp 54 is de
optimale helling gelijk aan de bestaande helling: gemiddeld 1:3,9 voor zowel boven-
ais ondertafel. Voor zover de bekleding in dijkvak 126 onder de toekomstige
containerkade komt te liggen (dp 51-54), kan een flauwere taludhelling worden
toegepast: uit voorlopige ontwerptekeningen van de containerkade blijkt dat een
talud met een helling van ongeveer 1:6 mogelijk zou zijn. Deze mogelijkheid kan
eventueel worden gebruikt om te komen tot zoveel mogelijk hergebruik van
bekledingsmateriaal (rekening houdend met bijkomende nadelen zoals de
zijdelingse aansluitingen). Ook in vak 125b, vanaf dp 39,7 zijn er mogelijkheden
flauwere taludhellingen toe te passen. Vandaar dat voor het gedeelte van dp 39,7
tot en met dp 54 twee berekeningen uitgevoerd zijn:
1. een berekening om de toepasbaarheid van de verschillende bekledingstypen te

bepalen, met een gemiddelde helling van 1:3,9;
2. een berekening van de (minimale) helling die voor een bepaalde bekleding nog

net toelaatbaar is om de hele glooiing (zowel onder- als boventafel) hiermee te
kunnen bekleden.

Om rekening te houden met uitvoeringstolerantie wordt in de berekeningen gewerkt
met een taludhelling die 2/10 steiler is (bijv. 1:3,7 in plaats van 1:3,9). Benadrukt
wordt, dat de hier gepresenteerde hellingen niet noodzakelijk de ontwerphellingen
hoeven te zijn: deze hellingen worden gebruikt voor het verkrijgen van een goede
indicatie van de constructieve toepasbaarheid. De resultaten worden gebruikt als
eerste indicatie voor het ontwerp, maar voor het uiteindelijke ontwerp worden in
principe aparte berekeningen gemaakt. Dit wordt beschreven in Hoofdstuk 6.
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5.3.2 Betonzuilen

De insteek met betrekking tot bekledingen van betonzuilen is, dat ze sterk genoeg
moeten zijn voor toepassing op het zwaarst belaste gedeelte, omdat betonzuilen op
dit moment het sterkste bekledingsmateriaal vormen. Het is daarom van belang dat
de toepasbaarheid van betonzuilen wordt geverifieerd door middel van een
berekening van de toepasbaarheid van het zwaarste type zuil bij de zwaarste
randvoorwaarden. De zwaarste betonzuilen die momenteel leverbaar zijn, hebben
een dichtheid van 2900 kg/m3 en een dikte van 0,50 m.

Uit verrichte berekeningen blijkt, dat toepassing van betonzuilen in het hele
beschouwde traject mogelijk is. Bij de zwaarste randvoorwaarden uit Tabel 3.3 (vak
123) is uit het oogpunt van toplaagstabiliteit bij de steilst mogelijke taludhelling van
1:3,0 de betonzuil nog ruimschoots mogelijk. Voor die gedeelten waar wordt
gekozen voor toepassing van betonzuilen, zal het optimale zuiltype worden
bepaald in Hoofdstuk 6.

Verwezen wordt naar Bijlage 2.1.

5.3.3 Betonblokken

De insteek met betrekking tot gekantelde betonblokken is het maximaliseren van
hergebruik (rekening houdend met andere toepassingsmogelijkheden). Het is
daarom van belang om alle locaties in beeld te krijgen waar hergebruik van
gekantelde blokken technisch mogelijk is.

•

De afmetingen van de betonblokken staan vast. Hierdoor kan worden bepaald waar
gekantelde betonblokken wel en niet toepasbaar zijn, uitgaand van een bepaalde
taludhelling. Uit § 5.2 blijkt, dat voor dit bestek betonblokken van 0,20 m en van
0,25 m breedte (in gekantelde vorm) beschikbaar zijn. Uitgegaan wordt van
gekantelde toepassing tegen elkaar aan, met een spleetbreedte van 1 mm. Voor de
filterlaag wordt in de berekeningen gebruik gemaakt van ontwerpwaarden, waarbij
voor de getijdezone een extra marge wordt aangehouden ten aanzien van de
filterdikte (zie Hoofdstuk 6).

De rekenresultaten voor dp 17 - dp 39,7 zijn weergegeven in Tabel 5.1.

Dijkvak maximaal topniveau [m+NAP] maximaal topniveau [m+NAP]
b=0,20 m b=0,25 m

onder NAP+3,3 m boven NAP+3,3 m onder NAP+3,3 m boven NAP+3,3 m
1:3,2 1:4,0 1:3,2 1:4,0

dijkvak 122 niet toepasbaar niet toepasbaar niet toepasbaar niet toepasbaar
dijkvak 123 niet toepasbaar niet toepasbaar niet toepasbaar niet toepasbaar
dijkvak 124 niet toepasbaar niet toepasbaar niet toepasbaar niet toepasbaar
dijkvak 125a niet toepasbaar niet toepasbaar niet toepasbaar niet toepasbaar
dijkvak 125b niet toepasbaar 3,6 niet toepasbaar niet toepasbaar

Tabel 5.1: Constructieve toepasbaarheid gekantelde betonblokken dp 17-39,7
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De rekenresultaten voor dp 39,7-dp 54 zijn weergegeven in Tabel 5.2.

bloktype maximaal topniveau [m+NAP] bij minimale vereiste taludhelling
taludhelling 1:3,9 bij toepassing op gehele tafel

onderGHW boven GHW onderGHW boven GHW
dijkvak 125b
d=0,20 m 0,9 3,3 1:4,4 1:4,5
d=0,25 m niet toepasbaar 2,4 1:5,1 1:4,8
dijkvak 126
d=0,20 m niet toepasbaar 3,7 1:4,3 1:4,3
d=0,25 m niet toepasbaar 3,1 1:4,9 1:4,6

TabeI5.2: Constructieve toepasbaarheid gekantelde betonblokken dp 39,7-54

Ter toelichting:
In dijkvak 125b en 126 is het mogelijk gekantelde blokken te hergebruiken in een
deel van de ondertafel en in een deel van de boventafel. Voor toepassing in de
gehele getijdezone of in de gehele zone boven GHW is verflauwing van de
taludhelling nodig. De berekende taludverflauwing is voornamelijk toepasbaar
voor het gedeelte in vak 125b vanaf dijkpaal 39,7 en onder de containerkade in
dijkvak 126, omdat daar een nieuwe ligging van de teen kan worden gekozen,
buiten het huidige profiel. (In deze hellingen is de besproken uitvoeringstolerantie
van 0,2 verdisconteerd.)

Verwezen wordt naar Bijlage 2.2.

5.3.4 Granietblokken

De granietblokken komen, zoals reeds vermeld in paragraaf 5.1, voor hergebruik
alleen in aanmerking onder de nieuwe containerkade, dus alleen in dijkvak 126 van
dp 51 tot dp 54.

De afmetingen van de beschikbare granietblokken zijn ongeveer 0,20 m x 0,25 m x
0,32 m. De insteek en de werkwijze voor de bepaling van de constructieve
toepasbaarheid van de granietblokken is hetzelfde als voor de betonblokken. Voor
de spleetbreedte moet hier echter 3 mm aangehouden worden. Hergebruik is
gewenst, zodat het van belang is om het maximale toepassingsniveau van
granietblokken in beeld te krijgen. Verder worden aparte berekeningen gemaakt
voor toepassing van de blokken op drie manieren, met diktes van 0,20 m, 0,25 m
en 0,30 m. Rekening houdend met een sorteermarge van 2 cm, worden de
bestekswaarden dan resp. 0,22, 0,27 en 0,32 m. Opgemerkt wordt dat de
afmetingen van de granietblokken nauwkeurig kunnen worden bepaald; in ieder
geval nauwkeuriger dan die van basaltzuilen. De sorteermarge van de
granietblokken mag dan ook kleiner zijn dan die van basaltzuilen (= 3 cm).
Bovendien zullen de meeste van de toegepaste granietblokken door de
nauwkeurige hoogtebepaling een hoogte hebben die groter of gelijk is aan 0, 32 m.
Hiermee is tegelijkertijd een stukje veiligheid geïntroduceerd, die ook bij de
gekantelde betonblokken gehanteerd wordt.
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Voor de filterlaag wordt in de berekeningen gebruik gemaakt van ontwerpwaarden,
waarbij voor de getijdezone een extra marge wordt aangehouden ten aanzien van
de filterdikte (zie Hoofdstuk 6).

Voor de granietblokken zijn twee rekenresultaten van belang. De toepasbaarheid
van de blokken bij de optimale helling van 1:3,9 en de minimaal benodigde helling
waarbij de blokken over de hele tafel nog net kunnen worden hergebruikt. De
rekenresultaten voor dijkvak 126 zijn weergegeven in TabeI5.3.

blokdikte maximaal topniveau [m t.O.V.NAP] bij minimaal vereiste taludhelling
[m] taludhelling 1:3,9 bij toepassing op gehele tafel

onderGHW boven GHW onderGHW boven GHW
0,20 niet toepasbaar niet toepasbaar flauwer dan 1:6 flauwer dan 1:6
0,25 1,5 niet toepasbaar 1:4,2 1:5,5
0,30 2,3 (GHW) 3,8 1:3,3 1:4,3

Tabel 5.3: Constructieve toepasbaarheid van granietblokken in dijkvak 126

Ter toelichting:
Bij de gemiddelde taludhelling van 1:3,9 zijn granietblokken van 0,20 m dik niet
toepasbaar en zijn blokken met een dikte van 0,25 m alleen onderin de
getijdezone toepasbaar. Blokken van 0,30 m zijn toepasbaar vanaf de teen tot
aan NAP+3,8 m. Voor toepassing van blokken van 0,20 m dik is een aanzienlijke
taludverflauwing nodig, voor blokken met een dikte van 0,30 m is alleen enige
verflauwing nodig (ten opzicht van de optimale helling van 1:3,9) op de
boventafel.

Verwezen wordt naar Bijlage 2.3.

Basaltzuilen

De dikte van de beschikbare basalt is variabel; vanuit de Nieuw-Neuzenpolder zijn
mogelijk zuilen met een dikte van ongeveer 30 cm beschikbaar.

In het bestek worden de zuildiktes afgerond op 5 cm, terwijl bovendien een
sorteermarge van 3 cm wordt toegepast. De constructieve toepasbaarheid van
basaltzuilen wordt daarom op de volgende wijze bepaald: uitgaand van de
vastgestelde randvoorwaarden en taludhellingen (zie § 5.3.1) wordt vastgesteld tot
welk niveau basaltzuilen met een dikte van 17 cm, 22 cm, 27 cm etc. kunnen
worden toegepast. Rekening houdend met de sorteermarge wordt de praktische
bestekswaarde van de basaltzuilen dan 20 cm, 25 cm en 30 cm etc.. Vervolgens
kan besloten worden of het mogelijk en zinnig is om materiaal met de betreffende
dikte te sorteren uit het beschikbare materiaal. Benadrukt wordt, dat de
gehanteerde sorteermarge van 3 cm slechts indicatief is.
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Voor de filterlaag wordt in de berekeningen gebruik gemaakt van ontwerpwaarden,
waarbij voor de getijdezone een extra marge wordt aangehouden ten aanzien van
de filterdikte (zie Hoofdstuk 6). Opgemerkt moet worden dat de laagdikte van het
filter, indien deze kleiner is dan ongeveer 0,20 m, (bij zuilen) niet maatgevend is
voor het ontwerp; (dit omdat de geldigheidsgrens van ANAMOS bepalend is, zie
ook bijlage 2.3).

De rekenresultaten voor dp 17-dp 39,7 zijn weergegeven in Tabel 5.4.

Dijkvak maximaal topniveau [m+NAP] maximaal topniveau [m+NAP]
zuil hoogte d = 0,22 m zuilhoogte d = 0,27 m

onder NAP+3,3 m boven NAP+3,3 m onder NAP+3,3 m boven NAP+3,3 m
1:3,2 1:4 1:3,2 1:4

122 niet toepasbaar niet toepasbaar 1,1 3,8
123 niet toepasbaar niet toepasbaar niet toepasbaar niet toepasbaar
124 niet toepasbaar niet toepasbaar niet toepasbaar niet toepasbaar
125a niet toepasbaar niet toepasbaar niet toepasbaar 3,4
125b niet toepasbaar niet toepasbaar 2,4 5,8

Tabel 5.4: Constructieve toepasbaarheid basaltzuilen dp 17-39,7

De rekenresultaten voor dp 39,7-dp 54 zijn weergegeven in Tabel 5.5.

bloktype max. topniveau [m+NAP] minimale vereiste taludhelling
taludhelling 1:3,9 bij toepassing op gehele tafel

onderGHW boven GHW
dijkvak 125b, dp 39,7 - 43,2

b = 0,22 m 1,4 1:4,2 1:5,4
b = 0,27 m 4,20 1:3,2 1:4,0

dijkvak 126, dp 43,2 - 54
b = 0,22 m 2,1 1:4,0 1:5,2
b = 0,27 m 5,8 (berm) 1:3,1 1:3,9

Tabel 5.5: Constructieve toepasbaarheid basaltzuilen dp 39,7-54

Ter toelichting:
1. Zuilen met een hoogte van 0,17 m zijn nergens toepasbaar.
2. Zuilen met een hoogte van 0,35 m zijn niet beschikbaar en daarom zijn er geen

berekeningen uitgevoerd met zuilen van 0,32 m hoog.
3. In de hellingen is de besproken uitvoeringstolerantie van 0,2 verdisconteerd.

Verwezen wordt naar Bijlage 2.4.
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5.3.6 Overlagen

De technische toepasbaarheid van overlagen met breuksteen kan niet op een
vergelijkbare manier worden bepaald als die van zetsteen: het materiaal zal nieuw
worden aangevoerd, zodat geen rekening hoeft te worden gehouden met
vaststaande afmetingen.

De enige constructieve voorwaarde die wel kan worden gesteld, heeft te maken
met de grondslag van de overlaging: overlaging is alleen mogelijk als er een
voorland met een voldoende stabiele grondslag aanwezig is.

Zoals besproken in § 5.1 wordt overlagen met breuksteen alleen als
oplossingsrichting beschouwd voor het gedeelte van dp 17 - 31,75 en dp 31,75 -
38,5. Op deze gedeelten is een voorland met een voldoende stabiele grondslag
aanwezig. Overlagen van de ondertafel met breuksteen is dus in constructief
opzicht mogelijk op de locatie waar het relevant is.

In het gedeelte van dp 17 - 31,75 (vakken 122, 123 en 124) zou de overlaging tot
een niveau van bijna NAP+4 m aangebracht moeten worden. Dit houdt in dat
hiervoor een enorme hoeveelheid breuksteen benodigd is en dat bovendien, door
de hoge golfbelasting op dit niveau, de benodigde steendiameter relatief groot zal
zijn. (Indicatie: sortering 300-1000 kg losse breuksteen en 40-200 kg patroon
gepenetreerd). Daarentegen is de middentafel, die door de overlaging gespaard
wordt, relatief smal (kleiner dan 1 m) en bestaat uit separate vlakken.

Voor het gedeelte van dp 31,75 - 38,5 (vakken 125a en 125b) lijkt een overlaging
meer rendabel. De te sparen middentafel ligt hier relatief laag is ook breder en
bestaat uit één aaneengesloten lange strook. (Indicatie: sortering 300-1000 kg
losse breuksteen en 40-200 kg patroon gepenetreerd).
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5.4 Ecologische toepasbaarheid

Voor de ecologische toepasbaarheid wordt gebruik gemaakt van de informatie uit
de Milieu-inventarisatie [5]. De waardering van de verschillende beschikbare
bekledingstypen per bekledingszone is weergegeven in de volgende tabel.

Waardering getijdezone boven GHW

goed • basaltzuilen • betonzuilen (evt. met eco-toplaag)

• betonzuilen met ecotoplaag

matig • granietblokken • granietblokken

• basaltzuilen* • gekantelde betonblokken

• gekantelde betonblokken • betonzuilen*

• betonzuilen • breuksteen

• overlagen met breuksteen

*: toepassing hier betreft een verbetering; een bekleding die als 'goed' beoordeeld
wordt, kan immers ook bij een 'matig' advies worden toegepast.

Tabel 5.6: Waardering toepasbare bekledingstypen

Omdat de milieu-inventarisatie [5] aangeeft dat de boventafel van vak 124 en 125
belangrijke potenties voor natuurontwikkeling heeft, moeten betonzuilen in de zone
boven GHW bij een 'goede' waardering worden uitgevoerd met een eco-toplaag
(het eventuele verdwijnt).

In Tabel 3.4 zijn de minimaal vereiste bekledingstypen voor het dijkvak opgenomen.
Deze tabel wordt hier ter verduidelijking herhaald.

•
dijkvaknr. locatie [dp] getijdezone boven GHW

herstel verbetering herstel verbetering
122 17 - 25,8 geen voorkeur goed geen voorkeur geen voorkeur

123 25,8 - 29,1 geen voorkeur goed geen voorkeur geen voorkeur

124 29,1-31,9 goed goed matig goed

125 31,9 - 43,2 goed goed matig* goed

126 43,2-54,0 geen voorkeur matig geen voorkeur geen voorkeur

*: alleen losse elementen

Tabel 3.4: Minimaal benodigd type dijkbekleding

Hieruit wordt het volgende geconcludeerd:
1. In de vakken 122 en 123 komen in de getijzone alleen betonzuilen met eco-

toplaag en basaltzuilen in aanmerking als voor verbetering van de
natuurwaarden wordt gekozen.

2. In de vakken 124 en 125, in de getijdezone komen alleen betonzuilen met eco-
toplaag en basaltzuilen in aanmerking. Dit geldt ook in de zone boven GHW als
voor verbetering van de natuurwaarden wordt gekozen.

3. In vak 126 zijn alle bekledingstypen uit ecologisch oogpunt toepasbaar.

Uit detail-advies van het RIKZ [14] blijkt dat in de getijdenzone de actuele en
potentiële natuurwaarden beperkt zijn en dat voor vak 122 Um 125 de gekozen
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constructies uit de categorie redelijk goed (zie [15]) gekozen moeten worden. Dit
houdt in dat voor deze zone gekozen moet worden uit gekantelde betonblokken of
betonzuilen zonder eco-toplaag. Vervolgens heeft dit ook consequenties voor de
breukstenen overlaging. Deze kan alleen nog maar uitgevoerd worden als patroon
penetratie met beton. Aangezien hier (nog) geen ontwerpregels voorhanden zijn
valt de overlaging als alternatief af.
De conclusie voor de spatzone is dat hier enige natuurwaarden aanwezig zijn, en
dat deze waarschijnlijk enigszins verhoogd kunnen worden bij toepassing van een
meer open bekleding (betonzuilen of basalt). De duurdere eco-toplaag is ook hier
niet nodig, temeer omdat de industriële activiteiten in dit gebied een hoofdrol
spelen.

5.5 Afweging

In tabel 5.7 wordt samengevat welke bekledingstypen kunnen worden toegepast,
uitgaand van beschikbaarheid en constructieve en ecologische toepasbaarheid.

In de tabel wordt in dijkvak 126 onderscheid gemaakt tussen het algemene
gedeelte en het gedeelte onder de containerkade: bij het algemene gedeelte is
uitgegaan van de optimale taludhelling (1:3,9), bij het gedeelte onder de
containerkade is uitgegaan van toepassing van granietblokken op de gehele
glooiing.

•
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Dijkvak getijdezone boven GHW

122 • betonzuilen • betonzuilen

• basaltzuilen (min. 30 ern)"

123 • betonzuilen • betonzuilen

124 • betonzuilen • betonzuilen

125a • betonzuilen • betonzuilen

• basaltzuilen (min. 30 ern)"

125b • betonzuilen • betonzuilen

dp 37,8 - 39,7 • gek. betonblokken (alleen 20 cm dik)"

• basaltzuilen (min 30 ern)"

125b • betonzuilen • betonzuilen

dp 39,7 - 54 • gek. betonblokken (20 cm dik)" • gek. betonblokken (20 cm dik)"

• gek. betonblokken (0,20 m dik met • gek. betonbloken (25 cm dik met
taludverflauwing) aanzienlijke taludverflauwing)

• gek. betonblokken (0,25 m dik met • basaltzuilen (min 30 ern)"
aanzienlijke taludverflauwing)

126 • betonzuilen • betonzuilen
algemeen • gek. betonblokken (20 cm dik met • gek. betonblokken (20 of 25 cm dikt
gedeelte taludverflauwing) • basaltzuilen (min 25 cm dik bij

• gek. betonblokken (25 cm dik met aanzienlijke taludverflauwing)
aanzienlijke taludverflauwing) • basaltzuilen (min. 30 cm dik)"

• basaltzuilen (min. 25 of 30 cm dik)"

126 • idem 126 algemeen • idem 126 algemeen
onder • granietblokken (22, 27 en 32 cm dik • granietblokken (27 en 32 cm dik met
containerkade met taludverflauwinq)" taludverflauwinq)"

*: De gekantelde betonblokken, de basaltzuilen en de granietblokken zijn
toepasbaar tot bepaalde niveaus op de glooiing. Zie tabellen 5.1 t/rn 5.5.

Tabel 5.7: Mogelijke bekledingstypen

• De afweging wordt beschreven per dijkvak van oost naar west.

Voor vak 122 (dp 17 - dp 25,8) is voor de boventafel gekozen voor toepassing van
betonzuilen. De basaltzuilen van minimaal 30 cm dik kunnen hier slechts tot een
beperkte hoogte in de boventafel worden toegepast. Bovendien zijn er in het traject
nog meer gedeelten beschikbaar om basaltzuilen te kunnen herzetten. In de
ondertafel van dit gedeelte zijn slechts betonzuilen toepasbaar. Deze behoeven niet
voorzien te zijn van een eco-toplaag.

Voor de vakken 123 en 124 (dp 25,8 - dp 31,9) zijn slechts betonzuilen
. toepasbaar. Deze behoeven niet voorzien te zijn van een eco-toplaag.

Voor vak 125a (dp 31,9 - dp 37,8) is gekozen voor betonzuilen, volgens dezelfde
motieven als voor vak 122.
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Vak 125b (dp 37,8 - dp 43,2) bevat een scherpe bocht in de dijk. Gekantelde
blokken kunnen hier niet (of zeer moeilijk) geplaatst worden en dus valt de keuze
hiervoor af. Voor de ondertafel resteert dan de toepassing van betonzuilen. Voor
de boventafel, ook vanwege de bocht, gaat de voorkeur uit naar basaltzuilen, boven
de betonzuilen. Bovendien heeft dit gedeelte een dusdanige oppervlakte dat alle uit
eigen werk vrijkomende basaltzuilen met de benodigde hoogte van 0,30 m hier
herzet kunnen worden. Ook de bekleding in de ondertafel rond de uitwateringssluis
(dp 42,6-43,2) zal bestaan uit basaltzuilen.

Dit gedeelte is, voor wat betreft de taludhellingen, gesplitst in twee delen: dp 37,8 -
39,7 en dp 39,7 - 43,2. In het eerste gedeelte is de taludhelling voor de ondertafel
1:3,2 en de boventafel 1:4,0, in het tweede gedeelte wordt de bestaande helling,
een geknikt profiel, in acht genomen, om aan de wens van de beheerder tegemoet
te komen. De specifieke dimensionering is beschreven in hoofdstuk 6.

Vak 126 (dp 43,2 - ca. dp 51) is, vanwege de rechte ligging, bij uitstek geschikt om
de gekantelde betonblokken toe te passen. Hiervoor moet echter wel het talud
worden verflauwd. De overgang naar de berm zal met betonzuilen worden
gerealiseerd. De specifieke dimensionering is beschreven in hoofdstuk 6.

In het gedeelte van ca. dp 51 - dp 54 wordt een containerkade aangelegd. Dit deel
is uitermate geschikt om de granietblokken in gekantelde vorm toe te passen, juist
vanwege het feit dat het hier absoluut niet bezwaarlijk is dat de bovenzijde van de
bekleding niet vlak is. Immers wordt de bekleding begraven onder de
containerkade. De taludhelling zal zodanig worden verflauwd dat zowel in de onder-
ais in de boventafel granietblokken toegepast kunnen worden. De specifieke
dimensionering is beschreven in hoofdstuk 6. Het ontwerp van de containerkade
zelf wordt gemaakt door derden. Als overgang naar de onderhoudsstrook op de
berm worden betonzuilen toegepast. (Deze overgang komt net boven het niveau
van de containerkade in het zicht).

•
Mocht de aanleg van de containerkade eerder plaatsvinden dan de
glooiingsverbetering, dan is er voor de steenbekleding op dit gedeelte onvoldoende
vrijkomende graniet beschikbaar. Op dit gedeelte zal dan graniet uit een bestaand
depot of eventueel een andere bekleding worden toegepast, bijvoorbeeld
bestaande uit vlakke betonblokken van 0,20 m dik, die eveneens vanuit een
bestaand depot beschikbaar zijn.

Versie 4
01-02-1999

-30-



Dijkverbetering Nieuw Neuzenpolder en Braakmanpolder - Ontwerpnota

5.6 Gekozen bekleding

De gekozen bekleding is samengevat in Tabel 5.8

dijkvaknr. Locatie fdp] gekozen bekleding
122, 123, 124, 125a 17 - 37,8 • gehele glooiing betonzuilen
125b 37,8 - 43,2 • onder NAP + 3,3 m betonzuilen

• boven NAP + 3,3 m basaltzuilen min 0,30 m
126 algemeen 43,2 - ca. 51 • gehele glooiing gekantelde betonblokken

• overgang naar berm middels betonzuilen
126 containerkade ca. 51 - 54 • gehele glooiing gekantelde granietblokken

• overgang naar berm middels betonzuilen

Tabel 5.8: Gekozen bekledingstypen

•
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6. DIMENSIONERING

Op basis van de gekozen bekledingstypen volgens tabel 5.8 is het ontwerp in detail
uitgewerkt. Een glooiingskaart van het resulterend ontwerp van het dijkvak is
weergegeven in figuur 4, samen met de bestaande. De resulterende dwarsprofielen
zijn grafisch weergegeven in de figuren 8 tot en met 15. De constructieve uitwerking
wordt in dit hoofdstuk beschreven per constructie-onderdeel, vanaf de kreukelberm
richting het bovenbeloop. Voor achtergrondinformatie wordt verwezen naar de
Handleiding Ontwerpen [10].

6.1 Kreukelberm

Onderaan de bekleding wordt een nieuwe kreukelberm aangebracht op de
gedeelten waar ook de teenconstructie wordt vernieuwd. Dit betreft het gehele
beschouwde traject. (Zie ook paragraaf 6.2).
Omdat in het gehele traject een nieuwe teenconstructie wordt aangelegd, wordt
over de gehele lengte een nieuwe kreukelberm aangelegd. De kreukelberm dient
ter ondersteuning van de teenconstructie.

De kreukelberm bestaat uit een toplaag van breuksteen (voor stabiliteit onder de
golfaanval), met daaronder een geokunststof (voor het voorkomen van uitspoeling
van het bodemmateriaal (d.i. zand». Om het doek te beschermen wordt een rietmat
aangebracht of er wordt een non-woven op het doek gestikt.

6.1.1 Toplaag

De benodigde sortering van de toplaag hangt af van de significante golfhoogte bij
het ontwerppeil. In tabel 6.1 zijn de benodigde sorteringen per vak (uitgaande van
een dichtheid van de steen gelijk aan 2650 kg/m3

) aangegeven. Voor een
onderbouwing van de methodiek wordt verwezen naar [11].

• Dijkvaknr. Locatie [dp] Hs bij ontwerppeil 5,96 m benodigde sortering
122 17 - 25,8 2,49 60-300 kg
123 25,8 - 29,1 2,78 60-300 kg
124 29,1-31,9 2,69 60-300 kg
125a 31,9 - 37,8 2,59 60-300 kg
125b 37,8 - 43,2 2,29 10-60 kg
126 43,2 - 54 2,19 10-60 kg

Tabel 6.1 Benodigde sortering kreukelberm

Voor zover mogelijk kunnen de bestaande bestortingen worden hergebruikt in de
nieuwe kreukelberm.
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6.1.2 Geokunststof

Onder de kreukelberm wordt een geokunststof aangebracht. De dimensionering
van dit geokunststof wordt mede bepaald door de wens, om voor deze toepassing
hetzelfde materiaal te gebruiken als onder de onderhoudsstrook op de berm. Dit
geokunststof wordt in het bestek en het vervolg van deze ontwerpnota 'type 2'
genoemd.

Gekozen wordt voor een standaard-weefsel van polypropyleen met de volgende
minimale eigenschappen:

eigenschap waarde

treksterkte ~ 50 kN/m (ketting en inslag)

rek bij breuk s 20 % (ketting en inslag)
doorstromingsweerstand óhs s 30 mm (bij filtersnelheid 10 mm/s)

poriegrootte 090 s 350 urn

levensduurverwachting type B (NEN 5132)
sterkte naai naad ~ 50 % van breuksterkte geokunststof

Tabel 6.2: Eisen geokunststof type 2

De besproken bescherming met een non-woven mat is eveneens een standaard-
constructie. Het geokunststof wordt aangebracht onder de gehele bestorting en
wordt aangesloten op de buitenkant van de teenconstructie.

6.2 Teenconstructie

•
De teenconstructie maakt alleen deel uit van het ontwerp op dat deel van het
dijkvak waar de bekleding van de ondertafel wordt vervangen. Over het gehele
beschouwde traject wordt een teenconstructie aangebracht op NAP-1,Om, behalve
in het gedeelte van dp 43,2 - dp 54, waar de teen in de oude bekleding op NAP
gelegd wordt. De teenconstructie dient ter ondersteuning van de nieuwe bekleding
van betonzuilen en gekantelde beton- en granietblokken.

De nieuwe bekleding wordt ondersteund door een teenschot, dat is opgebouwd uit
3 planken van ieder 0,20 m hoog. Het teenschot wordt ondersteund door
azobépalen (lengte 1,80 m, h.o.h. 0,20 m). Om machinaal zetwerk van de
betonzuilen en gekantelde betonblokken tegen de teenconstructie aan mogelijk te
maken wordt een afgeschuinde betonband aangebracht boven het teenschot. De
betonbanden worden voor zover beschikbaar hergebruikt uit de bestaande
bekleding en anders nieuw aangevoerd.
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6.3 Zetsteenbekleding

In Hoofdstuk 5 is vastgesteld welke bekledingstypen zullen worden aangebracht.
In het gehele traject bestaat de zetsteenbekleding (betonzuilen, gekantelde blokken
en basaltzuilen) uit de betreffende toplaag, met daaronder een uitvullaag van
granulair materiaal en daaronder een geokunststof.

De bekleding moet voldoen aan de eisen ten aanzien van toplaagstabiliteit,
afschuiving en materiaaltransport. De eisen ten aanzien van toplaagstabiliteit
bepalen de dimensionering van de toplaag en de uitvullaag. Voor afschuiving is van
belang dat de dikte van de gehele bekleding, inclusief onderliggende kleilaag,
voldoende groot is. De weerstand van de bekleding tegen materiaaltransport wordt
verkregen door het geokunststof dat onder de bekleding wordt aangebracht.

__ 6.3.1 Toplaag

De dimensionering van de toplaag van de drie gekozen bekledingstypen wordt
apart beschreven.

Ten aanzien van de taludhelling wordt opgemerkt, dat de indicatieve helling zoals
gebruikt voor de bepaling van de constructieve toepasbaarheid gelijk is aan de
definitieve ontwerphellingen voor het gedeelte van dp 17 - dp 39,7 (1:3,2 voor de
ondertafel en 1:4,0 voor de boventafel). Voor het gedeelte van dp 39,7 - dp 54
worden de bestaande hellingen zoveel mogelijk gehandhaafd (dit om aan de wens
van beheerder tegemoet te komen). Voor het traject van dp 43,2 - 51 is echter een
taludverflauwing noodzakelijk om de betonblokken te kunnen hergebruiken (zie ook
paragraaf 6.3.1.2.). Dit alles heeft geresulteerd in de volgende hellingen:

•
dijkvak traject hoogte t.o.v. NAP cotangens taludhelling

[m] [-]
125b dp 39,70 - dp 42,6 -1,0 - 1,53 3,6

1,53-2,73 3,8
2,73 - 3,88 4,0
3,88 - 4,96 4,2
4,96 - 5,80 5,4

126 dp 43,20 - dp 51 0,00 - 4,96 4,3
4,96 - 5,80 5,4

dp 51 - dp 54 0,00 - 1,53 3,6
1,53 - 2,73 3,8
2,73 - 3,88 3,85
3,88 - 4,96 4,3
4,96 - 5,80 5,4

TabeI6.3: de ontwerp-taludhelhngen (bestekswaarden) voor het gedeelte
van dp 39,7 - dp 54

Meer gedetailleerde informatie over de uitgevoerde stabiliteitsberekeningen is
opgenomen in Bijlage 3.
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6.3.1.1 Betonzuilen

Betonzuilen worden toegepast op de volgende plaatsen:
• dp 17 - dp 37,8 van de teen tot aan de berm;
• dp 37,8 - dp 42,6 van de teen tot NAP + 3,3 m;
• dp 43,2 - dp 54 boven de bekledingen van gekantelde betonblokken en

granietblokken (vanaf ongeveer NAP+5,6), als overgang naar de berm.
In § 5.3.2 is vastgesteld dat betonzuilen in constructieve zin ruimschoots
toepasbaar zijn in het gehele dijkvak. De uiteindelijk toe te passen zuil moet in de
eerste plaats voldoende zwaar zijn; uit stabiliteitsberekeningen volgt een aantal
praktisch leverbare combinaties van dikte en dichtheid. De dikte wordt daarbij
afgerond op 5 cm en de dichtheid op 100 kg/m3

. De uiteindelijke keuze wordt
bepaald door overwegingen van kosten en uitvoeringstechniek. Ten behoeve van
de detaillering wordt daarom per vak vastgesteld wat de lichtst mogelijke praktisch
leverbare zuiltypen zijn.

•

Dijkvaknr. locatie [dp] mogelijke zuiltypen

Ondertafel met helling 1:3,2 Boventafel met helling 1:4,0
[m / kg/m3] [m / kg/m3]

122 17-25.8 0,35/2800 0,30/2900
0,40/2600 0,35/2700
0,45/2400 0,40/2500
0,50/2300 0,45/2300

123 25,8-29,1 0,35/2900 0,35/2800
0,40/2700 0,40/2600
0,45/2500 0,45/2400
0,50/2400 0,50/2300

124 29,1-31,9 0,35/2900 0,35/2800
0,40/2700 0,40/2600
0,45/2500 0,45/2400
0,50/2400 0,50/2300

125a 31,9-37,8 0,35/2900 0,35/2700
0,40/2600 0,40/2500
0,45/2500 0,45/2400
0,50/2300 0,50/2300

125b 37,8-39,7 0,35/2700 n.v.t.
0,40/2500
0,45/2400
0,50/2300

helling [1:4) Zie tabel 6.3 •

125 b 39,7-42,6 0,30/2700 n.v.t.
0,35/2500
0,40/2300

helling [1:5,4) Zie tabel 6.3
126 43,2-54 n.v.t. 0,30/2500

0,35/2300

*: Er is gecontroleerd of deze betonzuilen ook op de lagere niveaus met de steilere
taludhellingen (zie tabel 6.3) stabiel zijn.

Tabel 6.4: Betonzuilen: mogelijke combinaties dikte en dichtheid
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In prmcipe wordt vanuit kostenoogpunt voor de lichtste zuil gekozen. Voor de
vakken 123 en 124 zou dit echter inhouden dat de betonzuilen in de ondertafels
dezelfde afmetingen maar een verschillende dichtheid krijgen dan de betonzuilen in
de boventafels. Dit is vanuit oogpunt van onderhoud niet acceptabel, omdat
verwarring bij eventueel herzetten kan ontstaan. In de ondertafels van de vakken
123 en 124 wordt dus de zuil 0,45 12500 voorgeschreven.

Opgemerkt wordt dat vanuit het oogpunt van zo min mogelijk verschillende typen
betonzuilen gekozen wordt voor type 0,50/2300 in de boventafel van vak 122.
Bovendien kan op deze manier nooit een verwarring ontstaan door het feit dat
zuilen van dezelfde hoogte een andere volumieke massa hebben.

Voor de vakken 125b (dp 39,7-42,6) en 126 is gekozen voor de betonzuil
0,40/2300. Voor vak 126 houdt dit een lichte overdimensionering in. Dit is gedaan
om zo min mogelijk zuiltypen te krijgen. Bovendien betreft het hier een zeer smalle
strook.:

In de volgende tabel is de uiteindelijke keuze samengevat.

Dijkvaknr. locatie [dp] gekozen zuiltypen

Ondertafel met helling 1:3,2 Boventafel met helling 1:4,0
[m I kg/m3] [m I kg/m3]

122 17-25,8 0,50/2300 0,50/2300
123 25,8-29,1 0,45/2500 0,50/2300
124 29,1-31,9 0,45/2500 0,50/2300
125a 31,9-37,75 0,50/2300 0,50/2300
125b 37,75-39,7 0,50/2300 n.v.t.

helling [1 :4] Zie tabel 6.3
125 b 39,7-42,6 0,40/2300 n.v.t.

helling [1 :5,4] Zie tabel 6.3
126 43,2-54 n.v.t. 0,40/2300

• Tabel 6.5: Betonzuilen: mogelijke combinaties dikte en dichtheid

Om uitvoeringstechnische redenen kan worden besloten om rond de wateruitlaat
van DOW-BENELUX (dp 20) een afwijkend type betonzuil toe te passen.

De toplaag van betonzuilen zal worden ingewassen met ongeveer 50 kglm 2

gebroken materiaal. De sortering van dit inwasmateriaal is afhankelijk van het type
zuil (met betrekking tot de vorm) dat zal worden toegepast.

Verwezen wordt naar Bijlage 3.1.
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6.3.1.2 Gekantelde betonblokken

Gekantelde blokken worden toegepast op het gedeelte van dp 43,2 - dp 51, in
zowel de onder- als de boventafel. Tussen NAP en NAP + 4,1 m worden blokken
met een dikte van 0,25 m toegepast en tussen NAP + 4,10 m en NAP + 5,60 m
blokken van 0,20 m dik. Hieraan ten grondslag liggen talrijke berekeningen, waarin
steeds de toepassingsniveaus van blokken met een dikte van 0,25 m zijn berekend
bij verschillende taludhellingen. Deze berekeningen zijn gemaakt in aanvulling en
ter optimalisatie van de gepleegde berekeningen in § 5.3.3, waarvan de resultaten
in tabel 5.2 zijn opgenomen. In onderstaande tabel zijn de resultaten van de
aanvullende berekeningen gerangschikt.

Taludhelling [-] Maximale toepassingsniveaus [m t.o.v. NAP]
onder GHW (NAP+2,3) boven GHW

1:3,8 niet toepasbaar 2,8
1:3,9 niet toepasbaar 3,1
1:4,0 niet toepasbaar 3,3
1:4,1 niet toepasbaar 3,6
1:4,2 niet toepasbaar 3,8
1:4,3 niet toepasbaar 4,1
1:4,4 niet toepasbaar 4,3
1:4,5 1,2 4,5
1:4,6 1,6 5,80
1:4,3 2,3 (GHW) * 4,1

*: In deze berekening IS een filterdikte van 0,15 m aangehouden i.t.t. de andere
berekeningen, waar onder het niveau van GHW een filterdikte van 0,20 m is
aangehouden.

TabeI6.6: Resultaten van aanvullende berekeningen van de
toepasbaarheid van gekantelde betonblokken van 0,25 m dik in
vak 126.

• Uit deze reeks resultaten is gekozen voor het talud van 1:4,3, waarbij de
rekenwaarde van het filter 0,15 m is. Voor deze keuze zijn een aantal redenen:

··1. De taludhelling van 1:4,3 is het beste inpasbaar in het talud. Een flauwer talud
geeft problemen bij de aansluitingen van naastgelegen glooiingen.

2. Bij een steilere helling dan 1:4,3 zijn de blokken van 0,25 m dik zelfs bij een
filterdikte van 0,15 m niet meer toepasbaar tot het niveau van NAP+4,1 m. Dit
relatief hoge niveau maakt het mogelijk om zoveel mogelijk blokken van 0,25 m
dikte te kunnen toepassen.

De tolerantie in filterdikte (5 cm) is hier echter kleiner dan normaliter wordt
aangehouden (10 cm). Dit is hier echter toegestaan omdat er onder de filterlaag
moet worden aangevuld met betonpuin, om het gewenste talud te verkrijgen; de
filterlaag kan dan nauwkeurig worden aangebracht en afgewerkt.

Boven het niveau van NAP+4,96 wordt de bestaande taludhelling 1:5,4
aangehouden.

Verwezen wordt naar Bijlage 3.2.
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In de ontwerpberekeningen is uitgegaan van plaatsing tegen elkaar aan op een fijn
filter.

6.3.1.3 Granietblokken

De granietblokken worden toegepast in vak 126, in het gedeelte van dp 51-54,
onder de aan te leggen nieuwe containerkade. De aan te houden bestaande
taludhellingen (geknikt profiel) zijn af te lezen uit tabel 6.3. Uit een vergelijking van
deze hellingen met de benodigde hellingen voor de granietblokken van 0,30 m hoog
(bestekswaarde 0,32 m) uit tabel 5.3 blijkt het volgende:
1. het deel tussen NAP en NAP+1 ,53 is stabiel':
2. het deel tussen NAP+1 ,53 en NAP+2,3 (GHW) is stabiel';
3. het deel tussen NAP+2,3 (GHW) en NAP+2,73 is nog onzeker;
4. het deel tussen NAP+2,73 en NAP+3,88 is nog onzeker;
5. het deel tussen NAP+3,88 en NAP+5,8 is stabiel';

Er blijken dus nog twee aanvullende berekeningen noodzakelijk. Het resultaat staat
in onderstaande tabel. Voor de berekeningen wordt verwezen naar bijlage 3.3.

deel tussen: aan te houden rekenwaarde van resultaat
[m t.o.v. NAP] taludhelling de taludhelling

2,3 - 2,73 1:3,8 1:3,6 stabiel'
2,73 - 3,88 1:3,85 1:3,65 instabief
2,73 - 3,88 1:3,85 1:3,75 stabiel'

Tabel 6.7: resultaat aanvullende berekeningen naar stabiliteit van
granietblokken van 0,30 m hoog.

•
Hieruit blijkt dat granietblokken van 0,30 m hoog voor het gedeelte tussen
NAP+2,73 en NAP+3,88 niet stabiel zijn, als men uitgaat van de steeds
gehanteerde uitvoeringstolerantie in de talud helling van 0,2 (zie paragraaf 5.3.1.1)
(d.i. het verschil tussen de aan te houden talud helling en de rekenwaarde ervan) .
Het blijkt dat deze blokken wel stabiel zijn met een aangehouden tolerantie in de
helling van 0,1. Dit is hier volkomen acceptabel vanwege het feit dat het hier een
volkomen vastgelegd geknikt profiel betreft, waardoor hier niet of nauwelijks
tonrondte in zal worden gebracht; de tonrondte zit a.h.w. reeds verdisconteerd in
het vastgelegde profiel. De bestaande hellingen uit tabel 6.3 kunnen dus zonder
meer worden aangehouden.

De uiteindelijk toe te passen granietblokken moeten een minimale hoogte hebben
van 0,32 m (bestekswaarde).

1 Stabiel houdt hier in dat een berekening met ANAMOS het resultaat 'stabiel' geeft en dat
bovendien de berekening met ANAMOS geldig is. Het resultaat is instabiel als hieraan niet is
voldaan.
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6.3.1.4 Basaltzuilen

In vak 125b, dp 37,75 tot dp 42,6 wordt de boventafel bekleed met basaltzuilen.
De benodigde dikte, hellingen en het topniveau zijn al bepaald in § 5.3.4, bij de
afweging van de bekledingstypen. Voor het gedeelte tussen dp 37,75 en dp 39,7 is
de ontwerp-taludhelling (bestekswaarde) gelijk aan 1:4,0. Voor de hellingen van het
resterende deel (dp 39,7-42,6) wordt verwezen naar tabeI6.3.

Uit een vergelijking van deze hellingen met de benodigde hellingen voor de
basaltzuilen van 0,30 m hoog (bestekswaarde) uit tabel 5.5, blijkt dat de
constructieve toepasbaarheid reeds in § 5.3.5 is aangetoond: er zijn geen
aanvullende berekeningen nodig. De bestekswaarde van de zuilhoogte is wordt
vastgesteld op minimaal 0,30 m voor het hele vak. De toepassing van een kleinere
zuil vraagt een te drastische taludverflauwing, waardoor er problemen met
aansluitingen ontstaan.

Ook voor de bekleding aan weerszijden van de uitwateringssluis (dp 42,6 - 43,2)
op zowel de onder- als boventafel, is gekozen voor toepassing van basaltzuilen. De
glooiing aan weerszijden van de uitwateringsopening zal nagenoeg dezelfde
hellingen aannemen als die toegepast zijn in de naastgelegen dijkvakken. Deze
hellingen zijn in onderstaande tabel gepresenteerd.

•

Dijkvak traject hoogte t.O.V. NAP cotangens talud helling
[m] [-]

125 b dp 42,6 - 42,8 -1,0 -1,53 3,6
1,53 - 2,73 3,8
2,73 - 3,88 4,0
3,88 - 4,96 4,2
4,96 - 5,80 5,4

dp 42,8 - 43 ca. 4,5 - 5,5 ca.4,2
dp 43 - 43,2 -1,0 - 4,96 4,3

4,96 - 5,8 5,4

TabeI6.8: Taludhellingen rond de uitwateringssluis (dp 42,6 - 43,2)

Uit een vergelijking van deze hellingen met de benodigde hellingen voor de
basaltzuilen van 0,30 m hoog (bestekswaarde) uit tabel 5.5, blijkt het volgende:

Voor het traject van dp 42,6 - 42,8:
1. het deel tussen NAP-1 en NAP+1,53 is stabiel;
2. het deel tussen NAP+1,53 en NAP+2,3 (GHW) is stabiel;
3. het deel tussen NAP+2,3 (GHW) en NAP+2,73 is nog onzeker;
4. het deel tussen NAP+2,73 en NAP+5,8 is stabiel.

Voor het traject van dp 42,8 - 43:
Van dit deel is de stabiliteit reeds in tabel 5.5 aangetoond.
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Voor het traject van dp 43 - 43,2:
Van dit deel is de stabiliteit reeds in tabel 5.5 aangetoond.

Voor het gedeelte van dp 42,6 - 42,8 is dus een aanvullende berekening
noodzakelijk. Hieruit is gebleken dat de basalt van 0,30 m hoog (bestekswaarde)
ook stabiel is. (Zie bijlage 3.4).

Direct aan de buitenzijde van de bestaande damwand van de
uitwateringsconstuctie komen in de beide wangen zeer lokaal steile taludhellingen
voor (ca. 1:1,5), deze zijn het grootst aan de oostzijde. De basalt van 0,30 m hoog
kan hier niet zonder meer worden toegepast. Echter kan de taludhelling verflauwd
worden. In de besteksfase zal nader worden gekeken in hoeverre deze verflauwing
doorgevoerd kan worden. Ter indicatie wordt in onderstaande tabel aangegeven
welke minimale hellingen voor de verschillende basalthoogten nodig zijn.
Opgemerkt wordt dat hier geen rekening gehouden hoeft te worden met een
sorteermarge, omdat het hier een dusdanig klein oppervlak betreft dat nauwkeurig
sorteren rendabel is. Verwezen wordt naar bijlage 3.4.

Basalthoogte niveau minimaal vereiste taludhelling
[m] [m t.o.v. NAP] [-]
0,30 -1 - 2,3 2,6

2,3 - 3,3 2,9
0,33 -1 - 2,3 2,4

2,3 - 3,3 2,7
0,35 -1 - 2,3 2,2

2,3 - 3,3 2,4
0,37 -1 - 2,3 2

2,3 - 3,3 2,3

TabeI6.9: Minimaal vereiste taludhellingen voor verschillende zuilhoogtes
t.b.v. de wangen van de uitwateringssluis (dp 42,6 - 43,2)

• Opmerking:
In deze tabel is geen rekening gehouden met de tolerantie van 0,2 in de
hellingen. Wordt in de wangen een tonrondte aangebracht, dan moeten de
gepresenteerde hellingen nog vermeerderd worden met 0,2.

In eerste instantie zal men moeten kijken of een helling uit tabel 6.9 toegepast kan
worden. Indien dit niet het geval is moet de toplaag (basalt min. 0,30 m hoog incl.
filter) op de bestaande helling worden gepenetreerd met asfalt.

De toplaag van basaltzuilen wordt na het aanbrengen ingewassen met 50 kg/m 2

steenslag van sortering 5/32 mm.
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6.3.2 Uitvullaag

De granulaire uitvullaag onder de toplaag is voornamelijk van belang voor de
uitvoering. Uit het oogpunt van stabiliteit en uitvoering moet het materiaal zo fijn
mogelijk zijn, maar het mag niet zo fijn zijn dat het tussen de elementen van de
toplaag door uit kan spoelen. De fijnste sortering die uit dat oogpunt voor
betonzuilen en basaltzuilen mogelijk is, is 14/32 mm. Deze waarde wordt
voorgeschreven in het bestek. In de ontwerpberekeningen wordt uitgegaan van een
waarde voor de D15 van 20 mm; hierdoor wordt een conservatieve benadering
bereikt: de werkelijke waarde van de D15 van de gekozen sortering van 14/32 mm is
ongeveer 17 mm.

Voor plaatsing van gekantelde beton- en granietblokken tegen elkaar, wordt een
sortering van 4/14 mm toegepast. De bijbehorende waarde voor de D15 is 5 mm.
De minimale laagdikte waarin steenslag van deze sortering in uitvoeringstechnisch
opzicht kan worden aangebracht, is 0,1 m. Deze waarde voor de laagdikte wordt
voorgeschreven in het bestek; in de ontwerpberekeningen wordt echter rekening
gehouden met een uitvoeringsmarge: voor de getijdezone wordt gerekend met een
uitvullaag die 0,1 m dikker is, voor de zone boven GHW met een uitvullaag die 0,05
m dikker is.

6.3.3 Geokunststof

Het geokunststof onderin de bekleding wordt in het bestek en in het vervolg van
deze ontwerpnota 'type l' genoemd.

•

De belangrijkste eis aan het geokunststof op deze locatie is het voorkomen van
uitspoeling van het basismateriaal door de toplaag heen. Maatgevend voor dit
verschijnsel is de poriegrootte Ogo. Conform de dijkvakken van 1997 en 1998 wordt
gekozen voor een vlies met een gegarandeerde maximum maaswijdte (Ogo) van
100 urn, op grond van de overweging dat de zanddoorlatendheid van nog fijnere
materialen niet goed te testen is en omdat fijnere materialen niet standaard
leverbaar zijn. Bovendien is met proeven aangetoond dat de werkelijke
doorlatendheid van het gekozen materiaal kleiner dan 64 urn is.

Het geokunststof type 1 moet verder voldoen aan de volgende eisen:

eigenschap waarde
treksterkte ~ 20 kN/m

rek bij breuk ~60%

doordrukkracht ~ 3500 N

poriegrootte 090 s 100 urn

Tabel 6.10: Eisen geokunststof type 1

Aanvullend zijn er eisen m.b.t. de duurzaamheid van 50 jaar gesteld.
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Aan de onderzijde wordt het geokunststof aangesloten op de teen- of
overgangsconstructie, aan de bovenzijde wordt het geokunststof doorgetrokken tot
onder de weg, waardoor een overlap van minimaal 1 m ontstaat met het
geokunststof onder de werk- en onderhoudsstrook.

6.3.4 Basismateriaal

Met betrekking tot de dikte van de kleilaag onder de bekleding wordt binnen het
Project Zeeweringen de volgende lijn aangehouden. De nieuwe bekleding moet
voldoen aan de eisen ten aanzien van afschuiving; deze eisen betreffen de totale
laagdikte van toplaag, uitvullaag en onderliggende kleilaag en zijn mede afhankelijk
van de taludhelling en de golfsteilheid. Als niet aan de eisen wordt voldaan, moet
de kleilaag aan de onderzijde worden aangevuld (verwijderen kleilaag, ontgraven
zandpakket, aanbrengen nieuwe kleilaag). Als deze aanvulling nodig is, wordt in
alle gevallen een kleilaagdikte van minimaal 0,80 m aangebracht; deze maat is
gebaseerd op de gebruikelijke dikte van afdekkende kleilagen.

Aan de bovenzijde van de glooiing is over het gehele traject de stabiliteit tegen
afschuiving gewaarborgd, omdat hier zich de oude kleikern of een voldoende dikke
kleilaag bevindt. Aan de onderzijde moet daarentegen, vanwege de slechte kwaliteit
van de aanwezige klei, in diverse dijkvakken een aanvulling plaats vinden van
gecertificeerd betonpuin (sortering 0-40 mm) met een laagdikte van 0,6 m:
• dp 29,1-31,9, vanaf de teen tot NAP + 1 m (zie figuur 13);
• dp 31,9 - 37,8, vanaf de teen tot NAP + 2,5 m (zie figuur 12);
• dp 37,8 - 39,7, vanaf de teen tot NAP + 1,0 m (zie figuur 11).

Daarnaast moet in het gedeelte van dp 43,2 - 51 een wigvormige aanvulling van dit
betonpuin worden aangebracht, om het gewenste talud te verkrijgen. (Zie figuur 9).

Opgemerkt wordt dat deze betonpuin niet als filter meegerekend hoeft te worden.

• Tenslotte moet in het gedeelte onder de nieuwe containerkade de vrijkomende
mijnsteen worden hergebruikt, tevens om de gewenste taludhelling te verkrijgen .

6.4 Overgangsconstructies

In het ontwerp van de glooiing van dit dijkvak kunnen een aantal soorten
horizontale overgangen worden onderscheiden:
1. Tussen nieuw aan te brengen betonzuilen en herzette basaltzuilen (dp 37,75-

42,6);
2. Tussen hergebruik van gekantelde betonblokken en nieuw aan te brengen

betonzuilen (dp 43,2 - 51);
3. Tussen hergebruik van gekantelde granietblokken en nieuw aan te brengen

betonzuilen (dp 51-54).

In alle gevallen behoeft er geen overgangsconstructie te worden gerealiseerd:
tegen de betonzuilen kunnen handmatig de basaltzuilen herzet worden en de
bovenkant van de blokkenbekleding vormt een rechte lijn, waartegen de
betonzuilen machinaal gezet kunnen worden.
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6.5 Overgang boventafel-berm

De overgang wordt uitgevoerd door de bekleding aan te brengen met een ronding,
waarvan de bochtstraal (R) 10 m bedraagt. Boven de afronding wordt de bekleding
nog 1 m op de berm doorgetrokken.

De gekozen bekledingstypen voor deze overgang zijn in de vorige hoofdstukken
reeds besproken.

Met betrekking tot uitvullaag en geokunststof wordt aangesloten bij de constructie
volgens § 6.3.

6.6 Berm

Aansluitend op de beschreven bekleding van betonzuilen of basaltzuilen wordt op
de berm een onderhoudsstrook aangebracht. Voor het ontwerp daarvan is het
verkeer in de uitvoeringsfase maatgevend. De breedte van de strook is 3,0 m, de
strook is opgebouwd uit een 0,4 m dikke laag fosforslakken met sortering 0/40 mm
op een geokunststof type 2 (zie Tabel). De strook wordt na de uitvoering niet
verwijderd, maar zo aangepast dat deze dienst kan doen als onderhoudsstrook.
Daartoe wordt de strook afgewerkt met 60 mm dik grindasfaltbeton. De breedte van
de huidige, plaatselijk aanwezige bedieningsweg zal waar mogelijk worden
gehandhaafd.
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Locatie projectgebied
Glooiingskaart bestaande situatie
Eindbeoordeling toetsing
Glooiingskaart ontwerp
Dwarsprofiel bestaande situatie, dp 17 - 39,7;
Dwarsprofiel bestaande situatie, dp 39,7 - 51;
Dwarsprofiel bestaande situatie, dp 51 - 54;
Dwarsprofiel nieuwe situatie, dp 51 - 54;
Dwarsprofiel overzicht nieuwe containerkade;
Dwarsprofiel nieuwe situatie, dp 43,2 - 51;
Dwarsprofiel nieuwe situatie, dp 39,7 - 42,7;
Dwarsprofiel nieuwe situatie, dp 37,8 - 39,7;
Dwarsprofiel nieuwe situatie, dp 31,9 - 37,8;
Dwarsprofiel nieuwe situatie, dp 29,1 - 31,9;
Dwarsprofiel nieuwe situatie, dp 25,8 - 29,1;
Dwarsprofiel nieuwe situatie, dp 17 - 25,8.
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besto,tin

Geotextlel type 2 met
opgestikte non-woven
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Dwarsprofiel 4 nieuw
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zand bestorting betonblokken 0.50xO.50xO.25basalt dik 0.20/0.30

+3.30

n 60-300 kg

NAP---,-----------

-0
C
0
:9
2
Cf)

Q.
0

cc Cf)
-er e-

<r cÖ

N r-,

en e-

u) en
N ~

e-
enHOOGTE T.O.V. N.A.P. I

N
oAFSTAND T.O.V. NULPUN~
Cf)

NIEU'WE
HOOGTE T.O.V. N.A.P.

NIEUWE
AFSTAND T.O.V. NULPUNT

Dwarsprofiel 6 nieuw van dp29+10 tot dp31+90

Onderhoudsstook breed 3.00

Aanvulli grond

Figuur 13



zand

granietblokken~
doornikse
steen basalt dik 0.20/0.30 betonblokken 0.50xO.50xO.25

betonblokken
O.50xO.50xO.20

;--onderhoudsstOOk breed

~1.~OO~~__ ~o~~.~OO~'/__ -M~.0~.2~5

Beton uilen dik 0.50/2300kg/m3 ~~+:5~.;80~1~~~~T~~i~~~o~~,~[I]]U~hl~IIWI"'"

o ~'4_ o~~~t-r.;f~~~TI 0,

+3.30 ~ 0.. "j rlJ , ' . 0
Betonzulle h dik 0.45/2500kg/m31\ __ ~ .. ..
Inwassen r et steenslag ~~.. ~~..

G.H.W- NAP+2.30 I ~ ...... »:
~~-~_~~~'----tBr=e::-:U=ks=t~ee=n~6;:-;:0:-:_3~0-:0-:-:k-=-gl~------IH----rll------ ~\:::;;;~~ ..~~~~~...~ ......r: ,

\,"!>~~ ........ ./

NAP ~--------- l.01l--_~W-i~~-----~~~~~U(;tm;;,.,~o.,o-- _

1 £~~(~0~1~'~ ..- ~

I A.oo 0 /" ---,_ ~ LBestaand ~ perkoenpalen/ V 9 betonban den opnemenGeotextlel type 2 met __../ c
opgestikte non-woven ~

Azobe palen 0.07xO.07 _/ ~

bestorting

Ul
Q.

o
en
o

OUD OIJKLICHAAI~

doordrukken 0 u9 6c .D
(J)

o ·3
-c üi
(J) Q.

n..o

u
c
o
.Do

NIEUWE
AFSTAND T.O.V. NULPUNT

" " Cl' Cl' 0 en -c-
r-, ro N co cc ,_. Cl'

N ,,; ,,; .... en .; .;

r-. en 0 " 0 er- -
" 0) ,_. .... -r- N -
er ;::; ;::; .;, N Ó ~
" N N N -

..
0 0

""'"
<D

r<) IX) IX) Ol
,.-j I() ll"i ll"i

0 0 0 IX)~ ""'" ~ N
N N N ~r<) N

lang 1.80 h.o.h. 0.20 0 0
met teen schot 0 0

,_. " 0
0 " "ó ó -
0) ;;; '"'en cc
N :;: ro
.". "

HOOGTE T.O.V. N.A.P~
~
N,

AFSTAND T.O.V. NULPUNT~
o
Cl'

NIEUWE
HOOGTE T.O.V. N.A.P.

o
o
I

3.00

Aanvullingsgrond

-- - ------------------r----

Dwarsprofiel 7 nieuw van dp25+80 tot dp29+10
Figuur 14



Granietblokken \

doorn i kse s t eenl t Basalt dik 0.20/0.30 betonblokken O.SOxO.SOxO.ZS
betonblokken
O. SOxO. so-c. ZO

zand bestorting

I- N -c- co - C7> -r en en - N 0 -en cc cc '.IJ cc '" '" N
-a- cc co 'THOOGTE T.O.V. N.A.P. -;- 0 0 0 0 ~ .,; .,; ei, ei,

I I '" '" er

N en en C7> '" '" "' c-
U) en 0 co en

AFSTAND - U) '" '" '" - co "' "' "' N N .oT.O.V. NULPUNT cc -c- ei ~ .,; - - .: ,,-" ei co ~:;; <r <r -e- '" ;') "' ,~ ", N '" -
i -

NIEUWE 0 0 .. 0 '<I' <0

:3 r<') ~ co Ol

HOOGTE T.O.V. N.A.P. I r"Ï I() I() I()

I()
I() I() r<')

NIEUWE "1
r<') r<') N

AFSTAND T.O.V. NULPUNT cD N
N N ~

'<I' r<')
N

Dwarsprofiel 8 nieuw van dp17 tot dp25+80 Figuur 15



Dijkverbetering Nieuw-Neuzenpolder en Braakmanpolder - Ontwerpnota

LITERATUUR

[1] Algemene nota dijkvakken 1999 (concept), Projectbureau Zeeweringen,
Goes, september 1997

[2] Inventarisatie sterkte gezette taludbekledingen in Zeeland, Grondmechanica
Delft, kenmerk 362070/46, Delft, januari 1997

[3] De basispeilen langs de Nederlandse kust, Rijksinstituut voor Kust en Zee,
rapportnummer RIKZ-95.008, mei 1995

[4] Golfrandvoorwaarden op de Westerschelde gegeven een 1/4000
windsnelheid, Rijksinstituut voor Kust en Zee, rapportnummer RIKZ-97.046,
Middelburg, november 1997

[5] Milieu-inventarisatie zeeweringen Westerschelde, Bouwdienst Rijkswaterstaat
Utrecht. Versie 6,29 september 1997. Documentnummer ZEEW-R-97013.

[6] Leidraad Toetsen op Veiligheid, Groene versie, TAW, Delft, augustus 1996

[7] Handleiding toetsen dijkbekledingen, werkwijze op basis van Leidraad
Toetsen op Veiligheid ten behoeve van Projectbureau Zeeweringen, versie

, 2.1; Werkgroep Kennis, 27 mei 1998

[8)

[9)

[10]

_jo [11]

(12)

[13)

[14]

[15)

Geavanceerde toetsing steenbekleding Nieuw Neuzenpolder, notitie,
Grondmechanica Delft,' mei 1998

Rapport 155, Handboek voor dimensionering van gezette taludbekledingen,
CUR Gouda, maart 1992

Handleiding ontwerpen dijkbekledingen, technische werkwijze ten behoeve
van Projectbureau Zeeweringen, versie 2.1, Werkgroep Kennis, 27 mei 1998

Achtergrond bij handleiding toetsen en ontwerpen, PZDT-R-98232

Taludbekledingen van gezette steen, Vernieuwd Black-Box model,
Waterloopkundig Laboratorium, kenmerk H1770, Delft, april 1994

Toetsing RoRo-kade en Zate-kade in de Braakmanpolder, Helpdesk toetsing,
PZDT-X-98620 ontw., november 1998

Detail-advies natuurwaarden Nieuw-Neuzen- en Braakmanpolder.
Ing. A. van Berchum, 27 november 1998. Documentcode; PZDT-B-98656.

Milieu-inventarisatie Zeeweringen Westerschelde (exclusief Walcheren).
Bouwdienst Rijkswaterstaat, Hoofdafdeling Waterbouw, Utrecht.
Versie 9, definitief. 1 december 1998. Documentcode: ZEEW-R-98018.

Versie 4
01-02-1999



BIJLAGEN

Bijlage 1:
Bijlage 2:
Bijlage 3:
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Berekeningsresultaten toetsing
Berekeningsresultaten keuze bekleding
Berekeningsresultaten dimensionering
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Dijkverbetering Nieuw-Neuzenpolder en Braakmanpolder - Ontwerpnota

• BIJLAGE 1: BEREKENINGSRESULTATEN TOETSING

• vak 122, dp 17,25
• vak 122, dp 19,10
• vak 122, dp 21
• vak 122, dp 23
• vak 122, dp 25,22
• vak 123, dp 27,40
• vak 123, dp 29
• vak 124, dp 29,28
• vak 124, dp 31,75
• vak 125a, dp 33
• vak 125a, dp 35
• vak 125a, dp 37
• vak 125b, dp 39
• vak 125b, dp 40,85
• vak 125b, dp 42,43
• vak 126, dp 45
• vak 126, dp 47
• vak 126, dp 49
• vak 126, dp 51
• vak 126, dp 52,28
• plateau van granietblokken onder en boven de Ro-Ro kade, dp 52,28
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Spreadsheet versie 3, d.d. 16·04·199l1,
Gepleegde aanpassingen t.o.v, versie 2:
TOETSING I ONTWERP

bepaling y_s, berekening D_krlt, alschulvlnqscrlterlum.

DIJKVAKNR 122

RANDVOORWAARDEN RIKZ

] w. If. T,
ImtUAPI (mi 1'1

2 1.9 6,2
4 2.2 6,2
g ',' -u:S--

S,US

POLDER Nieuw Nelizen/Braakman

algemeen .oort bekloding B.'onbloHon Bolonblokkon Balailluilen BalallzullBn Granl.1 blokkon Doom.llasn Doom.• ' •• n(I,5O)
d'lk~,,'nummer oij~~a.' 11 • 25 oi'kpaal 11 • 25 Oilk~.. 111 t 25 oiik~aal 11 t 25 oïkpaal 11 t 25 ~ .. '11'25 Dijkpaal 11 • 25

ntvelu bovengrens Im. ,tAP) 5,58 4.71 3,3 2,79 0,77 ·0,72 ·0,72
nlvllu ondergrens [m"iAI'l 4.71 3.3 2.79 0.77 ·0,72 ·0,91 ·091

helling 11:11 4,5 3.9 3.7 3,1 3 3 3
•• nwezlge/mlnlmal. helling aanwezig aanwezig aanwezig .anwell" aanwetlg aanwezig eanwezlg

loplaag ,t.andlkt, Iml 0.25 0.25 0.26 0.26 0,20 0,20 0,30
.00rtonJko m.... llon/mll 2,3 2.3 2.9 2,9 2,6 2,6 2,6

bil blokken: broedlo Iml 0.5 0.5 n.1 nvl. n.v I n.v.t. n v.t
bil blokkon: lo~o Iml 0.5 0.5 n'l n.1 nvi. n v.t n.v.1.

10pl""JI!£enolre.rd 7 Ua/na.1 n•• n•• noe ne. n•• n•• n••
.. nwo.'ge Il,I~o II 7,99 7,99 Hl 4,35 6,28 8,18 4,12

o_krU (g.penelreord or o.ergolon) Iml 0,18 0.29 0,07 0,29 0,28 0,03 0,03
onder1agen nn.,doort.londh.ld ,.......·1 n .1 n .1 open open open dichl

dlkl. mlert .. g Iml 0 0 0.2 0,2 0.2 0,15
kielkom .. nwOlI; 7 fill·"1 n v.L n .1 n .1 n.1 n v.t. n.v t.

bil klelkorn: nl... u kruin Im'lW'l
bil geen klelk.m: dikte klen .. g m 0,8 0.8 0.8 0.8 0.8 0,8

maalgevenda W, Im'UAPI 5.98 5,98 4.80 4,20 2,20 2,00 2.00
condities ti, Iml 2,49 2,49 2.29 2.23 1,93 1,90 1,90

T.. 1·1 6,77 8.71 6.38 8.28 6,20 8,20 8,20
_i II 1,19 1.38 1.42 1.89 1.8e 1.87 1,81
y, Iml 1,21 1.35 1,28 1.40 1,38 1,31 1,37

globale Ichadl-ervarlng beheerder? 1....··Vw.W1;g1 .....elnlg weinig weinig weinig weinig weinig
t08tslng •• nslultlng top'lIg-mler 1 19o1clllr.chil goed goed goed goed

ukklngen opgelredon 7 (;&In .. ) n.e nee nee n•• n•• nee------_beoorden'!i_ "Ichulvl'!i_ goed ~I.I soed goed Baad
Iypo bokledlng Bllck Box 2 2 3b 3b 3b 3b 11,5' Va) 3b

,.sull.a' BlackBox OilY OIN lWIJ lWIJ OilY TWlJ
biJ Oiler: ff.föO",u H 5,34 4.85 4.74 4.23 3,97 3.95 3,95
Anamos geldig 7 ongeldig ongeldig ongeldig ongeldig ongeldig ongeldig ongeldig

resutl.lt STABIEL STABiEl ItIST"BlEl STABIEL
onlworp: ondergren. bekleding Im'NAPI ondergrens ta hoog 3.93 ondergrens Ie hoog 2,10 0,13 ·0.06 ·0,06

CJNV rJNV r: r::A VAN r..r::AV1N 'lN _a'l

IIEB" 1220PI1'25.xl.
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Spreadsheet versIe 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassIngen t.o.v. versIe 2:
TOETSING I ONTWERP

bepaling y_s, berekenIng 0_krll, afschuIvIngscrIterIum.

D1JKVAKNR 122

RANDVOORWAARDEN RIKZ

] w, H, T,

fm'NAPI jml 1'1
2 1.9 6.2.. 2.2 6.2

" L." ".11
I ".""

POLDER Nieuw Neuzen/Braakman

algameen seert blkledlng Belonblokken Belonblokken Basallzullen Be.allzullen Ba.allzullen Doorn. aleen Doorn. 81een (1.50)
dlJkpa.lnummer Dijkpaal 19 • ID Dijkpaal19. ID Dijkpaal 19 • ID Dljkpaal19 • ID Dljkpa.119. 10 Dljkpaal19 + 10 Dijkpaal19 + 10

"Iyeau boyengren. Im'NAPI 5.59 4.59 3.31 2.78 1.9 0.72 0.72
"Iveau ondergrena Im'NAPI 4.59 3.31 2.78 1,9 0,72 -I -1

h.lllng 1';11 4,4 4 3,9 3,1 2,9 3,2 3,2
•• nwezlgelmlnlm.le helling aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezIg aanwezig aanwezig

toplaag Ileendikie Iml 0.25 0,25 0,26 0,28 0,28 0,20 0,30
soorleliJke m .... I'on/mll 2.3 2.3 2.9 2,9 2.9 2,8 2,8

biJ blokken: bresd's Iml 0.5 O,S nyl nv.1. n.v.t. n.v t. n.v.1.
biJ blokken: lengla Iml 0.5 0.5 nvi nvl nvl. nvl. nv.1.

loplaag gepenelreerd 1 Ua/neel nee nee nee nee nee nee nee
aanwlZlge lt.ldD II 7,99 7,99 4.81 4,35 4,12 6,23 4,15o krll (gepenelreerd ol overgolen) In~ 0,21 0.27 0,07 0,13 0,17 0,29 0,29

onderlagen nllerdoorlalendheld ImmI'l nvl n v I open open open dicht
dlkle mierlaag I,nl 0 0 0.2 0.2 0,2 0,15

klelkem .anwezlg 1 Oaln"l nvl n v I n v I nvl nV.I. nvl.
biJ kielkern: niveau kruin l,n'NAPI

biJ geen kielkern; dlkle kleilaag m 0.8 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8
maatgevende w. Im'NAPI 5.95 5.95 4.60 4,20 3,40 2.10 2,10condities It. Iml 2,49 2,49 2.29 2,23 2,11 t,92 1.92

T. 1'1 6,77 6,77 6.38 6,26 6.20 6,20 6.20
~ 11 1,22 1.34 t,35 t,69 t,84 1.75 1.75
Y. Iml 1.23 1.33 1.21 1.40 t,44 1,31 1,3t

globale achade·ervaring beheerder 7 1,.. IIw.lnlgl weinig weinig weinig weinig weinig weinig
toelslng aanslulllng loplaag·mler 7 Igo.",.I.d,11 goed goed goed goed

zakkingen opgetreden 7 0"""'1 nee nee nee nee nee nee
beoordeling .fschulvlng goed soed aoed aoed goed goed twijfel
Iyp. bekleding Black Box 2 2 3b 3b 3b 3b (t,S'Vo)

r•• ull.al BI.ck Box OtN OtN 1W1J 1W1J 1W1J TWlJ
biJ filter: It.MOmt. II 5,26 4,93 4,91 4,23 4,00 4,13 4,13
Anamos g.Idlg 1 ongeldig ongeldig geldig ongeldig ongeldig ongeldig ongeldig

resullaal STABIEL STABiel STABiel INSTABiel STABiel
ontwerp: ondergrens bekleding Im'NAPI ondergrens Ie hoog 3,96 2,79 2,10 1,24 0,14 0,14nAlv nAIl! t".!nr:n n.CJIo JII .. ' ,...~A IA al _ .....

NEBAI22DPI9.1Ob·26 .• I.
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Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING I ONTWERP

bepaling y_5, berekening 0_krll, afschuivingscrIterium.

RANDVOORWAARDEN RIKZ

] w, H, T.

'm'lW" 'm' ,,'
2 1.9 6,2
4 2,2 6,2
D ~," ",0

I ",~"

POLDER Nieuw Neuzen/Braakman
DIJKVAKNR 122

algemeen .0011 bek'edlng Belonblokken Belonblokken BasalIzuilen Basallzullen Doorn .• 'een Doorn .• teen Doom .• Ieen 1,50 Doorn .• teen 1,50
dlikDaa'nummer Oükoaal21 Dijkpaal21 Dijkpaal21 Oïkoaal21 Dijkpaal21 Dïkoaa'21 Oijkpaat21 DijkpBat21n'yelu boyongren. 'm'lW" 5.59 4,74 3,34 3,02 ',32 0,38 1.32 0,38

n'yuu ond.roren. (m'NAP' U4 3.34 3,02 1,32 0,38 -I 0,38 -I
hailing (1;1' U 3,9 4,6 3,1 3 3,8 3 3,8

aanwellge/mlnlmale helling aanwBztg aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezigtoplaag .'eendlkte 'm' 0.25 0.25 0,26 0,28 0,20 0,20 0,30 0,30
.00rtellJke mil .. I'onlml' 2,3 2,3 2,9 2,9 2.6 2,6 2,6 2,6bIJ blokken: breedte Iml 0.5 O,S n v I, n v.t. n v.t. n.v.L n.v.1. n.v.t.
bil blokken: 'ongte Iml O,S O,S nv t. n v l, nvl. n.v.1. n.vl nv.1.lop'aag gepenetreerd 7 Ualneel nee nee nee nee nee nee nee nee
aanwelig. ",/AD II 7,99 7,99 4,75 4,44 6,57 6,18 4,38 4,12

D_krlilgepene"e.rd ol ov.rgot.n) Im' 0,17 0,29 0.04 0,24 0,18 0.23 0,16 0,23onderlagen nlterdoorlatendheld 'mmI., nvt nvl. dichl dicht dichl did"
dIkte nlterla.g Iml 0 0 0.2 0.2 0,15 0,15

klelkern aanwezIg 7 .U"n", nvt n y t nvt nvl. nv t n.v I.
bIJ klelkem: nlveau kruIn Im'1W'_l

bIJ geen klelkem: dIkte klell .. g m 0.8 0.8 0.8 0,8 0.8 0.8maatgevende w, 'm 'IW" 5.95 5.95 4.40 4,50 2.80 2,00 2.80 2,00condities It, Im' 2.49 2,49 2.26 2,28 2.02 t,90 2,02 1,90
T. ,,' 6.77 6.77 6.32 6,35 6,20 6,20 6,20 6,20~ II l,t4 t,38 1,14 1.70 1.82 1,48 1,82 1,48v, Iml 1,16 1,35 1,04 1,44 1,39 1,14 1,39 1,14globale .ch.de-ervaring behaarder 7 Ivetllwllnlg) weinig weinig weinig weinig weinig weinig

toetsing .. n.'ultlng 10pt.ag-nUer 1 19o·d/"·""I goed goed goed goed
zakkIng on opgolreden 7 U"",,, nee nee nee nee nee nee
booordellng .I.chulytng goed twijfel Hoed noed !l0ed goed twijfel twijfeltypo bekledIng Black Box 2 2 Jb II.S· Va) 3b It.5· Va) 3b u.s : Va) 3b (1,5' Va)

re.ultaal Black Box ONV ONV lW1J lWlJ lWlJ lWIJ
biJ filter: H.IAD_. 'I 5,49 4,85 5,49 4,22 4,03 4,62 4,03 4,62Anamos geldig 7 ongeldig ongeldig geldig ongeldig ongeldig ongeldig ongeldig geldigresuftaal STABIEl STABIEL INSTABIEL INSTABIEL STABIEL STABIELontworp: ondorg .. n. bokledlng Im'IW" ondergrons t. hoog 3,92 ondergrens Ie hoog 2,34 O,7t 0,29 0,71 0,29ONV ONV r.OFn r.I=.iI VJlAI 1"'\.&111 -_ .......'AVAN

IIEBA122DP2Ic-26.xts
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Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998,
Gepleegde aanpassingen t.o.v, versie 2:
TOETSING I ONTWERP

bepaling y_s, berekening D_krll, afschulvlngscrllerlurn,

RANDVOORWAARDEN RIKZ
POLDER Nieuw Neuzen/Braakman I w, 11, T,
DIJKVAKNR 122 I Im'NAPI lOll 1'1

2 1,9 6,2
~ 2,2 6,2

" ~,~ ti,U

I -l),1/!)

algemeen .oort b.kl.dlng Belonblokken Belonblokken B.. ahzuilen Basallzuilen Graniel blokkan Doorn. slean Doorn. '1,50
dlikollinumm.r DgkEaal23 DijkD.al23 DijkDe.123 Dijkpeal23 Dijkpaal23 Dijkpaal23 Dijkpaal23

nlv •• u boy.ngr.n. Im'flAPI 5,61 ~,45 3,34 2,39 0,81 0,81 0,61
niveau ond.rgr.n. Im'flAPI 4,45 3.29 2,39 O,BI 0,61 -I -I

h.lllng 11:11 4.5 3,5 3,5 3,1 2,6 3 3
.. nw.zlge/mlnlm.l. h.mng aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

toplaag .Ieondlkle looi 0,25 0.25 0,26 0,2B 0,20 0,20 0,30
.oort.llik. mlSlI l'ooIm31 2.3 2,3 2,9 2,9 2,6 2,6 2,6

biJ blokken: broedl. Iml 0,5 0.5 nvl n.v t. nvl. n.v.1. n.v t.
bil blokken: I.ngl. lOll 0.5 0.5 n v I nvi. n v.L nv I n.v.1.

loplaag gep.nelroerd 1 Ua/neel nee nee nee nea nea nea naa
nnw.rlge H,ILlD IJ 7,99 7,99 4,85 ~,24 6,38 6,IB 4,12o krtl (gep.nel".rd ol overgolen) lOll 0,24 0.24 0,14 0,23 0,03 0,2B O,2B

onderlagen ",Ierdoortalendheld l"vnI'l nvl nvl. dichl diehl did,l did"
dlkle nll.rt.ag .Lml 0 0 0.2 0.2 0,15 0, IS

kl.lkèrn •• nwezlg 1 U"""I nvl nvl. nv I n v.t nvl. nvl.
biJ klelkem: niveau kruin Im'NAP_l

biJ ge.n klelkem: dlkl. kleilaag m O.B O.B 0.8 0.8 0.8 0,6
maalgevende w, Im"IAPI 5.95 5,95 4.10 3,60 2,40 2,00 2,00

condities 11, lOll 2,49 2,49 2,31 2,17 1,96 1.90 1,90
T. 1'1 6,11 6,17 6,41 6,20 6,20 6,20 6,20
l _JI 1,19 1,53 1,51 1.10 2,13 1,61 1,81
y, lOll 1,21 1,47 1,33 1,37 1,55 1,31 1,31

globale schad .... "'.rtng beh.erder ? Ivullwelnlgl weinig weinig weinig weinig weinig weinig
toetsing •• n.lulling lopl •• g·nll.r 1 Igoedl,I.c.h11 goed goed goed goed

zakklng.n opgelr.d.n 1 Ua/nul nee nee nae nee nee ne.
beoordellnn .I.chulvlnn goed Iwï'el aoed aoed Iw~'.1 !lo.d twijfel
Iyp. bekleding Black Box 2 2 Jb (1,5' Va) Jb (1,5' VD) 3b (1,5' Vol 3b (1,5' Vol

,,"ullaat Black Box DIN OIlY TWIJ TWIJ ONV TWIJ
biJ filter: Il"lLlD.... II 5,34 4,51 4.58 4,22 3,63 3,95 3,95
Anamos goldlg? ongeldig ongeldig ongeldig ongeldig ongeldig ongeldig ongeldig

resullaat STABiEl STABiEl INSTABiEl STABiEl
ontwerp: ondergrena bekleding I'" 'flAPI ondergrens la hoog 3,14 2,70 1,74 ondargrens Ie hoog -0,06 -0,06

OAJV nAJII rxt: 11 IfjJ" "'<='1\1.1\" ....... .. ...

POLDER Nieuw Neuzen/Braakman
DIJKVAKNR 122

NEBA' 22DP23b·26 .xI.
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Toelslabel -

Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING I ONTWERP

bepaling y_s, berekening 0_krII, afschulvlngscrllerlum.

RANDVOORWAARDEN RIKZ
POLDER Nieuw Neuzen/Braakman I w, H, T,
DIJKVAKNR 122 I I.. 'NAPI Iml

'"2 1,9 6,2
4 2,2 6,2
0 z.e 0,11

L ~,~J

algemeen loort bekleding Belonblokken Betonblokken B•• altzuilen Besaltzuilen Doorn. steen Doorn, sleen (1,50)
dllkp •• lnummer Oijkpa.1 25 • 22 ~aaI25.22 Djkl!aal 25 • 22 Dijkpaal 25 + 22 Dijkpaal 25 + 22 Dijkpaal 25 + 22

niveau bov.ngren. Im'NAPI 5,62 4,46 3,33 2,76 0,54 0,54
nlv •• u ondergrenl l,n'NAPI 4,46 3,33 2,76 0,54 ·1 ·1

helling 11:7' 4,1 3,9 3,9 3 2,9 2,9
.. nwuigermlnimal. helling aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

toplaag oteendlkte Iml 0,25 0,25 0,26 0,26 0,20 0,30
.00rteliJke m .... Itonllnll 2,3 2,3 2,9 2,9 2,6 2,6

biJ blokken: breedte Iml O,S O,S nvt nvi. n.v.I, n.v.I
biJ blokken: lengt. Iml O,S O,S n v I n v.t n v.t. n.v t.

lopl •• q gepenetreerd 1 1I00nae] nea nee nee nee nee nee
aanwuige 11,1&0 II 7,99 7,99 4,81 4,38 6,18 4,12o kril (gepenetre.rd ol ov.rgol.n) Iml 0,24 0,23 0,08 0,32 0,27 0,27

onderlagen m'erdoori.'endhe'd '''''''''1 nvi. nvi. dicht did .. did ..
dikte mleri •• g Iml 0 0 0,2 0,2 0,15

k'.'kem •• nwezlg 1 "oIn,,1 nvl. nvl. nvt nvl. nvt.
bi' klelk.rn: nlve.u kruin Im"WI

bil go en kielkern: dikte klell .. g m 0,6 0,6 0,8 0,6 0,8
maatgevende W, Im'NAPI 5,95 5,90 4,60 4,30 2,00 2,00condities 11, Iml 2,49 2,49 2,29 2,25 1,90 1,90

T. 1'1 6,77 6,77 6,38 6,29 6,20 6,20~ 11 1,31 1,38 1,35 1,75 1,94 1,94
Y. 1'"1 1,30 1,35 1,21 1,45 1,41 1,41globale ochade·ervaring beheerdor 1 (veelfwelnlgl weinig weinig weinig weinig weinig

toetsing aanslulling topl.ag·mter ? )ooecU.tuhl) good go.d go.d
zakklng.n opgelredon 1 V"'''' n.e nee nee n.e n••
beoordeling .'schulvlng !l0ed lw~f.1 goed soed twjfel Iwljfel
type bekleding BI.ck Box 2 2 Jb 11,5· Vol Jb (1,5· Va) 3b (1,5· Va)

resull •• ' Black Box onv any Iwij twij Iwij
biJ filler: 11,1&0.,.. II 5,01 4,85 4,91 4,13 3,86 3,86
Anamos geldig? ongeldig ongeldig geldig ongeldig ongeldig ongeldig

resull •• , STABiel STABiel INSTABiel STABiel
ontwerp: ondergrens bekleding Im'NAPI ondergrens Ie hoog 3,87 2,79 2,12 -0,12 -0,12

nNV nAlIJ r.ru:n r!t::JI\JA a.. _ ....

POLDER Nieuw Neuzen/Braakman
DIJKVAKNR 122

NEBAI22DP25+22·26 xis
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Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING I ONTWERP

bepaling y_s, berekening D_kril, afschulvlngscrilorlurn.

DIJKVAKNR 123

RANDVOORWAARDEII RIKZ J
] W, 11, T,

IIm"W) Iml 1'1
2 2 62
4 2.4 6.2
0 -r.1I-- B,a

I U'''"O'eeOI . -S:VS---

POLDER Nieuw Neuzen/Braakman

algemeen .oort bekl.dlng Belonblokken BelonbloU,en BasallJ:uilen easaltzullen Bal.llzuilen Balallzuilen Granlsl blokk.n Doom .• Ieen
dlikDulnummer Dijke.'1 27 • 40 !l1lke•• 127. 40 Dijke"l 27 • 40 Dijkea'l 27 • 40 Dijke.al27 , 40 Dijkpa.1 27 • 40 Dr,ka •• 127 • 40 Diikaaal27 • 40nlv.au bovengrenl tm.tW'1 5.59 5.33 3.3 3.09 2 1,15 0.32 ·0.09

nlv.au onderarens Im"WI 5.33 3.3 3.09 2 1.15 0.32 ·0.09 -1
helling 11"1 6 3.8 5.7 3,4 3,11 3 2.6 2.5

•• nwlzlge/mlnlmale helling aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig .anwezlg aanwezig sanwezlg aanwezig
toplaag .Ioondlkle Iml 0.25 0.25 0.28 0.28 0.28 0.28 0.20 0,20

.Dort.lIlk.m .... lo"'~~J 2.3 2.3 2.9 2.9 2.9 2.9 2.6 2.8
biJ blokkon: broedle Iml 0.5 0.5 nvl. flVt. n.vt. 0'1.' n.v.t, n.v.l.
bil blokken: long I. Iml 0.5 0.5 n vi nv I n '1.1. n.v I. ny I. ".'11.

10I!IIIQ g,(!:enetreerd ? Ua/n··1 n •• n •• ne. ne. ne. n •• n •• n ••
aanwezige tt.MO 11 8.94 8.94 5,13 4.88 4,45 4,14 6.51 6.51

D krll(geponelreerd ol overgolonl Iml 0.05 0.42 O,ol 0,16 0,12 0,12 0.07 0.16
onderlagen fillerdoorillendh.ld ImmI'l n y I. nv I dichl dichl dichl dlchl dichl dichl

dlkle fillorll" ImJ 0 0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.15 0,15
klelkem nnwelilil 7 balnul n v I n v I n v I n v I 0'11. n v I n v.t n v.t

biJ kielkern: nlvelu kruin Im.ltAPI
biJ geen klolkom: dlkl. kienaag m 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.8

maolgllvende W. Im. flAP) 5.95 5.95 4.20 4.50 3,40 2.60 2.00 2.00
condilies ti, (m( 2.78 2.78 2,44 2.50 2.28 2.12 2,00 2.00

T. 1'1 8.77 8.77 6.28 8.35 6.20 6.20 6.20 8.20
[ 0.65 1.34 o B8 1.46 1.85 1.77 1,98 2.19

y. Iml 0.96 1.41 0.88 1.36 1.38 1.40 1,41 1,61
globale Ichade-ervlrtng beheerder 1 Iv··~·"igl weinig wemig weinig weinig weinig weinig weinig weinig
toetsing .. nslulllng loplug·nller 1 Igo·dlll.dll) goed goed goed goed goed goed

zakkingen opgetreden 1 baln"l nee nee nee n•• nao n •• n •• n ••-------
go.dbeoordeling .'Ichulvlng goed tw;jfel __a~ __9_~ Hoed IwIjl.'

typ. bekleding Bliek Box 2 2 3b (1.5' Ua) 3b (1.5' Uol 3b 11,5' Ua) 3b (1,5' Ua) 3b (1.5' Ua) 3b 11.5' Ua)
result.lt Black BD. orN OIN TV\1J TV\1J TV\1J TV\1J otN otlV

biJ Illtar: H,lóDm .. II 6,71 4.95 8.54 4.63 4.30 4:09 3,84 3.56Anamos geldig 1 ongeldig ongeldig geldig ongeldig ongeldig ongeldig ongeldig
result ... STABIEL STABIEL STABiel STABIEL

ontwerp: ondergrens bekleding Im'NAPI ondergrens Ie hoog 3,83 ondergrens Ie hoog 2.45 1,32 0,49 ondergrens Ie hoog()NV ONV r.nl=n {.I=II "iN aesvsu GF. IV'!'" ...... ~..

NEBA1230P27'40b-26 .xI.



e
Toelslabel e

Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING I ONTWERP

bepaling y_s, berekening D_krII, afschulvlngscrllerlum.

D1JKVAKNR 123

RANDVOORWAARDEN RIKZ I
] w, It, T, I

Im'NAPI Iml 1'1
2 2 6.2
4 2,4 6,2.,- ',0 ·5.1r

I u "wO'~~O' , 5,95

POLDER Nieuw Neuzen/Braakman

algemeen .oort bekleding Belonblokken Belonblokken Basallzullen Besallzuilen Basallzullen Oranlel blokken Doorn. sleen
dlJkplllnummer Dijkpaal29 Dijkpaal29 Dijkpaal29 Dïk~aal29 Dijkp.al29 Dijkpaal29 Dijkpaal29

nlv'lu bovengren. Im'NAPI 5,6 4,69 3,33 2.73 1,3 0,33 0,07
niveau ondergren. Im'NAPI 4,69 3,29 2,73 1,3 0.33 0,07 ·1helling 11:71 4.4 3,8 4,2 3.14 3 3 2.7

•• nwOIlge/mlnlmale helling aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezigtoplaag .Ieendlkle Iml 0,25 0,25 0,26 0,28 0,28 0,20 0,20
loortelllke mass. IIOf~m]1 2,3 2,3 2,9 2,9 2,9 2,6 2,6

biJ blokken: breedle Iml 0.5 0,5 n v I nV.I. nvl. nvl. n.v.1.
bil blokken: lengla Iml 0.5 0.5 nvl. nvl. nvl. n.v I n.v I.

loplaag gepenelreerd 7 _Ua/no;) noo noo noo noo noo noo noo
•• nwazlge 1l,l.~D II 8,94 8,94 5,26 4,76 4,22 6,51 6,51

O_krfl (gepenelreerd of overgolenl Iml 0,19 0,29 0.08 0,21 0,14 0,04 0,19onderlagen fillerdoorlalendheld InwnI-1 n vi nvl did,l did\( did,l did,l dichl
dlkle miertaag ImI ° ° 0.2 0,2 0.2 0,15 0,15

kielkern aanwezig 7 UoIn .. 1 nvl nvl n v I n v.t. . nv I n v I. n.v I.
biJ klolkem: niveau kruin Im. NAPI

biJ geen kielkern: dlkle kleilaag m 0.8 0.8 0.8 0,8 0.8 0,8 O,Bmaatgevende w. Im'NAPI 5,95 5,95 4,50 4,20 2,80 2,00 2,00condities 11, Iml 2,78 2,78 2,50 2,44 2,16 2,00 2,00
T. I-I 6,77 6,77 6,35 6.26 6,20 6,20 6,20
f ll- 1,15 1,34 1.19 1,59 1,76 1,83 2,03
Y. Iml 1,26 1,41 1,15 1,41 1,41 1,39 1,51globale .chade·ervarfng beheerder 7 Iv.tlfwelnlgl weinig weinig weinig w9mig weinig weinig weinigtoetsing .anslulllng loplaag·nlter 7 Igoe4'll.chll goed goed goed goed goed

zakkingen opgelreden 7 U·/nul nee nee nee nee nee nee nee
beoordellnq al.chulvlng !l0ed Iwïlel !l0ed goed goed goed Iwijl.1
Iypa bekleding Black Box 2 2 3b (1,5' Vol 3b (1,5· Vol Jb (1,5· Vol Jb (1,5 - Vol 3b (1,5' Va)

rnullaal Black Box ONV OtN TWIJ TW1J TW1J TW1J/ONV ONVbiJ filter: H,160",,_ II 5,46 4,95 5.33 4,40 4,12 4,02 3,74Anamos geldIg 7 ongeldig ongeldig geldig ongeldig ongeldig ongeldig ongeldig,"sullaal STABiel STABiel STABiel INSTABIEL
onlwerp: ondergrens bekleding Im'NAPI ondergrens Ie hoog 3.83 2,77 2,08 0,69 ondergrens Ie hoog -0,26

ONV nNV arvcr» r::cII.IJII.N ~rJ\VA. ",au I _"'.~

NEBA123DP29·26 kl.
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Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING I ONTWERP

bepaling y_s, berekening D_krlt, arschulvlngscrllerlum.

DIJKVAKNR 124

RANDVOORWAARDEN RIKZ

] w. ft. T,

Ifn' NAPI looi 1'1
2 2 6.2
4 2.4 6.2
" '. 0.0

I ~.~J

POLDER Nieuw Neuzen/Braakman

algemeen loort bekleding Belonblokken Belonblokken Basall.uilen Basaltzuilen Bosall.ullen Doorn. si een Doorn.I.5D
dlJkpaalnummor Dijkpaal 29 • 28 Dijkpaal 29 • 28 Dijkeaal 29 • 28 Dijkpaal 29 • 28 ~aaI29.28 Dijkpaal 29 • 28 Dijkpaal 29 • 28

nl •• au bo.angrenl I,nf NAP) 5.59 4.46 3.3 2.59 1.1 0.11 0.11
nl.aau ondergrens Im 'NAPI 4.46 3,3 2,59 1,1 0.11 -I -I

helling 11:11 4,4 3.8 3,8 3 2,8 3.3 3,3
aanwulge/mlnlmale helling aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

toplaag sleendlkle Iml 0.25 0,25 0,26 0.28 0,28 0,20 0,30
soortel'lke ma .. a jtonlm1l 2.3 2.3 2.9 2,9 2,9 2,6 2,6

bil blokken: breedle [m] O,S O,S nvl n.1. nvl. n .•. 1. nv.I.
biJ blokken: lengla (mi O,S O,S nvi nvl. n.vl. nV.1 nvi.

l~aa9..11_8.1'_enelreerd 1 Jj_alnee' nee nee nea nea nee nee nee
.anwOllg. "./,\0 " 8,63 8,63 5,24 4.72 4,14 6,51 4,34o krIl19"l'enelre.rd ol overgolen) Iml 0,23 0,24 0,10 0,21 0,13 0,20 0,20

onderlagen nllerdoorlatendheld 1""""1 n v I nvl dichl did,l did,l did,l
dlkl. nllerloog Iml 0 0 0,2 0,2 0,2 0,15

klelkem aonwezlg 1 Uoineel nvl. n v I n v I nvl nvl. n.Y I
bg klelkem: niveau kruin (m'NAPI

biJ geen klelkem: dlkle klellasg m 0,8 0.8 0.8 0,8 0.8 0,8
maatgevende W. IIn' ttAP) 5,95 5,90 4.60 4,10 2.60 2,00 2,00

condilles ft. In'l 2,69 2,69 2.49 2,42 2,12 2,00 2,00
T. 1'1 6,77 6,77 6.38 6,23 6,20 6,20 6,20
~ 11 1.17 1,36 1,33 1,67 1,90 1,66 1,66
Y. Iml 1,25 1,40 1.26 1,45 1,48 1,29 1,29

globale Ichade-ervarlng beheerder 1 IvceVwtlnlgl weinig weinig weinig weinig weinig weinig
toetsing aansluiting loploag-mler 1 (goed/slecht) goed goed goed goed

zakklng.n opgetreden 1 Ua/nul nee naë nee nee nee nee
beoordeling alschulvlng goed Iwjlel Goed goed goed goed Iwijlel
Iype bekleding Black Box 2 2 3b 11,5' Vol 3IJ (1,5' Vol 3b (1,5' Uo) 3b (1,5' Uo)

, .. ultaat Black Box OrN OIN lW1J lWiJ TWlJ TW1J
biJ filter: It.MD .... II 5,39 4,89 4,96 4,26 3,91 4,28 4,28
Anamos geldig 1 ongeldig ongeldig ongeldig ongeldig ongeldig ongeldig ongeldig

re.ullaat SlABIEl STABIEL STABIEL INSTABIEL INSTABIEL
onlw!!E! ondergren. bakledlng Im' NAPI onderg.ens Ie hoog 3,80 2,72 1,92 0,37 0,Q7 0,07

nNV OA/I! r::.J::III1I1A nr::A lAAI na::A lAl.
__ I •

NEBA124DP29t28b-28 .• ls
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Spreadsheet versie 3, d.d. 16·04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING I ONTWERP

bepaling y_s, berekening D_krll, afschulvlngscrllorlum.

RANDVOORWAARDEN RIKZ
POLDER Nieuw NeuzenlBraakman I w, If, T.
DIJKVAKNR 124 I Im.tW'1 Iml 1'1

2 2 8.2
~ 2.~ 8.2
Q 2. 0._

I untwo,ppo, . 5,95

.Igemeen aoort bekleding Belonblokken BelonbloUen BalallzuHen Basattzuilen B... llluiien B... llluilen Doom .• Ieen Doom.1.50 Ba •• llluilen(I.50)
dllk2111nummor Dijk2aal 3 I • 75 Oilkp •• 13 I • 75 Dilk2 •• ' 3 I • 75 Di,k2.a' 31' 75 Dilk2 .. 13 I • 75 Oiikpaa'31 • 75 Di'kpaal31 • 75 Dijkp •• 131 • 75 Dilko.al 31 • 75nlv.au bov.ngr.na Imt flAP) 5.81 ~.68 3.29 3.05 1.96 1.02 0.37 0.37 3.05

nlv.au onderarens Im'lW'l 4.68 3.29 3.05 1,96 1,02 0,37 ·1 ·1 1,96
helling 11:11 0 3.9 5,4 3,1 3,2 J,3 3,4 3,4 3,1

.anwezlge/mlnlmall helling aanwezig aanwezIg aanw8zlg ianwezÎg .anwezlg aanwezIg aanwezig aanwezig aanwezIgloplaag .t.endlkl. Iml 0.25 0.25 025 0.25 0.25 0.25 0,20 0.30 0,38loortellJk.mus. Iton/mll 2.3 2.3 2.9 2.8 2.8 2.9 2,8 2.8 2,8bil blokken: braedl. 1'"1 0.5 0.5 nvl n v I n.V t. n v.I. n.v.L n.v.t. n.v.l
bJl. blokken: I.nal. Iml 0.5 0.5 ovl. nvl. nV.I. n.v.1. n.v.t. n.v.1. n.v.l.topll~ g.p.n.lreerd 1 lIa/no.' ne. no. ne. neo nes nee ne. ne. ne ••• nwulge H./AD 11 8.83 8.83 5.35 5.H 4.99 4.55 8,51 4,34 3,83

D kot (gepenetreerd ol overgolen) Iml 0.20 0.28 0.03 0.18 0.13 0,09 0,23 0.23 0,18onderfagen nllordoorfltendheld 1-'1 0'11. nvt. dichl didll dichl dicht dichl
dikt. nllerfllg Iml 0 0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.15

klelk.m IInwlllg 1 ~"n"1 n v I "'It. n v I nvt nvl. nv.1. n.v t.
bIJ kielkern: nlvOlu kruin Im·flAP

bil geen klelkem: dikt. klell .. g m 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
maatgevende w, Im"WI 5.95 5.95 00 4.80 3.~0 2.40 2.00 2,00 4.80condllles It, Iml 2.68 2.69 2.45 2.~8 2,28 2,08 2,00 2,00 2.49

T. 1'1 8,77 6.71 8.28 8.36 8.20 6.20 8.20 8.20 8,38~ 11 1.20 r.az 0.83 1.63 i.60 1.83 1.81 1,81 1.83y, Iml 1.27 1.37 0,92 t.46 1,35 1,30 1,28 1,26 1,48globale .ch.d.-ervar1ng behe.rder ., I...··\-'w·rn'il weinig weinig weinig weinig weinig weinig weinig
loel.llng •• ",Iulllng lopl .. g·mler '1 Igo·dfll4lchCl goed goed goed goed goed

lIkkingen opgelreden 7 baln"l nee nee nee nee nee neo nee
beoordeling .r,chulvlng goed twij,.1 goed --~ goed goed goed twijlel twlileltypo b.kl.dlng Bllck Bo. 2 2 3b 11.5' Uol 3b 11.5· Uol 3b (1.5· Uol 3b n.s- Uo) 3b (1.5' Uo)

re.ull •• t BI.ek Bo. OIN OIN !WIJ !WIJ !WIJ !WIJ T'IVIJ
bijnlier: 1t,160_. H 5.31 4.98 6.29 ~.33 06 4,34 4,37 4.37 4,33Anamos geldig 1 ongeldig ongeldig ge'dig ongeldig ongeldig ongeldig ongeldig geldig geldig~.ullill STABIEL lIlSTABIEl STABiEl STABIEL INSTABIEL STABIEL STABIELontwerp: ondergrens bekleding Im'lW'l ondergrenl te hoog 3.69 ondergrens 'e hoog 2.38 1,37 0.46 0,12 0,12 2,38ONV ONV GOFO r/" 1 !JiJ ·~AVAN r.!':Av.!N - ..,1 "ti ,..~ .

POLDER Nieuw NeuzenlBraakman
DIJKVAKNR 124

NEBA 124DP31+75b .xI.
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Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING I ONTWERP

bepaling y_s, berekening D_krll, afschulvlngscrllerlum.

RANDVOORWAARDEN RIKZ
POLDER Nieuw Neuzen/Braakman I w, H. T,DIJKVAKNR 125 a I Im'NAPI Im' 1'1

2 2 8.2
4 2,3 8,2
b _,0 e.e

l v.nw"l'l'un, 5,95

algemeen aoort b.kl.dlng Belonblokken Belonblokken Koperslakblokken Koperslakblokken BasallzuUen Doorn, si een Doorn,l.5D
dljkpllinummer Dijkpaal33 Dijkpaal3] Dijkl'aal33 Dijkpaal33 Dijkpaal33 Dijkpaal33 OI'kpaal33niveau bov.ngr.na Im'NAPI 5,6 4,58 3,27 2.42 1.02 0.26 0,26

nlvllu ond.rgren. Im'NAPI 4,58 3,27 2,42 1,02 0,26 -1 -,h.lllng 11:11 4,5 3,7 3,5 3,1 3 3,2 3,2.. nwezlge/mlnlmale helling aanwBzig aanwezig aanwezig aanwezig eanwezlg aanwezig aanwezigtoplaag 'I •• ndlkl. Iml 0,25 0,25 0,25 0,25 0,28 0,20 0,30
soorteliJk. m.... 'Ion/mll 2,3 2,3 2,7 2,7 2,9 2,6 2,6biJ blokken: breedl. 'mi O,S O,S 0,4 0,4 nv I., n v.t. n.v.t.
bl] blokken: lengl. Iml O,S O,S 0,2 0,2 nvl. n.v.l, n.v.t.loplaag g.penelr .. rd 1 !ia/neel naa nea nee nee nse nee
.. nwezlg. 11,/40 II 8,31 8,31 5,89 5,59 4,05 6,51 4,34D_krl1 (gepenelreord ol overgolonl [m] 0,21 0,27 0,14 0,23 0, " 0,21 0,21onderlagen flUerdoorialendheld l·nmI·1 n v I n v I open diehl didll did,l

dlkle flUerle.g Iml 0 0 0,15 0,15 0,2 0,15
kl.lkem .anw.zlg 1 U"',,·I nvl n v t n v I n vi n v.t, n.v t.bIJ klelkem: niveau kruin Im'NAPI

bi' geen kielkern: dlkl. kleilaag m 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8maatgevende W. Im. NAPI 5,95 5,95 4,70 3,90 2,50 2,00 2,00condities 11. Iml 2,59 2,59 2,41 2,29 2,08 2,00 2,00
T. 1·1 6,77 6,77 6,41 6,20 6,20 6,20 6,20~ 11 1,17 1,42 1,46 1,65 1.79 1,71 1,71
Y. Iml 1,22 1,42 1,34 1,39 1,40 1,32 1,32globale .chade-ervarlng beheerder 7 fvetllwtlnlgl weinig weinig weinig weinig weinig weinigtoetsing .ansluUlng toplaag,flUer 1 Igotd/lled,') goed goed goed goed

zakkingen opgatreden 1 U"""I nea nea nee nea naa nee
beoordallng .'.chulvlng aoad Iwifel aoed aoed aoed goed Iwijf.1typ. bekleding Black BOK 2 2 3b 3e(I,5' Uo) 3b(I,5' Uo) 3b(I,5' Uo)

r.. ull .. t BI.ck BOK ONV ONV OIlV ONV TWlJbiJ filter: H./4D~. II 5,41 4,74 4,63 4,29 4,07 4,19 4,19Anamos geldig 1 ong.ldig ongaldig ongeldig ongeldig galdlg ongeldig ongeldigresull.al
STABiel INSTABIEL STABIELontwerp: ondergren. bekleding Im'NAPI ondergrens Ie hoog 3,82 2,69 1,82 0,40 0,02 0,02ONV ONV ONV nA/V ~1"\C'n

__ 'll

POLDER Nieuw Neuzen/Braakman
DIJKVAKNR 125 a

HEBA125aDP33b .Is
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Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING I ONTWERP

bepaling y_5, berekening D_krll, afschulvlngscrllerlum.

DIJKVAKNR 125 a

RANDVOORWAARDEN RIKZ

] w, 11, T,

Im' NAPI Iml 1'1
2 2 6.2
4 2.3 6,2
0 ',0 0,"

I :>,~:>

POLDER Nieuw Neuzen/Braakman

algemeen 10Drt bokloding Belonblokken B.IDnblokk.n I<opersl.kblokk.n I<opersl.kblokken Basailluilan DDDrn,sle.n
dlfkpaalnummor Dijkpaal35 Dijkpaal35 Dijkpaal35 DijkEaal35 Dijkpaal35 Diikpaal3S

nlvllu bDvongren. Im' NAPI 5,59 4,67 3,29 2,Ol 0,91 0.16
niveau Dndergrens Im' NAPI 4,67 3,29 2,Ol 0,91 0,16 ·1

helling 11;71 4,5 3,6 3,2 3 3,2 2.7
•• nw'llge/mlnlmale holllng aanw.llg aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

toplaag .Ioondlkle Iml 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,20
IDDrt.llJko mu.a I'ontmll 2,l 2.l 2.7 2,7 2,9 2,6

biJ blokkon: broodle Iml o.s 0.5 0,4 0,4 nvi. n.v t.
biJ blDkken: longle Iml o.s o.s 0,2 0,2 n.v t n.v t.

IDplaag goponolreerd ? Ua/neel nee na. nee na. nee naa
aanwezige tI,IÓD 11 B,ll 6,ll 5,92 5.45 3,99 6,51

D_klllig.p.nelroerd DI Dvergol.nl Iml 0,19 0,29 0,20 0,18 0,10 0,20
onderlagen nl1erdoDllalondhold 1""""1 nvi. nvl open die"1 did,l dichl

dlkle nl10llng Iml 0 0 0,15 0,15 0,2 0,15
kielkom aanwezig? U"""I nvl nvl nvl nvl. nvl. n.v I

biJ kl.lkem: nlyeau kruin Im'NAPI
biJ gton kielkom: dlkle kleilaag m O,B 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

maalgevende w, I.. ' NAPI 5,95 5,95 4,80 3,50 2,30 2,00
condilles ti. looi 2,59 2,59 2,42 2,2l 2,05 2,00

T. 1'1 6,77 6,77 6,44 6,20 6,20 6,20
~ 11 1,17 I,l8 1.62 1,7l 1,69 2,Ol
Y. Iml 1,22 l,l9 1,45 1,42 l,l2 1,51

globale .eh.d .... rvallng beheerder 7 (,,'.I1w,lnlgl w.inlg weinig weinig weinig weinig weinig
toetsing aanslulllng lopl •• g·nll.r 7 Igofldlslechtl goed go.d goed go.d

zakkingen opgelr.don 7 Ua/nul ne. nee nes n•• nea na.
beoordeling aIlehuiving go.d !wii!!l__ go.d ao.d goed !wIjiel
type beklodlnll Black BDx 2 2 3b lc(I,5'Uol lb (1,5"1101 3b (I,S'Uo)

,,"uIlaai Black Box otN DIN otN ONV lWIJ ONV
biJ 111Ier: H.I<ID.... II 5,41 Hl 4,l6 4,18 4,22 3,74
Anamos geldig? ong.ldig ongeldig ongeldig ongeldig geldig ong.ldig

resullaal STABiel
ontworp: ondergrenl bokl.dlng Im'NAPI ondergrens la hoog 3,86 2,62 1,37 0,31 ·0,26nNV ONII nu" nail ",.,,-- _ ....

NEBAI25aDP35b .Is
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Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING I ONTWERP

bepaling y_s, berekening D_krII, afschulvlngscrllerlum.

RANDVOORWAARDEN RIKZ
POLDER Nieuw Neuzen/Braakman I w. H. T,
DIJKVAKNR 125 a I Im'NAPI Iml 1'1

2 2 6,2
4 2,3 6,2
u ',a a,a

I ::: ",~"
algemeen loort bekleding Belonblokken Belonblokken Koperslakblokken Koperslakblokken Ba.allzullen Doorn. Iteen

d~e.lnummor DijkEaal J7 Dijkpaal J7 DftaalJ7 Dijkpaal J7 D~kEaal37 Dijkpaal37
nlve.u bovengrenl Im. NAPI 5,55 4,74 3,25 2,14 0,9J 0,2
nlve.u onde_!lll'onl Im' NAPI 4,74 3,25 2,14 0,9J 0,2 ·1

helling 11:11 4.4 4,3 2,5 J 3,2 2,7
.. nwldgolmlnlmlle helling aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

toplaag .Ieendlkle Iml 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,20
.oortelljke m .... Ilon/m)1 2,J 2,J 2.7 2,7 2,9 2,6

biJ blokken: broodl. Iml 0,5 0,5 0,4 0,4 n v.t. nv.t.
b~ blokken: le'!JIII __IonI_ 0.5 O,S 0,2 0,2 nvl. n.v.t.

l~a~!1I1!.I!0nelreord 1 JLalne~ nee nee nee nee nee nee
.. nwedgo H,I6D II 8,31 8,31 6,03 5,48 3,99 6,51

D_krll (gep.nolreerd ol ovorgolon) Iml 0,17 0,31 0,18 0,20 0,10 0,21
onderlagen nllordoort.lendheld 1""""1 n.vl nvl open dichl dichl did"

dlkle mlorfaag ....El ° ° 0,15 0,15 0,2 0,15
kielkom aanwozlg 1 UaIn"l n.v.1 n v I n.v l. n.v.t. nvl. n.v.t.

blj_klelkom: nlv.au kruin Im'NAP...!
biJ goon kielkom: dlkle klonl.g m 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,8

maalgevende w. Im'NAPI 5,95 5,95 5,10 3,60 2,30 2,00
condities If. Iml 2,59 2,59 2,47 2,24 2,05 2,00

T. 1'1 6,77 6,77 6,53 6,20 6,20 6,20
~ 11 1,20 1,22 2,08 1,73 1,69 2,03
Y. Iml 1,24 1,26 1,62 1,42 1,32 1,51

globale .ch.do-orv.rlng bohoorder 1 l~e.Vwelnlgl weinig weinig weinig weinig weinig weinig
loelslng .. n.lulllng lopla.g-m'er 1 fgo."'s,.chll ------- goed goed goed goed

.. kklngon opgolrodon 1 UaIn"l nee nee nee nee nee nee
beoorden'!ll. elechulvl,!!I. !l0ed !l0ed twij'el .Jl.0ed aoed twïlal
Iypo bekloding BI.ck Box 2 2 3b 3c (I,S'Vo) 3b (I,S'Vo) 3b (I,S'Vo)

rOlull •• 1Bliek Box ONV OUV OIlV OUY TWtJ ONV
biJ filter: ".IdO", .. II 5,33 5,24 3,68 4,17 4,22 3,74
Anamos geldig 1 ongeldig ongeldig ongeldig ongeldig geldig ongeldig

relull.al STABiEl
onlw!'Jl.' ondorgronl bekloding Im'NAPI ondargren, Ie hoog 4,06 2,37 1,47 0,31 ~,26

rU,1I1 nA1I1 nanl ",.111 ---- _ ...

POLDER Nieuw Neuzen/Braakman
DIJKVAKNR 125 a

NEBAI25aDPJ7..I.



e
loelsl.bol e

Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING I ONTWERP

bepaling v.». berekening D_krlt, afschuivingscriterium.

DIJKVAKNR 125 b

RANDVOORWAARDEN RIKZ

] w. It. T,
Im'NAPI Iml 1'1

2 1,7 6,2
4 2 6,2
0 ~," b,tI

l "VV'" , ",~~

POLDER Nieuw Neuzen/Braakman

Koperslakblokken Koperslakblokken Ialgemeen .oort bekleding Belonblokken Betonblokken Koperslakblokkon Kopor.lakblokkon Koponlakblokkon B•• ollzullon 1,50 1,50 I
dlJkplllnummer Oijkpaal39 ~paal39 Oijkpaal39 0ljkpaal39 Oijkpaal39 Oijkpaal39 Oijkpaal39 Oijkpaal39nlvllu boyengren. Im'NAPI 5,52 4,54 3,42 2,82 1,63 0,84 2,82 1,63

nlv.lu ondergren. Im"1AP1 4,54 3,42 2,82 1,63 0,64 ·1 1,63 0,84helling 11:71 4,7 4,4 3,6 3,5 3,3 3,3 3,5 3,3•• nwezlge/mlnlmele helling aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aonwozlg aanwezig aenwozlg aanwezigtoplaag .le.ndlkt. Iml 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,28 0,38 0,38soortelijke m .... IIonfm31 2,3 2,3 2.7 2,7 2,7 2,9 2,7 2,7biJ blokken: breed I. Iml O,S O,S 0,4 0,4 0,4 n.v.1. 0,4 0,4biJ blokken: lenDle Iml 0.5 O,S 0,2 0,2 0,2 nv.1. 0,2 0,2lopla.g geponetreerd 1 Uafnoo) noo noo nee nee nee ne. nea nee.enwezlge 1J,lAO 11 7,35 7,30 5,t5 4,93 4,49 3,35 3,29 2,99O_krlt (gepenetreerd of overgoten 1 Iml 0,20 0,23 0,10 0,19 0,13 0,26 0,19 0,13onderlagen Illterdcortatendheld l"vnI'l n v.1 nvl. open did" did,l dichl
dlkle mterl .. g Iml 0 0 O,IS O,tS 0, t5 0,2

klelkem .anwezlg 1 Oalno.1 nvl. nv 1 nvl. n v I. IlV' n.v I.
biJ kielkern: niveau kruin Im'NAPI

biJ geen klelkorn: dikte klenl.g 1ft 0,6 0.6 0.6 0,6 0,6 0,6maalgevende W. Im'NAPI S,9S S,60 4.10 4,10 2,90 2,10 4,10 2,90condities 11. Iml 2,29 2,27 2,11 2,02 1,64 1,72 2,02 1,64
T. 1'1 6,77 6.14 6,41 8,23 6,20 6,20 6,23 6,20
t II 1,19 1,27 I,S3 1,57 1,73 1,79 1,57 1,73
Y. looI 1,15 1,20 1,26 1,24 1,26 1,25 1,24 1,26globale Ichada-ervarlng bah .. rder 1 IveeVweWvl weinig weinig weinig weinig weinig weinigloelslng .. nelul1lng lople.g·nner 1 19ot:dltlechll good goed goed goed

zekklngen opgetreden 1 Oaln"l no. no. n08 nee n•• nee
beoordeling If.chulvlng go.d aO•d aO•d aood lIoed go.d twijlel twijfoltype bekledIng Bliek Box 2 2 Jb 3e (1,5' Va) 3e (1,5' Vol 3b (1,5' Va)

resultalt BI.ck Box OUV ONV ONV TWtJ TWIJ TWtJbiJ filter: H.MO... , II 5,34 5,12 4,51 4,45 4,16 4,07 4,45 4,16Anamos geldig 1 ong.ldig ong.ldig ong.ldig ongeldig ongeldig geldig goldig g.ldigrelultaal INSTIIIl/G.L STABIEL INSTABIEL INSTABiElontwerp: ondergrenl bekleding I",·NAPI ondergrens te hoog 4,00 ond.rgrons I. hoog 2,24 1,00 0,23 2,24 1,00ONV ONV ONV 'tIp t.s« rl« f 'id _nrn "·'V _ ...

NEBA12SbDP39.xls
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Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING I ONTWERP

bepaling y_s, berekening D_krlt, afschulvlnqscrlterlum.

DIJKVAKNR 125 b

RANDVOORWAARDEN RIKZ

1 w. H. T.

Im'NAPI Iml 1'1
2 1,7 6,2
4 2 6,2
0 '.~ ","

L '~~ , ~,~a

POLDER Nieuw Neuzen/Braakman

algameen .oort bekleding Belonblokken Belonblokken Granielblokken Granielblokken I,5D
d~a.lnummer Dijkpaal 40 + 85 Dijkpaal 40 + 85 Dijkpaal 40 + 85 Dijkpaal 40 + 85

niveau bovengren. [m t NAP) 5,58 4.52 3,66 3,66
niveau cinde!grenl Im'NAP_! 4,52 3,66 ,I ,I

helling 11:71 5,1 4,6 3.1 3,7
.enwOllge/mlnlmale helling aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

toplaag .Ieendlkle 1"'1 0,25 0,25 0,20 0,30
100r1ellj_ke m .... Ilon/mll 2,3 2,3 2,6 2,6

biJ blokken: breedle Iml O,S O,S 0,25 0,25
blj_blokken: le"JIle Iml 0,5 0,5 0,3 0,3

I~a~.nelre"d 1 Ua/naai naa naa nea nae
.anwellge 11,160 I1 1,35 1,25 1,00 4,66

O_krll (gepenelreerd ol overgolenl 1·'1 0,22 O,IB 0,19 0,79
onderlagen nJlerdoorialendheld 1......·1 nvl. nvl dichl did"

dikle nllorlaag Iml 0 0 0,2 0,2
kielkern •• nwu.!l!_ 1 U"·"I nvl n v t n v I

biJ kielhem: nlv •• u kruin Im'NAPI
biJ geen klelkem: dlkle kleilaag m 0,8 0,8 0,8 0,8

maalgevende w, ImtNAPI 5,95 5,70 5,00 5,00
condilles 11. 1.01 2,29 2,26 2,15 2,15

T. 1'1 6,11 6,71 6,50 6,50
l .u 1,10 1,21 1,50 1,50
Y. Iml 1,07 1,15 1,28 1,28

globale .chade,erverlng beheerder 1 Incllweinlul weinig weinig weinig
toetsing .. n.lulllng 10plaag,Oner 1 Igot",.lethll good

zakkingen opgelreden 1 U"'""I noe noa nee
beoordeling alschulvlng !l0ed !l0ed !l0ed
type bekleding elack BOl 2 2 3a (I,S '1101

reaunlll Black BOl OtN OtIV TWIJ
biJ lIlter: 11.160 .... 1·1 5,64 5,21 4,5B 4,58
Anamos geldig 1 ongeldlg ongaldig ongeldig ongeldig

"sull.al INSTABIEL INSTABIEL
ontw~ ondergrens bekleding Im'NAPI ondergrens Ie hoog 3,9B 3,01 3,01

nu" n.an _a.i ..

NEBAI25bDP40+85b .• ls
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Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING I ONTWERP

bepaling y_s, berekening 0_krII, afschulvlngscrllerlum.

DIJKVAKNR 126

RANDVOORWAARDEN RIKZ

) w. H. T,

1.. ·tlAP' 1"1 1-'
2 1,7 5,7
4 1,9 6,2
ti ~,~ tI,a

I V,,'""'''''"'' , ",""

POLDER Nieuw Neuzen/Braakman

algemeen 10011 bekl.dlng Belonblokken Belonblokken Granlelblokken Grenletblokken 1,50
dilkpllinummer Oijkpaal45 Oïkpeal45 Oijkpaal45 Oijkpaal45

niveau bovengren. I.. ·HAPI 5,6J 4,76 J,65 3,65
niveau ondero,en. I"'HAPI 4,76 3,65 ·1 ·1

helling 11:11 4,9 U 3,7 3,7
.. n", .. lge/mlnlm.l. helling aanwezig aanwozlg aanwezig aanwelig

toplaag .teendlkle Iml 0,25 0,25 0,20 0,30
100l1elllke m.11I 1''''''m31 2,3 2,3 2,6 2,6

biJ blokken: breodl. Iml O,S O,S 0,25 0,25
bil blokken: lenllte Iml O,S O,S 0,3 0,3

topl"Q oopenetreerd ., Ua/neel nee nee neo nee
•• nwellge 11,160 11 1,03 7,03 6,61 4,45

o krltlgepenetreerd or overgoten' Iml o.re 0,23 0,70 0,70
onderlagen flllerdoorlatendheld ImmI-1 nvt n v I diehl diehl

dikte IlIlerl •• g Iml 0 0 0,2 0,2
klelkem .. nwulg ., U""··I nvl n v I nvl

biJ kielkom: nlve.u kruin Im'HAPI
bil geen klelkem: dlkle klen.ag m 0,0 0,0 I I

maatgevende W, Im·tlAPl 5,95 5,95 5,00 5,00
condities 11. Iml 2,19 2,19 2,05 2,05

T. 1-' 6,17 6,77 6,50 6,50
( II I,ll 1,24 1,5J 1,53
y, Iml 1,10 t,I5 1,27 1,27

globale .ch.de-ervarlng beheerder ., (.... tllwtlnlV) weinig weinig weinig
toetsing .. nslulllng topleeg-flller" 'goe.g,I.dlll goed

Zlkklngon opgelreden ., U"""I nee nee nes
beoordeling .'schulvlno goed goed goed good
type bekleding Black Box 2 2 3a (1,5' Vol

relull •• 1BI.ck Box OIW OIN l'N1J
biJ filter: 11,160... , II 5,41 5,19 4,51 4,51
Anamos geldig ., ongeldig ongeldig ongeldig geldig

, .. ull •• t INSTABIEL INSTABIEL
ontwerp: onde'grens bekleding Im'NAP, onde'gren, I. hoog 4,22 3,09 3,09

nUll na .. _ ... "

NEBA1260P45b,.I,
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Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING' ONTWERP

bepaling y_s, berekening 0_krlt, arschulvlngscrlterlurn.

DIJKVAKNR 125 b

RANDVOORWAARDEN RIKZ

] .w, It, T,
Im'NAPI Iml 1'1

2 1,7 8,2
4 2 6,2
0 £,~ 0,0

L V'''''.'I'I'UIl, ",~~

POLDER Nieuw Neuzen/Braakman

algemeen 100r1 bekleding Belonblokken Belonblokken Granielblokken Granielblokken 1,50
dllkl! .. lnummer Dijkpaal 42 t 43 D~kpà.1 42 t 43 Dijkpaal 42 t 43 Dijkpaal 42 t 43

niveau bov,ngrenl Im I NAPI 5,6 4,62 3.62 3,62
niveau ondorgrenl Im'NAPI 4,62 3,62 ,I ,I

helling 11:11 5,2 4.3 3.1 3,7
.anwezlge/mlnlmale helling aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

loplaag Ileendikie Iml 0,25 0.25 0.20 0,30
aoor1elljke m .... IIooIm31 2,3 2,3 2,6 2,6

bij blokken: broadle Iml O,S O,S 0,25 0,25
bij blokken: leng Ie looi O,S O,S 0,3 0,3

loplaag gepenelreerd 7 Ua/neel nee nee nee nee
.. nwezlge ",MD II 7,35 7,35 6,95 4,63

o krll (gepenelreerd of overgolenl Iml 0,20 0,21 0,78 0,78
onderlagen nlterdoorlalendheld I....~'I nvl nvl did,1 did"

dlkta nllerlaag Iml 0 0 02 0,2
kl.lkem .anwezlg 7 Dolnetl n v I nvl n v I

bij kielkern: niveau kruin Im' NAPI
bij geon kielkern: dikte kleilaag m 0,8 oa I t

maatgevende w, Im'NAPI 5,95 5,90 {90 4,90
condities If. looi 2,29 2,29 2, t4 2,14

T, 1'1 6,77 6,71 6,47 6,47
l 11 1.08 t,30 1.50 1,50
y. Iml t,06 t,23 1,27 1,27

globale Ichade,ervarlng beheerder 7 IvtellweWllgl weinig weinig weinIg
toetsing •• n.lulllng lopl •• g·filter 1 luoedf.ledl11 goed

zakkingen opgetreden 7 U"""I nee noo nee
beoordeling .fschul.lnQ Dood goad Daad goed
typ. bekleding Black Box 2 2 3a n.s : Ua)

re IUIt.I' Black Box ONV ONV TW1J
bl] filler: 1t,I.IDmo. II 5,71 5,03 4,59 4,59
Anamos geldig 7 ongeldig ongeldig ongoldig ongeldig

r.. uil nt INSTABIEL INSTABiel
ontwerp: ond.rgrenl bekleding [m .NAPI ondergrens Ie hoog 4,06 2,99 2,99

nA1l1 nail _a ..

NEBA125bDP42 t43b .• ls



• Toalslabal ti

Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING I ONTWERP

bepaling y_s, berekening D_krll, afschulvlngscrlterlullI.

DIJKVAKNR 126

RANDVOORWAARDEN RIKZ

] w. 11. T,

Im'NAPI Iml I-I
2 1.1 5.7 ,
4 1,9 6,2
0 ',' b,II

I "~~D" , 0,""

POLDER Nieuw Neuzen/Braakman

algemeen loorl bekledIng Betenblokken Balonblokk.n Gr.nialblokkan Gr.nialblokken 1,50
dlJkpa.lnummer Oiik~aal41 Oijkpa.141 OiJk~a.141 Oï,koaal41

niveau bovengrenl [m e NAPI 5,64 4,53 3.63 3,63
nlve.u ondero"nl Im'NAPI 4.53 3.63 ·1 ·1

helling 11:71 4.8 4.6 3.1 J.1
I8nwezlge/mlnhn.l. helling aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

toplaag Ileendlkie Iml 0.25 0.25 0.20 0.30
loortellJke ma .. a lIon/mll 2.3 2.3 2.6 2.6

biJ blokken: breedle Iml 0,5 0,5 0,25 0,25
biJ blokken: le"qle Iml 0,5 0.5 0.3 0.3

lopl •• g g.pen.l,.erd 1 lia/neel naa neo na. ne •
• anw.dge II.MO II 7.03 6.93 6.62 4,41

o krll (gepen.'reerd ol ov.rgolen) Iml 0,23 0,19 0.18 0,78
onderlagen Illterdoortalendheld InvnI_1 nvl n v I did.l did"

dlkle ml .. la.q Iml 0 0 0.2 0,2
klelkem .anwezlg 1 lIa/n .. 1 nvl nv l n v I

bIl klalkern: nIveau kruIn Itnt NAP)
biJ geen kl.lkern: dlkle klell.ag m 0.8 0.8 1 1

maatgevende W. Im 'NAPI 5,95 5.10 4.90 4,90
condities It. Iml 2,19 2,16 2.04 2,04

T. 1'1 6.71 6.11 6.41 6,41
l 1I 1.19 1.24 1.53 1,53
Y. Iml 1.12 1,14 1.26 1,26

globale schade'erv.rlng beheerder 1 IvctlJwehllg) weinig weinig weinig
toetsing •• n.lulllng 10ple.g·nUer 1 )go.6'.lcdlll goed

zakkIngen opg.lreden 1 Ua/n"l naa nea - nae
beoordeling .Ischulvlnq lIoad lIoad lIoad lIoad
Iype bekleding Black Box 2 2 3al1,5' Vol

.. luU •• 1Black Box OIN OIN TWlJ

biJ filler: 11,160""" II 5,34 5,19 4,52 4,52
Anamos geldIg 1 ongeldig ongaldig ongaldig galdig

r.luUa.l INSTABiel INSTABIEL
onlwerp: ondergrenl bakledlng Im'NAPI ondergrens Ie hoog 4,00 3.01 3,01

"Uil I"\&H I
_ •• [T

NEBAI260P47b .• ls



e Toetst.bel e
Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING I ONTWERP

bepaling V_s, berekening D_krll, afschulvlngscrllerlum.

DlJKVAKNR 126

RANDVOORWAARDEN RIKZ

) w. H. T.
Im'NAPI Iml 1'1

2 t.7 5,7
4 1,9 6,2

" L,L ",0

l ~, '"V'~~''', ",~"

POLDER Nieuw Neuzen/Braakman

algemeen loort bekl.dlng Betonblokken Betonblokken Granlelblokken Granlelblokken Graniet '1,50 Graniet '1,50
dll~··lnummer 0~kl!.aI51 0~kpaal51 0ljl<_!>aal51 ()~kpaaI51 Oijkpaal51 Oijkj>aat 51

niveau bovengren. Im'NAPI 5,65 4.72 3,62 2,39 3,51 2,39
niveau onds.!9!enl _lm'N~ 4.72 3,62 2,39 -I 2,39 ,I

helling It;71 5 4,4 4 3,6 4 3,6
.. nw.llge/mlnlmale helling aanwezig aanw81tg aanwezig aanwezig aanwezig aanwBzlg

toplaag ateendlkt. Iml 0,25 0,25 0,20 0,20 0,30 0,30
.00rt.I!I_ke m .... I'on/mll 2,3 2,3 2,6 2,6 2,6 2,6

biJ blokken: breedte Iml O,S O,S 0,25 0,25 0,25 0,25
bll_blokk.n: lengt. ~ O,S O,S 0,3 0,3 0,3 0,3

I~a~nelreerd 1 Ji.alne~ nee ne. nee nee n•• nee
.. nwezlge It.MD II 7,03 7,03 6,57 6,05 4,38 4,03

D_krll (gepenetreerd ol overgotenl Iml 0,19 0,23 0,21 0,51 0,20 0,51
onderlagen nllerdoorlatendheld InwnI'l nvl. n v I dicl,l dicl" dicl,t dicht

dIkte nllerlaag J<nl 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2
klelkem aanwezig 1 JlAln'!! nvl nv t nv t n.v.l,

b_!l_klelkem: niveau kruIn Im'NAPI
bIJ geen klelkem: dikte klell.ag m 0,8 0,8 t I I I

maatgevende W. Im'NAPI 5,95 5,95 4,80 3,60 4,80 3,60
condities It. Iml 2,19 2,19 2,02 1,86 2,02 1,66

T. 1'1 6,77 6,17 6,44 6,10 6,44 6,10
( II 1,14 1,30 1,42 1,55 1,42 1,55
Y. (m) r.oa t,20 1.17 1,15 t, t7 1,15

globale a.hede-ervarlng beheerd.r 1 Ivttllwelolgl weinig weinig weinig weinig
toetsing a.n.lulllng toplaag,nller 1 (goed/slicht) good goed

zakkingen opgetreden 1 Ua/nul neo nee nee noo
beoordeling .I.chulvlng good good good goed _9_oed goed
type b.kledlng Black Box 2 2 3a 11,5' Ua) 3a (1,5' Ua)

r.. ull .. t Black Box ONV OIN GOED TWIJ
biJ filter: H.lrlO_. II 5,48 5,04 4.76 4,48 4,76 4,48
Anamos geldig 1 ongeldig ongeldig ongoldig ongeldig goldig geldig

re.ullaal INSTABIEL INSTABIEL INSTABIEL INSTABIEL
ontworp: ondorgron. bokloding Im'NAPI ondergrens 10hoog 4,16 3,04 1,81 3,04 1,81

ONV ONV ONV ONV

NEBAI260P51.b.Is.xls



e Foetstabel e
Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING I ONTWERP

bepaling V_s, berekening D_krlt, afschuivingscrIterium.

DlJKVAKNR 126

RANDVOORWAARDEN RIKZ

] w. 11. T,
lInt NAP) Iml 1"

2 1.1 5.1
4 1.9 8,2
o <,< b,"

I 5,95

POLDER Nieuw Neuzen/Braakman

algemeen .oort bekleding Belonblokken Belonblokken Granielblokken Granielblokken 1,50
dllkp •• lnummer Oiik~aal49 Oijkpaal49 OikJlBal49 0~k~aaI49

niveau bovengrenl loo' NAPI 5,64 4,48 3,59 3,59
nlv.au ond.rgron. I'" NAPI 4,48 3,62 ·1 ·1

helling 11:11 4,8 4,4 3.1 3.1
•• nw.zlg./mlnlmal. h.lllng aanwezig aanwezig aanwezig aanwBzig

toplaag .I •• ndlkl. Iml 0,25 0,25 0,20 0.30
soort.llik. m .... Ilon/mll 2,3 2,3 2,6 2,6

biJ blokk.n: br.edle Iml 0.5 O,S 0,25 0,25
bil blokken: I.ngle 1'"1 O,S O,S 0,3 0.3

Iopl •• g gep.nelreerd 1 Ua/ne;) nee nee nee nee
•• nwellge IIJóD 11 1,03 6,93 6,62 4,41

o krlt (gepenelre.rd of overgolenl Iml 0,24 0,18 0.11 0,11
onderlagen n"erdoorlalendheld 1"·""1 n v I nvl dfcht did,l

dlkle ""erl.ag _iml 0 0 0,2 0,2
klefkern .anwOIlg1 Ua/nu) n.v I n v I nvt n v I

biJ klelkem: nlveau kruin loo' NAPI
biJ geen klelkem: dlkle kleilaag m 0,8 0,6 I I

maatgevende w, lint tjAPI 5,95 5.10 4,90 4,90
condities 11. Im) 2,19 2.16 2,04 2,04

T. 1" 6.11 6.11 6.47 6,41
l I1 1.19 1,30 1,53 1.53
Y. Iml 1.12 1.16 1,26 1,26

globale .chade·erv.rlng beheerder 1 Ivetllwtinlo) weinig weinig weinig
loetslng .anslulling lopl.ag-mler 7 IguelU,luhll goed

zakkingen opg.lreden 7 U&lnul nee nos n8B

beoordeling afschuiving goed 90ed 90ed 90ed
Iype bekleding Black BD. 2 2 3al1,5' Va)

resullaal Black BD. DIN OtN lWiJ
biJ filler: H.I6D~. 11 5.34 5.04 4,52 4,52
Anamos geldig 7 ongeldig ongeldig ongeldig geldig

reauIlaai INSTABiEl INSTABIEL
ontwerp: ondergrens bekleding loo' NAPI ondergrenlle hoog 3,94 3,01 3,01

1"'\&.11' ",aul _ ... ,

NEBA1260P49b,bxls.xl.



e Tooisiabei e
Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING I ONTWERP

bepaling V_s, berekening D_krlt, afschuivingscrIterium.

DIJKVAKNR 126

RANDVOORWAARDEN RIKZ

] w. H. T,

Im'HAPI Iml 1'1
2 1.7 5.7
4 I.g 6.2
!i ~.~ !i.1I

I '.~'

POLDER Nieuw Neuzen/Braakman

algemeen .oort bekleding Belonblo~k.n Asrah Granlelblokk.n Graniel • 1.50
dIJkp •• tnummer Dijkpaal 52 + 2B D_ij_kpaal52 + 2B Dijkpaal 52 + 2B Dijkpaal 52 + 28

niveau bovengrens Im'HAPI 5.63 3.51 3.51
nlv •• u ondorgren. Im' NAPI 3.51 ·1 ·1

holllng 11:11 4.6 3,9 3.9
.. nwulge/mlnlmalo holllng aanwezig aanwezig aanwezigtoplaag ,'eendlkle Iml 0.25 0.20 0.30

.00rt.IIJke m .... l'onIm~ 2.3 2.6 2.6
biJ blokken: breedle Iml 0,5 0.25 0.25
bJl blokken: I.ngl. 1"'1 0.5 0.3 0.3

10E!I"lIl1eE!.n.lre.rd 1 Ua/n.el nee ne. ne •
•• nwulge H,MD 1I 1.03 6.52 4.35

D_klll (gepenelreerd ol overgolenl Iml 0,42 0.16 0.16onderlagen mlerdoollalendheld InvnI'l nvl did.1
dlkle nllellaag Iml 0 0.2

klelkem •• nwazlg 1 Ualtll·1 nvl n v I
biJ klelkem: niveau kruin Im'HAPI

biJ geen kielkern: dlkle kleilaag m 0,8 I 1maatgevende w, (In. t4API 5.95 4.10 4.10condities H, (nIl 2.19 2.01 2,01
T. 1'1 6.11 6.41 6.41
~ 11 1,24 1.45 1,45
y, Iml 1,15 1,19 1,19

globale .ch.de .. rv.rlng beheerder 1 (..... IIw.lntgl weinig weinig
toetsing •• n.lulllng lopl •• g·nller 1 1110.4101'''''1 goed

zakkingen opgelreden 1 Ua/nul ne. flBB

beoordeling .r.chulvlng goed __!loed goed
typ. bekleding Black Box 2 3. (1,5' Vol

r .. ull .. , Black Box OtN TW11
biJ filter: H,IAD.... 11 5,19 4.68 4,68
Anamos geldig 1 ongeldig ongeldig geldig

".ullaal INSTABIEL INSTABIEL
onlwerp: ondergren. bekleding Im'NAPI 4.22 2,92 2.92

ONV GOED ONV

HEBAI26DP52+28 .• ls



Toetsing plateau van Granietblokken onder en boven de Ro-Ro
kade rond dp 52,28.

Toetsing van dergelijke constructies wordt uitgevoerd conform de "handleiding ontwerpen"
versie 2.1, d.d. 27-05-1998, hoofdstuk 6. Men beschouwt hiertoe het plateau als een laag
gelegen berm. De ontwerpwaarde van de blokdikte die op een dergelijke berm nodig is, is
ook de toetswaarde; m.a.w. als de aanwezige dikte van de granietblokken op het plateau niet
voldoet aan de ontwerpwaarde, is het resultaat "onvoldoende".

Het plateau is getoetst op het bestaande niveau: NAP+3.55 m.

1. Er moet berekend worden welke blokdikte op het te toetsen niveau aanwezig moet zijn op
de taludhelling in het geval er geen plateau aanwezig is. Hiervoor worden conservatieve
waarden genomen: de gemiddelde waarde van de taludhellingen boven- en onder het
plateau: cot = 5.

2. Vervolgens is berekend welke blokdikte hier voor nodig is: D=0,28 m.
_ (ANAMOS stabiel en geldig).

3. Vervolgens is de factor ~metbem/~zonderbennbepaald voor de betreffende waarde van dBlHs' De
maximale factor wordt gehaald bij een waarde voor dBlHs ~ 1,2. (Zie bijlage G uit de
"Bijlage bij handleidingen toetsen en ontwerpen" versie 2.2). De waterstand boven het
plateau is dan dus: dB~ 1,2*Hs = 1,2*1,99 = 2,4. Deze waterstand kan hier voorkomen:
niveau + 2,4 = 3,55 + 2,4 = 5,95 ~ ontwerppeil.
Op dit niveau kan dus een waterstand voorkomen waarbij de maximale factor van 1,35 in
rekening gebracht moet worden; deze waarde wordt dan ook in rekening gebracht.

4. De berekende benodigde blokdikte wordt vermenigvuldigd met de gevonden factor. De
waarde die hier uit komt is de blokdikte, die nodig is voor toepassing op het plateau.
Dnodig= 0,28*1,35 = 0,38 m.

5. Tenslotte wordt getoetst of de aanwezige blokdikte op het plateau voldoet.
Daanwezig= 0,20 m. De aanwezige blokdikte is dus onvoldoende.

Conclusie:
• De aanwezige granietblokken op het horizontale gedeelte onder en boven de Ro-Ro kade rond

dp 52+28 zijn beoordeeld als "onvoldoende".



e -Toetstabel_v3

Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING I ONTWERP

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium.

DIJKVAKNR 52+28

RANDVOORWAARDEN RIKZ

] w, H, T.

(m+NAPI (mi (51
2 1,7 5,7
4 1,9 6,2
0 "','" 0,0

L VO, .. ",I'I'''''' ",1:Ib

POLDER Braakmanpolder

algemeen soort bekleding graniet

dijkpaalnummer 52+28
niveau bovengrens (m+NAPI 3,55

niveau onderursns (m+ NAPI 0
helling (1: ?I 5,0

aanwezige/minimale helling gemiddelde

toplaag steendikte (mi 0,28

soortelijke massa (IQnlm3] 2,6
bij blokken: breedte (mi 0,30

biJ blokken: lengte Iml 0,25
toplaaa aepenetreerd ? lia/neel

aanwezige H,MO H 4,63

o krlt (gepenetreerd of overgoten) (mJ 0,59

onderlagen fIlterdoorlatendheid (mm/51

dikte fllterlaag Iml 0,1
kielkern aanwezig? Daln··1 ja

bij kielkern: niveau kruin (m+NAPI
bij geen kielkern: dikte kleilaag m

maatgevende W, (m+NAPJ 4,60

condities H, (mi 1,99

T. 151 6,38
ç I-J 1,13
y, (mJ 0,96

globale schade-ervarIng beheerder? (v•• lIweinlgl

toetsing aanslulllng toplaag-filter? (goed/sl.chll

zakkingen opgetreden? Daln•• J

beoordeling afschuiving goed
type bekleding Black Box

resultaat Black Box

bij filter: H,/1I0m., (-J 5,53

Anamos geldig? geldig
resultaat stabiel

ontwerp: ondergrens bekleding (m+NAPJ 3,1~

Pagina 1



Dijkverbetering Nieuw-Neuzenpolder en Braakmanpolder - Ontwerpnota

BIJLAGE 2: BEREKENINGSRESULTATEN KEUZE BEKLEDING

• Bijlage 2.1: Toepasbaarheid betonzuilen
• Bijlage 2.2: Toepasbaarheid gekantelde betonblokken
• Bijlage 2.3: Toepasbaarheid gekantelde granietblokken
• Bijlage 2.4: Toepasbaarheid basaltzuilen

Versie 4
01-02-1999



Dijkverbetering Nieuw-Neuzenpolder en Braakmanpolder - Ontwerpnota

Bijlage 2.1: Keuze bekleding: toepasbaarheid betonzuilen

De constructieve toepasbaarheid van betonzuilen wordt beschreven in paragraaf
5.3.2.

Bij de steilst mogelijke ontwerp-taludhelling van 1:3 en bij de zwaarste
randvoorwaarden (vak 123) is gecontroleerd of de zwaarst mogelijke betonzuil nog
stabiel is. .

PARAMETER!
BEREKENING

vak 123 [2]

Golven

........ _.!:!§..J~J.. ~.:êg .

........_.!.P.J~J....................~.:êg .
h1 [m+NAP] 6,0

Talud
.................. 60 _ •• _............ .. .

........_.~!~~2J:L ~.:ê .

........_.~J~.L 9.:~ .

........_.~.?.J.!!.I.:':!:':I.~!:L....9.:9 .
h3 [m+NAP] 10,0

.Ç..~.':1.~~.~~~.~.p..!:_ _ .

........_.~}.~!..~~.9.~.~~.~~.~~..~.':!!~~.~ .
filter

........_.~.~_C?!~.~!.~!. .
basis

ZUILEN
.................................. _ u ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

........_.~J!!.!~L 9.:9.~9. .

........_.~~.J.~L ~g .

........_.!?~..l!!.!L................9.:~g .

........_.~.~.J.~~!.!!.!~1........~.?.~.~ .
fwz [-] 0,5

Filter....................................................................................................................

........_.~.J!!.!L...................9.:~.Q .

........_.!?.1.5J!!.!!!.!L.........~.Q .
n [-] 0,35

EINDRESULTATEN

conclusie
ANAMOS

De constructie
is stabiel

Stabiliteit

.~~.p.~.~.~!l _ .

Opgemerkt wordt dat de dimensionering van de betonzuilen in de praktijk wordt
bepaald door het toepassingscriterium van ANAMOS (HslilD s 61;-213). Voor de
berekening geldt dat aan deze voorwaarde is voldaan: ANAMOS is geldig.

Versie 4
01-02-1999



DijkverbeteringNieuw-Neuzenpolderen Braakmanpolder- Ontwerpnota

Bijlage 2.2: Keuze bekleding: toepasbaarheid gekantelde betonblokken

De constructieve toepasbaarheid van gekantelde betonblokken wordt beschreven in
paragraaf 5.3.3.

Van alle dijkvakken van het beschouwde traject zijn de maximale
toepassingsniveaus van de beschikbare betonblokken berekend.

Het betreft vlakke blokken met een dikte van 0,25 m (2300 kg/m3
)

(boven NAP + 3.3m talud 1 : 4.0)

h3 [m+NAP] 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

PARAMETER!
BEREKENING

vak 123 vak 124
5

vak 122 vak 125a vak 125b
37.8/39.7

Golven......._ -_ .
........):!J?.J.~L :?:~~ :?:?~ ?:?~ :?:~~ :?:.~.~ .
........_.!.QJ~L ~:~~ ~:~~ §.:~~ ~:~~ §.:~~ .

h1 [m+NAP] 6,0 6.0 6,0 6.0 6,0
Talud
••• u ••• _ •••••••••••••••••••• _ ••••••••••• _•• • •• _••••••••••• __••••••••• __•• __••••• • _••••••••• _••••• __ .

........_.~?!.(~2JL ~:~ }:~ }:~ ~:~ ~& .

........_.~J~.L 2:? 2:? 2:?~ 2:? 2:? .

........_.~.?.1~.:..~.~~L. 2:2 2:2 2:9. 9.:9. 9.:9. .

.~.'?r:'.~~.~~!~.o/..!?.~ _ _ _ _ _ _ _ _ .

........_D~.~!..~~.~~.~~.~~.~~..~.~~~.~~..~.I.'?~~~D _ _ .
filter

........_.~.~9.~~.~!.~! _ _ .
basis

Blokken
····.··._·.· •• • ••• •• u .. _·.· •• • • .. • _•• __•• _•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _•••••••••••••••••••••••••••••

........_.ê..(~1.. Q::?~ 9.:?~ Q:?~ Q:?~ 9.::?~ .

........_.~Jp.L. 2:?9 2:?~ 9.:?9 9.:?9 9.:?9 .

........_.!?J~J.. Q:~~ 2:~~ 2:~~ 9.:~? 9.:~ê .

........_.~J~.~.L ~ .

........_.~p.J~~!.!!!~L :?~g9. ?~.~9. :?~.~9. ?~g9. ?~.~Q .
fwz H 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Filter........_ .
........_.~Jp.L. Q:.~.~ 9.:.~.~ Q:.~.~ 2:.~.~ Q:~.? .
........_.!?.1.R.J!!!!!!l ? ? ? ? ? .

n [-] 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

EINDRESULTATEN

conclusieANAMOS De const. Is De const. is De const. is De const. is De const. is
instabiel instabiel instabiel instabiel instabiel

.~~.~~.!!!~~.t~~!?!~~.~ .

Maximaal topniveau
ys [m]

topniveau [m + NAP]

Versie 4
01-02-1999



DijkverbeteringNieuw-Neuzenpolderen Braakmanpolder- Ontwerpnota

Het betreft vlakke blokken met een dikte van 0,25 m (2300 kg/m3
)

(onder NAP + 3.3 m talud 1 : 3.2)
vak 123 vak 124

5
PARAMETER!
BEREKENING

vak 122 vak 125a vak 125b
37.8/39.7

h3 [m+NAP] 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Golven

........__!:!!?.J.~l ~.:~ ~:!? ~:!? ~:!? ~.:!. .

........_."!.RJ~l. ?:~ ?:~ ?:~ ?:~ ?:~ .
h1 [m+NAP] 6,0 6.0 6,0 6.0 6,0

Talud
•••••••• _ n _......................... • _ _... ••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• • .

........_.~~~~2J:J.._ ~!!? ~!!? ~!!? .:?!!? ~!!? .

..........~J~J.. !?!? !?!? !?!?9 !?!? !?!? .

........_.~.?J~.:':.~.~~L. !?!!? !?!!? !?!!? 9.!9. !?!9. .

.~.C?I].~~~.~~!~.!¥.!?.~_ _ _ _ .

........_E'!.~~..!~.!i!~.~~.?~.~!:'..~.!~~.!~..~_1.~.~.~~.~ _ _ .
filter

........_.~.~9.~~.~!.~! _ _ .
basis

Blokken............................. _ - .
........_.~J.~L 9.!~~ 9.!~~ 9.!~~ 9.!~~ 9.!~.~ .
..........~J!!!L 9.!?Q 9.!?9 9.!?Q 9.!?9 9.!?Q .
........_.!?J~L 9.!~~ 9.!~~ !?!~~ 9.!~~ 9.!~~ .
..........?J~.~l._ ~ ~ .
........_.?!!!J~~!.!!!~L ~~.Q9. ~~.g9. ~~.g9. ~~.Q9. ~~.Q9. .

fwz [-] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Filter

........_.~.J!!!L 9.!~Q 9.!~9 9.!~.9 9.!~9 9.!~g .

........_.!?.1.5J!!!!!!L ~ ? ? ? ? .
nH 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

EINDRESULTATEN

Maximaaltopniveau
ys [m]

topniveau [m + NAP]

.~~.~~.!!~~~.~..~~!?!~.~.~ .
conclusieANAMOS De const. Is De const. is De const. is De const. is De const. is

instabiel instabiel instabiel instabiel instabiel

Versie 4
01-02-1999



DijkverbeteringNieuw-Neuzenpolderen Braakmanpolder- Ontwerpnota

Het betreft vlakke blokken met een dikte van 0,20 m (2300 kg/m3)

(boven NAP + 3.3m talud 1 : 4.0)
PARAMETER!
BEREKENING

vak 123 vak 124
5

vak 122 vak 125a vak 125b
37.8/39.7

Golven
............._ n .

........_.!:!l?.J.'EL .?:~1 .?:~~ .?:~1 .?:~1 .?:.~.~ ..

........_."!.P.J~L ?!~1 ?:~~ ?:~~ ?:~~ ?:~.? .
h1 [m+NAP] 6,0 6.0 6,0 6.0 6,0

Talud
u ..u _ .

........_.~!~~2J:L ~!~ ......•................. ~!~ ~!~ ~:~ •.....••.••.••••••.••••••~:~ ....••...•.......••.•••

........_.~J::L _ 9.:~ 9.:~ 9.:~9 9.:~ 9.:~ .

..........~.?J!"!.l.:':.':;I.~~L. 9.:9. 9.:9. 9.:9. 9.:9. 9.:9. .
h3 [m+NAP] 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

.~.~.':.'.~~.~!!~~.!?~_ _ - _ .

........_.~}.~~..~~.~~~~~~.~!:I..~_i.~~.!~..~.~~.~.~~D _ _ .
filter

........_.~.~9.!~.~!.~! _ _ .
basis

Blokken......~ _ _ - .
........_.ê.I'EJ..._ 9.:.?9 9.!?9 9.!.?9 9.!?9 9.:.?9 .
........_.~J~L 9.!~9 9.:~9 9.:~9 9.:~9 9.:~9 .
........_.!?J!"!.l.L 9.!~~ 9.:~~ 9.!~~ 9.!~~ 9.:~~ .
........_.~J!"!.l.!"!.lJ.. ~ ~ .
........_.~~J~~!.~~L .?~.9.9. .?~.Q9. .?~g9 .?~.Q9. .?~.Q9. .

fwz [-] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Filter

........_.~J~L 9.!.~.~ 9.!.~.? 9.:.~.? 9.:.~.? 9.!.1.? .

........_.!?.1.5.J~~L .? ~ ~ ~ ~ .
nH 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

EINDRESULTATEN

Maximaal topniveau
ys [m]

topniveau[m + NAP]

De const. Is De const. is De const. is De const. is De const. is
instabiel instabiel instabiel instabiel stabiel

1.25

.~~.~!.!!~~.i.!..!!?!?!~~.~ .
conclusieANAMOS

..................................................................................................................................................................

3.60

Versie4
01-02-1999



Dijkverbetering Nieuw-Neuzenpolder en Braakmanpolder • Ontwerpnota

Het betreft vlakke blokken met een dikte van 0,20 m (2300 kg/m3)

(onder NAP + 3.3 m talud 1 : 3.2)
vak 122 vak 125a vak 125b

37.8/39.7
PARAMETER!
BEREKENING

vak 123 vak 124
5

h3 [m+NAP] 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Golven
••••••• _ •• uu __ _ _ .

..........!:!l?.J.~J..._ ~.:~ ?::2 ?::2 ?::2 ~.:? ..

..........!p.J~l.._ ~:?: ~:?: ~:?: ~:?: ~:? ..
h1 [m+NAP] 6,0 6.0 6,0 6.0 6,0

Talud
................................ _ nu .

..........~!~~2J:L ~!2 ~!2 ~!2 ~!2 ~!2 .

..........~J~J. _ _ 2!? 2!? 2!?9 2!? 2!? ..

..........~~J~.~.~.~~L 2!2 2!2 2:2 2:2 2!2 ..

.~.?'].~~~.~~~.~f?.~ _ ..

.........D.i.~~..!!).~~.~~.~~.~!:l..~.~~~.~~..~.I.~.~.~~n _ _ ..
filter

..........!1.~~~~.~~.~! _ _ ..
basis

Blokken
•••••••• _ _ •••••••••••••••••••• •• u .

..........êJ.~L 9.!?:9 9.!?:9 2!?:9 9.:?:9 2:?:9 ..

..........~J~L 9.!?9 9.!?9 9.:?9 9.:?~ 9.!?9 ..

..........!?J!!.'.L 9.!~~ 9.!~~ 9.:~~ 2!~~ 9.!~~ .

..........~J!!.'.!!.'l ~ ..

..........~~J.~~!.~~L ?:~g2 ?:~.Q9. ?:~.Q9. ?:~.Q9. ?:~.Q9 ..
fwz [-] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Filter........ _n _ .

........_~J~L. 2!?:9 9.!?:9 9.:?:9 2!?:~ 9.!?.9 ..

..........!?.1.RJ~~L ~ ? ? ? ? .
n l-l 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

EINDRESULTATEN_, conclusie ANAMOS

Maximaaltopniveau
ys [m]

topniveau [m + NAP]

De const. Is De const. is De const. is De const. is De const. is
instabiel instabiel instabiel instabiel instabiel

.~~.~!.I.!!~!.~..~~f?!!.~.~ .

Versie 4
01·02·1999



Dijkverbetering Nieuw-Neuzenpolder en Braakmanpolder - Ontwerpnota

Het betreft vlakke blokken met een dikte van 0,25 m (2300 kg/m3
)

• vak 125b(dp39.7 tlm dp43.2) maximaal topniveau bij talud 1:3,9 (onder en boven
GHW)

• vak 125b(dp39.7 tlm dp43.2) minimale taludhelling bij toepassing op de gehele
tafel (onder en boven GHW)

PARAMETERI
BEREKENING

maxi topniv.
onderGHW

maxi topniv.
boven GHW

mini. talud
onder GHW

mini. talud
boven GHW

h3 [m+NAP] 10,0 10,0 10,0 10,0

Golven
......... _ _ u ••• u _•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ n ••

........_.t!~.J~L _ ~.:!.9 ~.:~~ ~.:~9 ?:?~ .

........_.'!.PJ~L.._ .?:?9 .?:~g .?:?9 .?:7..? .
h1 [m+NAP] 6,0 6.0 6,0 6.0

Talud...............................u._ .
........_.~!?~~~2J:L ~l ~!!. ~:~ ~:§. .
........_.~J~J.. Q!? Q!? Q!?9 Q!? .
........_.~.~J~.:':.t::I.~~L. Q!Q Q!9. 9.!9. Q!Q .

.~.~.I).~~~.~!!~.~!?.~_ _ _ _ _ _ _ _ .

........_D.i.~!..!~.~!:l.~~.~~.~!.l..~.i.~~.~~..~.I.~~.~~D _ .
filter

........J~.~~.~~.~!_.::! .
basis

Blokken
• •• • •• ··_ ·_ u •••••••• _•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• __•••••• __._••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _•••••••• _•••••••••••••••

........_.êJ.~L Q!?~ Q!?~ 9.!?~ Q!?~ .

........_.~J!!!L Q!?Q Q!?9 9.!?9 Q!?9 .

........_.!?J!!.I.L Q!~~ 9.!~~ 9.!~~ 9.!~~ .

........_.~..(~!!.IJ.. ~ ~ ~ .

........_.~!!!J~~!.!!!~L ?~g9. ?~gQ ?~.~Q ?~.~Q .
fwz H 0,5 0,5 0,5 0,5

Filter........ _ ..........•.._ _ _ .
........_.~J!!!L Q!?9 Q!.~.~ 9.!?9 Q!.~.~ .
........_.!?.1.5J!!!!!!L ~ ? ? ? ..

nH 0,35 0,35 0,35 0,35

EINDRESULTATEN

conclusie ANAMOS De const. Is De const. is De const. is De const. is
instabiel stabiel stabiel stabiel

1.17 0.93 1.17

.~~.~~.~!~~~.~.!.'?!?.!~~.9 .

Maximaal topniveau
ys [m]

topniveau [m + NAP] 2.4 2.3 5.8

Versie 4
01-02-1999



Dijkverbetering Nieuw-Neuzenpolder en Braakmanpolder - Ontwerpnota

Het betreft vlakke blokken met een dikte van 0,20 m (2300 kg/rn3)
• vak 125b(dp39.7 Urn dp43.2) maximaal topniveau bij talud 1:3,9 (onder en boven

GHW)
• vak 125b(dp39.7 Um dp43.2) minimale taludhelling bij toepassing op de gehele

tafel (onder en boven GHW)

PARAMETER!
BEREKENING

maxi tophiv.
onderGHW

maxi topniv.
boven GHW

mini. talud
onder GHW

mini. Talud
boven GHW

h3 [m+NAP] 10,0 10,0 10,0 10,0

Golven
........ _ •••• _ _ _ h .

........_.t!§.J.~J.._ ~.:!.? ?:9.~ ~.:~~ ?:?~ .

........_.!.PJ~L .?:?9 .?:~ê : §:?9 §:!.!. .
h1 [m+NAP] 6,0 6.0 6,0 6.0

Talud
................ n _ .

........_.~!.(~2Ji ~? ~? ~:~ ~:~ .

........_.~J~1..._ _ 9.!? 9.!? ~!?9 9.!? ..

........_.~.?J~.:':.~.~~L 9.!9. 9.!9. 9.!9. 9.!9. .

.~.~.ry.~~~.~~~.!¥.!?~_ _ ..

........_.~.i.~~..!~.~~~~.~~.~!:'..~.i.~~.~~..~.lg.~~~D _ .
filter

..........~.~9.~~~!~! _ .
basis

Blokken
........ _ u _ .

........_.~J~L 9.!?9 9.!?9 9.!?9 9.!?9 ..

..........~J!!!L 9.!?9 9.!?9 9.!?9 9.!?9 ..

........_.9.J~.L 9.!~ê 9.!~ê 9.!~ê 9.!~~ ..

........_.~J!!.l.!!.l.L ~ ~ .

..........~.~J~f}!.!!!~L ?~g9. ?~.g9. ?~.g9. ?~g9. ..
fwz [-] 0,5 0,5 0,5 0,5

Filter........_ _ ..

........_.~..(!!!L P.!?9 9.!.~.~ 9.!?9 9.!.~.~ .

..........!?.1.5J!!!!!!L ? ? ? ? .
n H 0,35 0,35 0,35 0,35

EINDRESULTATEN

conclusie ANAMOS De const. Is De const. is De const. is De const. is
stabiel stabiel stabiel stabiel

.~~.~~.~!~~.i.~.~~!?!~~.~ ..

Maximaal topniveau

ys [m]
topniveau [m + NAP]

1.14 1.24 1.05 1.23..............................................................................................................................
0.9 3.3 2.3 5.8

Versie 4
01-02-1999



Dijkverbetering Nieuw-Neuzenpolder en Braakmanpolder - Ontwerpnota

Het betreft vlakke blokken met een dikte van 0,25 m (2300 kg/m3)

• vak 126 maximaal topniveau bij talud 1:3,9 (onder en boven GHW)
• vak 126 minimale taludhelling bij toepassing op de gehele tafel (onder 'en boven

GHW)

Golven

PARAMETER!
BEREKENING

maxi topniv.
onderGHW

maxi topniv.
boven GHW

mini. talud
onder GHW

mini. talud

boven GHW

........_.t!!?.J.~L _ ~.:!9 ~.:~~ ~.:~~ ?:.~.~ .

........_.!.R.J~L ~:!9 §.:?~ ?:9.~ ?:!? .
h1 [m+NAP] 6,0 6.0 6,0 6.0

Talud
................. u u_ u .

........_.~.?!~?-).J~L ~? ~? ~:!. ~:~ .

........ _.f!.J~J.. 9.!? 9.!? 9.!?9 9.!? .

........_.~.?J!!.'.:':.~~~L. 9.!9. 9.!9. 9.!9. 9.!9. .
h3 [m+NAP] 10,0 10,0 10,0 10,0

.~.~.I].~~.~~!!'.~!?~ _ _ .

........_.~}.~~~~.~~~~~~.~!:'..~.i.~~.~~..~.I.~.~~~D _ _ .
filter

........_Jl.~~.~~.~}.t::! _ _ .
basis

Blokken
.... _.· n.n _ • .

..........ê..J.~L 9.!?~ 9.!?~ 9.!?~ 9.!?~ .

........_.~J!!!L Q!?9 9.!?9 9.!?9 9.!?9 .

........_.!?J~L 9.!~~ 9.!~~ 9.!~~ 9.!~~ .

........_.~J!!.'.!!.'.L ~ ~ .

..........~~J~~!.!!!~L ?~g9. ?~g9. ?~g9. ?~.~9. .
fwz H 0,5 0,5 0,5 0,5

Filter
~ u u ••••••••••••••••••••••••••

........_.~.J!!!L 9.!?9 9.!.~.~ 9.!?9 9.!.~.~ .

........_.!?.1.R.J~!!!L ? ? ? ? .
nH 0,35 0,35 0,35 ' 0,35

EINDRESULTATEN

.~~.~~.~!!~!.~..~~!?!~.~.~ .
conclusie ANAMOS De const. Is De const. is De const. is De const. is

instabiel stabiel stabiel stabiel

Maximaal topniveau

ys [m]

topniveau [m + NAP]

1.19 0.91 1.20................................................................................................................................
3.1 2.3 5.8

Versie4
01-02-1999



Dijkverbetering Nieuw-Neuzenpolder en Braakmanpolder - Ontwerpnota

Het betreft vlakke blokken met een dikte van 0,20 m (2300 kg/m3)

• vak 126maximaal topniveau bij talud 1 : 3,9 (onder en boven GHW)
• vak 126 minimale talud helling bij toepassing op de gehele tafel (onder en boven

GHW)

PARAMETER!
BEREKENING

maxi topniv.
onderGHW

maxi topniv.

boven GHW
mini. talud
onder GHW

mini. talud
boven GHW

h3 [m+NAP) 10,0 10,0 10,0 10,0

Golven
......... _ ••••• n_ n u u _ ..

........ _.t!.$..J.~L ~.:?9 ?:!?~ ~.:~~ ?:.~.~ .

........_.!.PJ~L ?:?9 ?:?9 ?:9.? ?:?!. .
h1 [m+NAP] 6,0 6.0 6,0 6.0

Talud.......................... _ _ .
........_.~9.!~?-).J:L }? ~!? ~:.~ ~:~ ..
........_.~J:L !?!? !?!? 9.!?9 9.!? .
..........~.?J~.:':.~.~EL !?!!? !?!!? 9.!9. 9.!9. .

.~.~.I].~~.~~~.~!?~_ _ .

........_D}.~~..!~.~~~~.~~.~!:l..~.i.~!:l.~~..~.I.?.~.~~.~ _ .
filter

..........9.~~!~.~}.~! _ .
basis

Blokken
.......................... _ _ u •••••••••••••••••••• u .

........_.ê.J~L !?!?9 !?!?9 !?!?9 !?!?9 .

........_.~J!!!L !?!?9 !?!?9 Q!?9 !?!?9 .

........_.!?J~.L !?!~~ !?!~~ !?!~~ !?!~~ .

..........~J~.~1. ~ ~ .
sm [kg/m3) 2300 2300 2300 2300.................................................................................................................................... ; .
fwz [-J 0,5 0,5 0,5 0,5

Filter

..........~J!!!L. Q!?9 !?!.~.~ !?!?9 !?!.~.~ .

..........!?.1.5J!!!!!!L.........................?........................... .?............................?.... .? .
n [-) 0,35 0,35 0,35 0,35

EINDRESULTATEN

conclusie ANAMOS De const. Is De const. is De const. is De const. is
instabiel stabiel stabiel stabiel

.~~.~!.~!~~!.t~~!?!~~.~ .

Maximaal topniveau
ys [m]

topniveau [m + NAP]
1.27 1.02 1.27

............................................................................................. •••••• ••• • •••••••••••••• u •••••

3.7 2.3 5.8

Versie 4
01-02-1999



Dijkverbetering Nieuw-Neuzenpolder en Braakmanpolder - Ontwerpnota

Bijlage 2.3: Keuze bekleding: toepasbaarheid gekantelde granietblokken

De constructieve toepasbaarheid van granietblokken wordt beschreven in paragraaf
5.3.4.

Het betreft granietblokken met een dikte van 0,20 m (2600 kg/m3
)

• vak 126 maximaal topniveau bij talud 1 : 3,9 (onder en boven GHW)
• vak 126 minimale taludhelling bij toepassing op de gehele tafel (onder en boven

GHW)

PARAMETER!
BEREKENING

mini. talud
boven GHW

Golven

maxi topniv.
onder GHW

maxi topniv.
boven GHW

mini. Talud
onder GHW

.......... !:!l? .. l'!'L ~.:!9 ~.:~~ ~.:~~ ?:.~.~ .

..........I.P.J~L ?:!.9 !?:.~g ?:~~ !?:!.? .
h1 [m+NAP] 6,0 6.0 6,0 6.0

Talud
un~ _ _._ •••• _.................. ••••••••••••••••••••••••••••••• • •• _ _.................... •••••••••••• • .

..........~!~~2J:I. ~:!. ~:!. §. §. .

........_.~J~.L.._ 9.:? 9.:? 9.:?9 9.:? .

..........~.?..('!'.:..~.~!:L..................9.:9.........................9.:9.... .9.:9..... .9.:9. .
h3 [m+NAP]

.~.?.':l.~~.~!!~.~P..!': _ _ _ _ _ _ _ _ .

.........D.i.~!..!~J;~~.~~.~~.~!:l..~.~~~.~~..~.I.9..~~~.~ _ _ .
filter

..........~.~~~~.~!.~! _ _ .
basis

Blokken........_ __ _ _ .
........_.ê.l'!'L 2:?~ 9.:?~ Q!?~ 9.:?~ .
..........~.J!!!L Q:.~9 9.:~9 Q:~9 9.:~9 .
.........g..(!!.'l 9.:?9 9.!?9 9.:?9 9.:?9 .
........_~..(!!!'!'.L _ ~ ~ ~ ~ ..
........_.~!!!J~~!.!!!~L ?~g9. ?~.g9. ?ê.29. ?~.29 .

fwz [-] 0,5 0,5 0,5 0,5
Filter........ _ _.. u._ .

..........~J!!!L 2:?9 Q:.~.~ Q:?9 9.:.~.~ .

..........!?.1.5J!!!!!!L ? ? ? ? .
n [-] 0,35 0,35 0,35 0,35

10,0 10,0 10,0 10,0

EINDRESULTATEN

.~~.~~.~!~!':~.~..~~P..!~~.~ .
conclusie ANAMOS

Maximaal topniveau
ys [m]

topniveau [m + NAP]

De const. Is De const. is De const. is De const. is
instabiel instabiel instabiel instabiel

Versie 4
01-02-1999



DijkverbeteringNieuw-Neuzenpolderen Braakmanpolder- Ontwerpnota

Het betreft granietblokken met een dikte van 0,25 m (2600 kg/m3
)

• vak 126maximaal topniveau bij talud 1 : 3,9 (onder en boven GHW)
• vak 126 minimale taludhelling bij toepassing op de gehele tafel (onder en boven

GHW)

PARAMETER!
BEREKENING

maxi topniv.
onderGHW

maxi topniv.
boven GHW

mini. talud
onder GHW

mini. talud
bovenGHW

Golven
........ _ n nu .

........_.~$ ..J.~L ~.:!.§ ~.:~.§ ~.:~~ ?:.~.~ .

........_.!.P.J~L ?:~~ ~:.~.g ~:9.~ ~:7..? .
h1 [m+NAP] 6,0 6.0 6,0 6.0

Talud.............................. _ .
........_.~9.!~~).JJ ~!!. ~? ~:~ ?:~ .
........_.!!.J:.L 9.!? 9.!? 9.!? 9.!~ ; .
........_.~.?.1~.:..~.~~L. 9.!9. 9.!9. 9.!9. .Q!9. .

h3 [m+NAP] 10,0 10,0 10,0 10,0

.~.?I:_l.~~.~!!~~!?.~ _ _ _ _ _ .

........_D).~~..!~.~~.~~.~~.~!:1..~.i.~~.!~..~.I.~.~~~D _ _ .
filter.................................................................................................... _ _ .

........_J:'-~~!~.~!.~! _ .
basis

Blokken.............................. _ .
........_.ê.J.~L 9.!?9 9.!?g 9.!?9 9.!?q .
..........~J~L ~!~9 9.!~g 9.!~9 9.!~q , .
........_.!?J~L 9.!?~ 9.!?~ 9.!?~ 9.!?~ .
........_.~J~~.L ~ ~ ~ ~ .
........_.~~J~fiI!.~~J... ?§.Q9. ?§.Q9. ?§.Q9. ?§.Q9. .

fwz [-] 0,5 0,5 0,5 0,5
Filter

............................................................. • H .

........_.~J~L. ~!?g 9.!.~.~ 9.!?g 9.!.~.~ .

........_.!?.1.5J~~L ? ? ? ? .
n [-] 0,35 0,35 0,35 0,35

EINDRESULTATEN

conclusieANAMOS De const. is De const. Is De const. is De const. is
stabiel instabiel stabiel stabiel

.~~.~!.~!!~.i.~.!?!?!~.~.~ .

Maximaal topniveau
ys [m]

topniveau [m + NAP]
1.04 1.04 1.03...............................................................................................................................
1.5 2.3 5.8

Versie 4
01-02-1999



Dijkverbetering Nieuw-Neuzenpolder en Braakmanpolder - Ontwerpnota

Het betreft granietblokken met een dikte van 0,30 m (2600 kg/m3)

• vak 126maximaal topniveau bij talud 1 : 3,9 (onder en boven GHW)
• vak 126 minimale talud helling bij toepassing op de gehele tafel (onder en boven

GHW)

PARAMETER!
BEREKENING

maxi topniv.
onder GHW

maxi topniv.
boven GHW

mini. Talud
onder GHW

mini. talud
boven GHW

h3 [m+NAP] 10,0 10,0 10,0 10,0

Golven

........_.~~..J.~l ~.:~~ ~:!?? ~.:~§ ~:.~.~ .

........_.!.P.J~L ,.. ~:!?~ ~::?~ ~:.~g ~:!? ..
h1 [m+NAP] 6,0 6.0 6,0 6.0

Talud
................... n •••••••••• _ u ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

........_.~.c?!~~2.1J ~!! ~? }:~ ~:~ ..

........_.f!J~.l. !?!:? !?!:? !?!:?9 !?!:? ..

........_.~.?.1~.!~.~~L. !?!!? !?!!? !?!!? !?!!? .

.~.~.'.:I.~~.~~~~.!?~ _ _ .

........_.~~.~~.~~.~~'!Y.~.~~.~!:l..~.~~~.~~..~.I.~.~.~~.~ _ .
filter

........_.9.~9.~~~~.~! _ ..
basis

Blokken........_ _ _ _ .
........_.!?J.~l !?!~Q !?!~Q !?!~Q !?!?9 .
..........~J~L !?!~~ !?!~~9 !?!~~ 9.!~~ ..
........_.~J~L _. 9!~Q 9.!~9 9.!:?9 9.!:?9 ..

s~~ 3 3 3 3

::::::::~:~!!i:Ï~~!.i!i~i::::::::::::::::::::::?~:g~::::::::::::::::::::?~:g~::::::::::::::::::::?~:Q~::::::::::::::::::::?~:Q~::::::::::::::::::::::
fwz [-] 0,5 0,5 0,5 0,5

Filter·······._·..·.···.·u._ ·n .

........_.~J~L 9!~Q 9.!.~.~ 9!?Q !?!.~.~ .

........_.~.1.5J!:l:!~L ? ? :? :? ..
n [-] 0,35 0,35 0,35 0,35

EINDRESULTATEN

conclusie ANAMOS De const. Is De const. is De const. is De const. is
stabiel stabiel stabiel stabiel

Maximaal topniveau
ys [m]

topniveau [m + NAP]
1.12 1.28 1.30 1.27

.~~.~~.~!!~~.!..~~!?!~.~.9 ..

2.3 3.8 2.3 5.8
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Bijlage 2.4: Keuze bekleding: toepasbaarheid basaltzuilen

De constructieve toepasbaarheid van basaltzuilen wordt beschreven in paragraaf
5.3.5.

Voor alle vakken zijn de maximale toepassingsniveaus van de basaltzuilen met
hoogtes gelijk aan 0,22 en 0,27m bepaald.
Opgemerkt wordt dat de dimensionering van de basaltzuilen in de praktijk wordt
bepaald door het toepassingscriterium van ANAMOS (Hsf~D s 61;·213).

Het betreft basaltzuilen met een dikte van 0,22 m (2900 kg/m3)

(boven NAP + 3.3m talud 1 : 4.0)
PARAMETER!
BEREKENING

•

h3 [m+NAP] 10,0 10,0

Golven

vak 125a vak 125b
37.8/39.7

vak 122 vak 123 vak 124
5

........ _.!:!§ J.~L ?:~1 ?:~ ?:?~ ?:~~ ~:.~.~ ..

........_.!.P.J~L ?:~~ ?:~~ ?:~~ ?:~~ ?:~~ .
h1 [m+NAP] 6,0 6.0 6,0 6.0 6,0

Talud
•••••••• _ •••• __.u n._ ••• n ••••••••••••••••••••• u •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ .

........_.~9.!~~)J:L ~!~ ~!~ ~!~ }!~ }!~ .

........_.~J~.L .<?!? .<?!? .<?!?9 .<?!? .<?!? .

........_.~.?.l~:-~.~~L .<?!.<? .<?!.<? .<?!.<? .<?!.<? .<?!.<? .

.~.C?."-.~~~.~~!!7.o/..!?.~_ _ _ _ _ _ .

........_D.i.~~..!~.~!7.~~.?~.~!:l..~.':!!!~D _ _ _ .
filter......--_ _ - _ _ _ .

........_.~.~!?!~.~!.~! _ _ _ .
basis

Zuilen................................. _ .
........_.~J!!.!~L .<?!.<?~ .<?!.<?~ .<?!.<?~ .<?!.<?~ .<?!.<?~ ..
........_.~!?J~.L ~g ~g ~g ~g ~.9 .
........ _.~~J~L ~!~? .<?!~? .<?!~? .<?!~? .<?!~? .
. _.?~J~~!.!!.!~L ?~.Q.<? ?~.Q.<? ?~.Q.<? ~~.Q.<? ~~.Q.<? .
........_.~.l:L .<?!? .<?!? .<?!? .<?!? .<?!? .

........_.~J!!.!L .<?!.~.~ .<?!.~.~ .<?!.~.~ .<?!.~.~ .<?!.~.? .

........_.~.1.5J~!!.!L ?9 ?9 ?9 ~9 ~9 .
n [-] 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Filter

10,0 10,0 10,0

EINDRESULTATEN

.~~.~!.~!~~!.!..~.!?!?!~.~.~ .
ANAMOS on/geldig ongeldig ongeldig ongeldig ongeldig ongeldig

conclusie ANAMOS

Maximaal topniveau
ys [ml
topniveau [m+ NAP]

De const. Is De const. Is De const. Is De const. Is De const. Is
n.v.t n.v.tn.v.t n.v.tn.v.t
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Het betreft basaltzuilen met een dikte van 0,22 m (2900 kg/m3)

(onder NAP + 3.3 m talud 1 : 3.2)
PARAMETER!
BEREKENING

Golven

vak 125b
37.8/39.7

vak 122 vak 123 vak 124
5

vak 125a

........ _.!:!§..J~l ~.!~Q ?!9.Q ?!9.Q ?!9.Q ~.!!.Q ..

..........!.P.J~J.._ §!?Q §!~.Q §!?9 §!?Q §!?9 .
h1 [m+NAP] 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Talud
uu _ __ ..uu .

........_.~!~~).JJ ~!9. ~!9. ~!9. ~!9. ~!9. ..

........_.~J:L 9.!? 9.!? 9.!?Q 9.!? 9.!? .

........_.~.?J~.:..~.~~L 9.!9. 9.!9. 9.!9. 9.!9. 9.!9. .
h3 [m+NAP] 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

.~.~.r:.t.~~.~~~~!?~_ _ _ _ _ _ .

........_.~_i.~~..!~.9.~~~.~~.~!:l..~.~!!~~ _ _ .
filter

........_.~.~9.!~~!~! _ _ ..
basis

Zuilen

::::::::~:~::i!!i~ï:::~:::::::::::::::::::::::::Q;Q~:::::::::::::::::::: :Q;Q~::::::::::::::::::::::Q;Q~::::::::::::::::::::: :Q;9.~::::::::::::::::::::: :9.;9.~:::::::::::::::::::::::::
........_.~9.J~l ~g ~g ~.9 ~.Q ~g .

Dz [m] 0,22 0,22 0,22 0.22 0,22

::::::::~:~i!i:i~~!.!!i~ï:::::::::::::::::::::::i~9.Q::::::::::::::::::: :i~:Q9.::::::::::::::::::: :i.~:9.9.::::::::::::::::::: :i.~:Q9.::::::::::::::::::: :i~:Q9.:::::::::::::::::::::::
........_.~J:L 9.!? 9.!? 9.!? 9.!? 9.!? ..
Filter

•••••••• _ _ &0 ••••••••••••••

........_.~J!!.!L Q!?Q 9.!?Q 9.!?9 9.!?g 9.!?9 _ .

........_.!?.1.sJ!!.!!!.!L :?Q ?9 ?9 ?9 ?9 ..
n [-] 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

EINDRESULTATEN

.~~.~!.~!!~!.!..~9.!?!~~.~ .
ANAMOSon/geldig ongeldig ongeldig ongeldig ongeldig ongeldig'.
Maximaal topniveau
ys [m]

topniveau[m+ NAP]

conclusieANAMOS De const. Is De const. Is De const. Is Deconst. Is De const. Is
n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t
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Het betreft basaltzuilen met een dikte van 0,27 m (2900 kg/m3
)

(boven NAP + 3.3m talud 1 : 4.0)
vak 123 vak 125a vak 125b

37.8/39.7

h3 [m+NAP] 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

PARAMETER!
BEREKENING

vak 122 vak 124
5

......._ - .Golven

..........t!l?.J.'EL ?:.?? ?:?~ ?:?~ ?::~~ ?::?:~ .

..........T.RJ~L _ ~:?~ ~:~~ .£?:~~ .£?:~~ .£?:!..? .
h1 [m+NAP] 6,0 6.0 6,0 6.0 6,0

Talud
••• u ·····_ •• .. • ..•••••••• ..•••• .

..........~~~~.L{:L .?:~ .?:~ .?:~ }!~ }:~ .

..........~J~.l.. Q:? Q:? Q:?9 Q:? Q:? .

..........~?.J.~.:.~.~~L. Q:Q Q:Q........................Q:Q 9.:9. 9.:9. .

.~.~.I].~~~.~~~.o/..!?~ _ .

..........!:').~~..~!:'.~~.~~.~~.~!:I..~.~!!~!:' _ _ .
filter................................... _ _ _ .

..........fl.~!?!~.~!.~l _ _ .
basis

Zuilen

::::::::~:(i.:i~~i:::~:::::::::::::::::::::::::Q;Q~:::::::::::::::::::: :Q;Q~::::::::::::::::::::: :Q;Q~::::::::::::::::::::: :Q;Q~::::::::::::::::::::: :Q;Q~:::::::::::::::::::::
..........~!?J.r.~1 ~.Q ~g ~.9 ~g ~g .

Dz [m1 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

::::::::~:~!!ij~~!.!!!~i:::::::::::::::::::::::~~QQ::::::::::::::::::::~~QQ::::::::::::::::::::~~:QQ::::::::::::::::::::~~g9.::::::::::::::::::::~~:QQ:::::::::::::::::::
..........~J::L Q:? Q:? Q:? 9.:? 9.:? .
Filter

........................................... u - ..

..........~J!!.!L _ Q:.~.~ Q:.~.~ 9.:.~.~ 9.:.~.~ 9.:.~.~ .

..........!?.1.~J!!.!!!!L ?Q ?9 ?:9 ?:9 ?:Q .
n [-] 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

EINDRESULTATEN

Maximaal topniveau
ys [m]

topniveau[m + NAP]

De const. is De const. is De const. is De const. is De const. is
stabiel n.v.t n.v.t stabiel stabiel

• .~~.~!.~!!~!.~.!!?!?!~~.~ .
ANAMOSon/geldig geldig ongeldig ongeldig geldig geldig

• u_ ••••••••••

conclusieANAMOS

...................................................................................................................................................... u •••••••

1.29 1.26 1.36............................................................................................................................................................
3.8 3.4 5.8
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Het betreft basaltzuilen met een dikte van 0,27 m (2900 kg/m3
)

(onder NAP + 3.3 m talud 1 : 3.2)
vak 123 vak 124

5
PARAMETERI
BEREKENING

vak 122 vak 125a vak 125b
37.8/39.7

h3 [m+NAP) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Golven

..........t!~.J.~L ~.:~~ ?:Q9 ?:Q9 ?:29 ~.:~? .

..........!.QJ~L !?:? !?:?9 ?:?9 ?:?9 !?:~.9 ..
h1 [m+NAP) 6,0 6.0 6,0 6.0 6,0

Talud
a _ _ .

..........~!i~2.1:l. ~!Q }!Q ~!Q ~!2 ~!Q .

..........~J~.l.. Q!? Q!? 2!?9 2!? Q!? ..

..........~.?J~.-:':.~.~~L. Q!Q Q!2 2!Q 2!2 Q!2 ..

.~.~.I).~~~~!!~!¥.f?~ ~.:~ _ ..

..........~}.«::~..!~.!i!~~~.~~.«::!:1..~.':!!!~~ _ _ .
filter

..........~.«::~~~.~!«::L _ _ ..
basis

Zuilen................................. _ .
..........~J~~L Q!Q~ Q!Q~ Q!2~ Q!!?~ Q!2~ ..
..........~~J~l .._ ~.Q ~.Q ~.Q ~.Q ~g ..

Dz [m) 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

::::::::~:~i!i::~~i.!!!~i::::::::::::::::::::::?~g9.::::::::::::::::::: :?~:g9.::::::::::::::::::: :?~:g9.::::::::::::::::::: :i.~:QQ::::::::::::::::::: :?~:g9.:::::::::::::::::::::::
..........~J:l._ Q!? Q!? Q!? Q!? Q!? ..
Filter........ _ - .
..........~J!:I:!L. Q!?Q Q!?9 Q!?9 Q!?Q Q!~.9 .
..........!?.1.5J~~L ?Q ?Q ?9 ?9 ?9 .

n [-) 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

EINDRESULTATEN

• conclusieANAMOS De const. is De const. is De const. is De const. is De const. is
stabiel n.v.t n.v.t n.v.t stabiel

Maximaal topniveau
ys [m)
topniveau[m + NAP)

1.38 1.38

.~~.~}.!!!~~.!..~~f?!~~.!i! ..
ANAMOSon/geldig geldig ongeldig ongeldig ongeldig geldig

1.1 2.4
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Het betreft basaltzuilen met een dikte van 0,22 m (2900 kg/m3)

• vak 125b(dp39.7 Urn dp43.2) minimale taludhelling bij toepassing op de gehele
tafel (boven en onder GHW)

• vak 125b{dp39.7 Urn dp43.2) maximaal topniveau bij talud 1 : 3,9 (HJoÓDs 61;·213).

•

Golven
••••••• _ nn _ .

........_.~$ ..J.~L ?:?~ ~.:~~ ~.:?~ .

........_.!.P.J~L §:?? §:?9 ~:?9 .
h1 [m+NAP] 6,0 6.0 6,0

PARAMETER!
BEREKENING

mini. Talud
boven GHW

mini. talud maxi topniv.
onder GHW geh. talud

5

h3 [m+NAP] 10,0 10,0 10,0

Talud.................................... - .
........_.~~~~U~L ~:~ ~:9 }:? .
......._.!!.l::L !?:? !?:? !?:? .
........_.~.?J~.:..':':I.~~L. !?:!? !?:!? !?:!? .

.~.~.I).~~~.~~~.!Y..!?~_ .

........_.~}.~~..~~.~~.~~.~~.~~..?;.~!!~.~ _ .
filter

..........~.~9.~~.~~~! _ .
basis

Zuilen........_ _ - - .
........_.~J~~J... !?:!?~ !?:!?~ !?!!?~ .
..........~9.J'?'?L ~.Q ~g ~g .
..........!??J.~L !?:?~ !?:?~ ~:?~ .
........_.~!!!J~~!.~~1... ?~g!? ?~g!? ?~9!? .
..........~J:L ~:.? !?:? !?:? .
Filter........ _···..·.···u·_···..·..· .

..........~.J~L. !?:.~.~ !?:?9 !?:.~.~ .

..........!?.1.5.J~~L ?9 ?9 ?9 .
n H 0,35 0,35 0,35

EINDRESULTATEN

Maximaal topniveau
ys [m]

topniveau [m + NAP]
1.06 1.09 1.15

conclusie ANAMOS De const. is De const. is De const. is
stabiel stabiel stabiel

.~~.~~.~!~!':~.~..~9.!?!~.~.~ .
ANAMOS on/geldig geldig geldig geldig

5.8 2.3 1.4
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Het betreft basaltzuilen met een dikte van 0,27m (2900 kg/m3
)

• vak 125b(dp39.7 tlrn dp43.2) minimale taludhelling bij toepassing op de gehele
tafel (boven en onder GHW)

• vak 125b(dp39.7 tlrn dp43.2) maximaal topniveau bij talud 1 : 3,9 (Hs/~D :s; 61;·213).

PARAMETER!
BEREKENING

maxi topniv.
geh. talud

•

h3 [m+NAP]

mini. Talud
boven GHW

mini. Talud
onder GHW

5
Golven

........_.!:!l?.J.~L ?:?~ ~.:~§ ?:?~ .

........_.!.P.J~L ~:!.? ~:?9 ~:~~ .
h1 [m+NAP] 6,0 6.0 6,0

Talud.............................. _ .
........_.~9.!(?-.LH ~!~ .....•.................. ~ ~!!. .
........_.f!J~.l 9.!!? 9.!!? 9.!!? .
........_.~.?J~.:.~.~~L. 9.!9. 9.!9. 9.!9. .

.9.~.ry.~~~~.~~!~.o/!?~_ .

........_.!"!!.~~..!!"!.~~.~~.~~.~!:'..~.':!!!~!"! _ .
filter

........_Jl.~9.~~.~!.I!:! _ .
basis

Zuilen............................... _ .
........_.~JT.~L 9.!9.~ 9.!9.~ 9.!9.~ .
........_.~9..I'Y.?1. ~.9 ~.9 ~.9 .
........_.!?~.J~L. 9.!?? 9.!?? 9.!??. ..: .
........_.?~J~~!.T.~1... ?~g9. ?~g9. .?~.Q9. .
........_.~.I:L 9.!!? 9.!!? 9.!!? .
Filter.........................................................................................................................................................
........_.~.J~L 9.!.~.~ 9.l9 9.!.~.~ .
........_.!?.1.Q.JT.T.L ?g ?9 ?9 .

n [-] 0,35 0,35 0,35

EINDRESULTATEN

10,0 10,0 10,0

.~~.~~.~!~~.i.~..~!?!?!~.~.~ .
ANAMOS on/geldig geldig geldig geldig

conclusie ANAMOS De const. is De const. is De const. is
stabiel stabiel stabiel

1.35
Maximaal topniveau
ys [ml
topniveau [m + NAP]

1.36 1.38
5.8 2.3 4.2
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Het betreft basaltzuilen met een dikte van 0,22 m (2900 kg/m
3
)

• vak 126 minimale taludhelling bij toepassing op de gehele tafel (boven en onder
GHW)

• vak 126 maximaal topniveau bij talud 1 : 3,9 (HJ~D ~ 6~-213).

h3 [m+NAP] 10,0 10,0 10,0

........ _ n _ •••• •••• .Golven

mini. Talud
boven GHW

mini. talud
onder GHW

5

maxi topniv.
geh. talud

•

PARAMETER!
BEREKENING

........ _.t!I$ ..J.~L ~:.~.~ ~.:~.~ ~.:~.? .

........_.!.P.J~L §.:!? §.:Q~ §.:Qg .
h1 [m+NAP] 6,0 6.0 6,0

Talud................................ _ .
........_.~£~~~2..H ~:~ ~:~ }:!. .
........_.!!J~J.. _ Q!~ Q!~ Q!~ ..
........_.~.?.I~.:.~.~~L Q!Q Q!Q Q!Q .

.~.~.'..'.~~.~~!~.o/P..~_ _ - _ ..

..........~).~~..!~.!i!~~~.~~~!:l..~.~!!~.~ _ .
filter........_ _ .

..........~.~~.!~.~!~! _ .
basis

Zuilen............. _ _ .
..........~J~~l Q!Q~ Q!Q~ Q!Q~ .
..........~?J.r.?l ~.9 ~.g ~g ..
..........!?~J!!!L Q!~? Q!~? Q!~? .
..........~!!!.I~~!.!!.l~L ~~.QQ ~~gQ }~g~ .
........_.~.I:L Q!~ Q!~ Q!~ .
Filter......... _ _ - .

..........~.J!!!L Q!.~.~ Q!~g Q!.~.~ .

........_.!?.1.5.J!!!!!!L ~9 ~g ~g ..
n [-] 0,35 0,35 0,35

EINDRESULTATEN

Maximaal topniveau
ys [m]

topniveau [m + NAP]

De const. is De const. is De const. is
stabiel stabiel stabiel

.~~.~!.I.!~~.i.~.!?!?!~.~.!iL .
ANAMOS on/geldig geldig geldig geldig

...................... _ 60 .

conclusie ANAMOS

...............................................................................................
1.08 1.09 1.09................................................................................................
5.8 2.3 2.1
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Het betreft basaltzuilen met een dikte van 0,27m (2900 kg/m3
)

• vak 126 minimale talud helling bij toepassing op de gehele tafel (boven en onder
GHW)

• vak 126 maximaal topniveau bij talud 1 : 3,9 (H/~D s 61;·2/3).

PARAMETER!
BEREKENING

mini. Talud
boven GHW

•

h3 [m+NAP]

mini. Talud maxi topniv.
onder GHW geh. talud

5
Golven

........_.t!§..J.~L .?:.~.~ ~.:!?? .?:.~.~ .

........_.!.PJ~L §.:!? §.:.~.~ §.:!.?. .
h1 [m+NAP] 6,0 6.0 6,0

Talud··.·.··· ·····.·u· ·.··_···.·· ···.··..·..u· .

........_.~!~~2J:L ~.:.~:!. ~.:..~:.~ ~.:~:!. .

........_.~.J::l. !?!~ !?!~ !?!~ .

........_.~.?.I!!:1.:.~.~~L. !?!!? !?!!? !?!!? .

.~.~.':'.~~~.~~~.~.P..~ .

........_.~.i.~~..~~.9.~.~~.~~.~!:1..?:.~!!~~ _ .
filter

........_Jt~~.~~.~!.~! _ .
basis

Zuilen........_ _ _ .
........_.~J!!.!~L Q!!?~ !?!!?~ !?!!?~ .
..........~.'?.rr.~L ~.9 ~g ~.9 .
........_g?:.J.':':!L !?!.?? !?!.?? !?!?:? .
..........~.'I!J~~!.!!.!~L ?~g!? .?:~g!? .?:~.Q!? .
........_.~J:L !?!~ !?!~ !?!~ .
Filter...........................................................................................................................................................
..........~J!!.!L !?!.~.~ !?!?:9 !?!.~.~ .
........_.~.1.s.J!!.!!!.!L .?9 ?:9 ?:9 .

n [-] 0,35 0,35 0,35

EINDRESULTATEN

10,0 10,0 10,0

.~~.~!.~!~~!.~..~~P..!~.~.~ .
ANAMOS on/geldig geldig geldig geldig

conclusie ANAMOS

1.37
Maximaal topniveau
ys [m]
topniveau [m + NAP]

De const. is De const. is De const. is
stabiel stabiel stabiel

1.37 1.38
5.8 2.3 5.8
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BIJLAGE 3: BEREKENINGSRESULTATEN DIMENSIONERING TOPLAAG

• Bijlage 3.1: Dimensionering betonzuilen
• Bijlage 3.2: Aanvullende berekeningen gekantelde betonblokken
• Bijlage 3.3: Aanvullende berekeningen granietblokken
• Bijlage 3.4: Aanvullende berekeningen basaltzuilen
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Bijlage 3.1 Dimensionering betonzuilen

De dimensionering van de betonzuilen is beschreven in paragraaf 6.3.1.1.

Voor alle vakken waar betonzuilen toegepast zullen worden, is bepaald wat de
lichtst mogelijke combinaties van zuildikte en dichtheid zijn. Opgemerkt wordt dat
de dimensionering van de betonzuilen in de praktijk wordt bepaald door het
toepassingscriterium van ANAMOS (HsfL1D::; 61;-213). De lichtst mogelijke zuiltypen
zijn op basis van dat criterium bepaald en het uiteindelijk gekozen zuiltype is
vervolgens gecontroleerd met ANAMOS. Slechts deze zijn in onderstaande tabellen
opgenomen.
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• boventafel van vak 122: 45/2300. (talud 1 : 4.0)
• ondertafel van vak 122 : 50/2300. (talud 1 : 3.2)

Golven

PARAMETER!
BEREKENING

vak 122
boventafel

vak 122
ondertafel

........ _.~l? ..J.~L............. .?:~.~..........................?.:~ .

........_.!.'.P.J~L................ .'!!.:?.!.......................... .§.:~.? .
h1 [m+NAP] 6,0 6,0

Talud
............ u •• uu _ .

........_.~9.!~~2JJ............~.!~.............................~.!9 .

........_.~.J~l..................... .9.!?........................... .9.!? .

........_.~.?.1~:..~.~~L....9.!9.............................9.!9 .
h3 [m+NAP] 10,0 10,0

.~.~.~.~~~.~!!~.~!?~_ _ _ _ .

........_.~).~~.!~.~~.~~.~~.~!:l..~.l:!!!~D _ _ .
filter

........J1.~~.~~.~!.~! _ _ .
basis

Zuilen

::::::::~:~j!!i~i::~::::::::::9.;9.~::::::::::::::::::::::::: :9:;9.~:::::::::::::::::::::::::
........_.~~.I~L ~.Q ~.Q .

Dz [m] 0,45 0,50

::::::::~:~!!i:i~~i.!!.!~i:::::::??~1:::::::::::::::::::::::: :~:?~~::::::::::::::::::::::::
fwz H 0,5 0,5

Filter.......................... _ .
........_.~.J~L.................. .9.!~.?..........................9.!?.Q .
........_.!?H?..(~~L ?.Q ?.Q .

n [-J 0,35 0,35

EINDRESULTATEN
Stabiliteit

.~~.p.~.~~~........................ . .
conclusie
ANAMOS

De constructie De constructie
is stabiel is stabiel

Versie 4
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Dijkverbetering Nieuw-Neuzenpolder en Braakmanpolder - Ontwerpnota

• boventafel van vak 123: 50/2300. (talud 1 : 4.0)
• ondertafel van vak 123 : 45/2500. (talud 1 : 3.2)

PARAMETER!
BEREKENING

vak 123
boventafel

vak 123
ondertafel

Golven

........_.!:!~Lf.~L.._, ~.:?~ ~.:~.~ .

........_.I.PJ~L._............. .fi:!..?......................... .§.:~.? .
h1 [m+NAP1 6,0 6,0

Talud................................ _......... . ..
........_.~!i~2J:L.......... .~.~~.............................~.~9 .
........_.~..(:l...................... .9.~~.............................9.~~ .
........_.~.?.l~.~.~.~~L... .9.~9.............................9.~9 .

h3 [m+NAP1 10,0 10,0

.~.~.~.~~.~!!~.~.!?~_ _ _ _ .

..........!).~~~..!!).~~.~~.~~.~!:l..~.~!!~~ _ _ .
filter

........_.~.~~.~~.~}.~! _ _ .
basis

Zuilen................................ _ .
........_.~J!!!~L_.......... .9.~9.~..........................9.~9.~ .
........_.~!?Jr.?L 19 1.9 .
........_.!?~..(!!!L................9.~~.9..........................Q.~~.? .
..........~!!!.l~~!.!!!~.L.....?:?~1.........................?~?:~ .

fwz [-] 0,5 0,5

Filter

........_.~J!!!L...................Q.~1.?..........................9.~?.Q .

........_.!?.1.sJ!!!!!!L.........~g............................. .?.Q .
n [-] 0,35 0,35

EINDRESULTATEN

conclusie
ANAMOS

De constructie De constructie
is stabiel is stabiel•

Stabiliteit

.~~.p.~.~~fA....................... .. .
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Dijkverbetering Nieuw-Neuzenpolder en Braakmanpolder - Ontwerpnota

• boventafel van vak 124: 50/2300. (talud 1 : 4.0)
• ondertafel van vak 124 : 45/2500. (talud 1 : 3.2)

PARAMETERI
BEREKENING

vak 124
boventafel

vak 124
ondertafel

h3 [m+NAP] 10,0 10,0

Golven....... _ _ .._ _ .
........_.t!§..J.~1............... .?::~.~..........................~.:~ .
........_.!.P.J~L _.... .~.:??......................... .~.:~.? .

h1 [m+NAP] 6,0 6,0
Talud........ _ _ .

........_.~!?~i~).J:L ~.!~ ~.'g .

........_.~..(::l...................... .9.!~.............................9.!~ .

........_.~.?.I~.:.':';I.~~L....9.!9.............................9.:9 .

.~.~.I].~!~.I?!!~.~!?~_ _ _ _ .

........_.~.~~..!~.~~~~.~~.~!:l..~.':!!!~~ _ _ .
filter

........_.~.~~.~~.~!.~! _ _ .
basis

Zuilen

::::::::~:~::(!!!~i~~::::::::::Q;9:~::::::::::::::::::::::::: :9:;Q~:::::::::::::::::::::::::
........_.~.<?J.~.L 1.Q 1.Q ..
........_.!?~J!!!L.............. .9.!~.Q..........................9.:~.? .
........_.~!!!.l~~!.!!!~J.........~.?~1........................ .?.~?:~ .

fwz [-] 0,5 0,5

Filter........_ - .

........_.~J!!!L _............. .9.!1.?..........................9.'.?.Q .

........_.!?.1.5J!!!!!!L....... .?.Q............................. .?.Q .
n [-] 0,35 0,35

EINDRESULTATEN

• conclusie
ANAMOS

De constructie De constructie
is stabiel is stabiel

Stabiliteit

.~~.e~.~~!iJ.._.................... .. .
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01-02-1999



DijkverbeteringNieuw-Neuzenpolderen Braakmanpolder- Ontwerpnota

• boventafel van vak 125a: 50/2300. (talud 1 : 4.0)
• ondertafel van vak 125a: 50/2300. (talud 1 : 3.2)

PARAMETER!
BEREKENING

vak 125a
boventafel

vak 125a
ondertafel

h3 [m+NAP] 10,0 10,0

Golven

........ _.!j!?..J.r:~J.. ~.:§.~ ~.:~ .

........_.I.PJ~l.................. .~.:??.......................... .§:.~.? .
h1 [m+NAP] 6,0 6,0

Talud
... _.u n _ ••• _........... • .

........_.~9.!~~2JJ............~.~~.............................~.,.9 .

........_.~J~.l..._..................9.~§.............................9.~§ ..

........_.~.?.1~~.'::I.~~L....9.~9.............................9.~9 .

.~.~.I].~~~.~~~~.!?~ _ _ _ _ .

........_.~}.~~..!~.~~.~~.?~.~!:l..~.':!!!~~ _ _ ..
filter

........J~.~!?!~.~}.~! _ _ .
basis

Zuilen

::::::::~:~::i~~i::~::::::::::Q.;Q.~::::::::::::::::::::::::: :Q.;9:~:::::::::::::::::::::::::
..........~9.J.r.~1..............1.Q............................. .1.Q .

Dz [m] 0,50 0,50::::::::~:~~::t~~!.~~i:::::::~?~~:::::::::::::::::::::::::~?~~::::::::::::::::::::::::
fwz [-] 0,5 0,5

Filter

........_.~..[!:':!L.................. .9.~1.?......................... .9.~~.g .
........_.!?.1.p.J!:':!!!.!L ~.Q ?.Q ..

n [-] 0,35 0,35

EINDRESULTATEN

• Stabiliteit

.!~.p.~.~~~........................ .. ..
conclusie
ANAMOS

De constructie De constructie
is stabiel is stabiel
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Dijkverbetering Nieuw-Neuzenpolder en Braakmanpolder - Ontwerpnota

• boventafel van vak 125b(dp 37.8 Urn dp 39.7): 50/2300. (talud 1 : 4.0)
• ondertafel van vak 125b(dp 37.8 Urn dp 39.7) :50/2300. (talud 1 : 3.2)

vak 125b
ondertafel

PARAMETER!
BEREKENING

vak 125b
boventafel

Golven

........_.t!:?.J.~L._.......... .~.:~.~..........................~.:~.? .

........_.T.RJ~l_ '!!.:!.? §.:~ .
h1 [m+NAP1 6,0 6,0

Talud
......... _ •••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••• u .

........_.~!~~2..H ~.:~.!~ ~.:~.~9 .

........_.~J~.l. _............ .9.!~.............................9.!~ .

........_.~:?J~.:..~.~~L....9.!9.............................9.!9 .
h3 [m+NAP] 10,0 10,0

.~.~.I).~~.~!!~!Y..!?~_ _ _ _ .

........_.~.i.~~..!~.~~~~.~~.~!:l..~.~~~~~ _ _ .
filter

........_.~.~_C?1~~!.~! _ _ .
basis

Zuilen........_ _ -_ .

........_~J!!.!~L 9.!9.~ 9.!9.~ .

........_.~.<?J'?'?.l. ~g ~g .

........_.~~J~L 9.!~g .9.!~g .

........_~~ ..(~~!.!!.!~J.........~.?.~~.........................~.?~~ .
fwz [-] 0,5 0,5

Filter

........_.~J~L 9.!~.? g.'.~g .

........ _.~.1.5J!:J:I_'!.!1.•......... ~g ~g .
n [-] 0,35 0,35

EINDRESULTATEN

• De constructie De constructie
is stabiel is stabiel

Stabiliteit

.~~.p.~.~~~;I..._............. . .
conclusie
ANAMOS

Versie 4
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DijkverbeteringNieuw-Neuzenpolderen Braakrnanpolder- Ontwerpnota

• ondertafel van vak 125b(dp 39.7 tlm dp 43.2) : 40/2300. (geknikt talud)

NAP 2.73 Urn
NAP3.30

PARAMETERI
BEREKENING

NAP -1.00 Urn NAP 1.53 Urn
NAP 1.53 NAP2.73

Golven

........_.~l?.J.'!'L ~.:~.? ?:g.Q ?:9.~ .

........_.T.RJ~l _ ~.:?Q ~.:?Q .?}~ .
h1 [rn+NAP] 6,0 6,0 6,0

Talud.............uuu ..u _..uu... uu uu...................... . h •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

........_.~!?!~~2J:L ~.~~ ~.~~ ~!~ .

........_.~J~J...................... .9.~~............................g.~~ Q!:? .

........_.~.?J'!'.~.~.~~L 9.~9 g_~9 Q!9. ..
h3 [rn+NAP] 10,0 10,0 10,0

.~.~-"-.~~.~~~.~!?~_ _ _ _ _ ..

........_D}.~~..!~.~~.~~.~~.~!:l..?:.l:!!!~~ _ _ _ ..
filter

........_.~.~!?!~.~!.~! _ _ _ ..
basis

Zuilen........ _ _ .
........_.~J!!!~L........... .9.~9.~..........................9.~9.~ Q!9.~ .
........_.~.<?J~.L ~.Q ~.Q ~.9 .

Dz [rn] 0,40 0,40 0,40::::::::~:~~:i~~i.~~i:::::::??~~:::::::::::::::::::::::::??~~:::::::::::::::::::::::::i.~:~:~:::::::::::::::::::::::::
fwz [-] 0,5 0,5 0,5

Filter
•••••••• _ _ u .

........_.~J!!!L 9.~?.Q 9.~?.Q 9.!.~.~ .

........_.!?.1.RJ!!!!!!L.........?.Q..............................?.Q ?9 .
n [-] 0,35 0,35 0,35

EINDRESULTATEN
Stabiliteit

.~~.e~.~~fl....................... .. .
conclusie
ANAMOS

De constructie De constructie De constructie
is stabiel is stabiel is stabiel
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Dijkverbetering Nieuw-Neuzenpolder en Braakmanpolder - Ontwerpnota

• ondertafel van vak 126 : 35/2300. (talud 1 : 5,4)

PARAMETER!
BEREKENING

NAP 5.60 tlm
NAP 5.80

Golven......._ _ .
........ _.!:!§..J.I!'J.. _........ .?::1.~ .
........ _.T.P ..[~J................... .~.:!..? .

h1 [m+NAP] 6,0
Talud................................. _._...... . .
........_.~!~~U:L_ ~.!~.........•..................

........_.~..(~1. _............Q.!~ .

........_.~.?JI!'.:':.t:;J.~~J......Q.!Q .
h3 [m+NAP] 10,0

Filter

.~.?I).~~.~!!~.!¥.!?.~_ _ _ .

........_.~~.~~..!~.~~.~~.~~.~!:l..~.~!~~~_ .
filter

........_.~.~9.!~.~~!!:! _ .
basis

Zuilen.......... _ _ .

........_.~ ..[~~L Q.!9.~ .

........_.~9..ry.~L.............1.Q .

........_.!?~.J!.!!L...............Q.!~.? .

........_.~!.!!J~~!.~~L ~.?~1 .
fwz [-l O,S

........_.~..(~L.................. .9.!1.? .

........_.!?.1.R.J!:':!~L ~.Q .
n [-l 0,35

EINDRESULTATEN

conclusie
ANAMOS

De constructie
is stabiel•

Stabiliteit

.~?.p..I.~.~~ .
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Dijkverbetering Nieuw-Neuzenpolder en Braakmanpolder - Ontwerpnota

Bijlage 3.2 Aanvullende berekeningen gekantelde betonblokken

De aanvullende berekeningen van de gekantelde betonblokken zijn beschreven in
paragraaf 6.3.1.2.

• vak 126 betonblokken met een dikte van 0.25 en 0.20 op een geknikt talud .

PARAMETER!
BEREKENING

dikte 0.25 dikte 0.20

•

dikte 0.25 dikte 0.20

h3 [m+NAP] 10,0 10,0 10,0 10,0

Golven......._ .
........_.~§.J.~L_ ~.:~~ ~:.~.9 ~:.~.~ ~:.~.~ .
........ _.!.".PJ~J.._ ?:9.~ ?:!?~ ?:7..? ?:7..? .

h1 [m+NAP] 6,0 6.0 6,0 6.0

Talud.............................. - .
........_.~9.!~~2..H ~:.~ ~:~ ~:~ !?:~ .
........_.~.J~.L 9.!!? 9.!!? 9.!!?9 9.!!? .
........_.~.?.l!!.l.:..~.~EL. 9.!9. 9.!9. 9.!9. 9.!9 .

.~.~.':'.~~~.~~!~.~.p..~_ _ _ _ _ _ _ .

........_D.i.~~..~~.~~.~~.~~.~!.l..~.~~b.!~..~.I.~~.~~D _ _ .
filter

........_.~.~!?!~.~!.~l _ _ .
basis

Blokken
.................................. _ ao •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

........_.~J.!!.lJ... 9.!~~ 9.!~~ 9.!~9 9.!~.9 .

........_.~J!!!L 9.!!?9 9.!!?9 9.!!?9 9.!~9 .

........_.9.J!!.l.L 9.!~~ 9.!~~ 9.!~~ 9.!~~ .

........_.~J!!.l.!!.l.L ~ ~ ~ .

........_.~!!!J~~!.!!!~.L ~~g9. ~~g9. ~~.g9. ~~g9. .
fwz [-] 0,5 0,5 0,5 0,5

Filter

::::::::~:~::i~j::~ ··.··.·.·· :Q;j:~::~::::::::::::::::::9.;:~:~::::::::::::::::::::::9.;:~:~::::::::::::::::::::::9.j:~::::::::::::::::::::::::
........_.9..1.5J!!!!!!L ~ !? !? !? .

n [-] 0,35 0,35 0,35 0,35

1 filter 0.15 onder GHW zie 6.3.1.2

EINDRESULTATEN

Maximaal topniveau

ys [m]
topniveau [m + NAP]

1.02 1.20 1.27 1.05...............................................................................................................................
2.3 4.1 . 4.96 5.8

.~~.~~.~~~~.~.~!?p.!~.~.!!! .
conclusie ANAMOS De const. Is De const. is De const. is De const. is

stabiel stabiel stabiel stabiel
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DijkverbeteringNieuw-Neuzenpolderen Braakmanpolder- Ontwerpnota

Bijlage 3.3Aanvullende berekeningen gekantelde granietblokken

De aanvullende berekeningen van de gekantelde granietblokken zijn beschreven in
paragraaf 6.3.1.3.

• vak 126 granietblokken met een dikte van 0.30 op een geknikt talud.

dikte 0.30

•

h3 [m+NAP]

PARAMETER!
BEREKENING

dikte 0.30 dikte 0.30

Golven

........_.t!§..J.~L ~.:~9 .?:9.~ :?:9.~ ..

........_.!.RJ~L ~::?9 ~:~§ ~::?§ ..
h1 [m+NAP] 6,0 6.0 6,0

Talud.................................... _ _ - .
........_.~9.!~~.L{:l ~:~ ~:~~ ~:!.~ ..
........_.~J:L 9.!:? 9.!~ 9.!~9 .
........_.~.?..(!!.'.:..r:-:I.~~L 9.!9. 9.!9. 9.!9. .

.~.~.'.:'.~~~.~!!!:!.~J?~_ _ _ _ _ _ ..

........_D.i.~!..!~.9~.~~.~~.~!:'..~.~~~.~~..~.I.~~.~~.~ _ _
filter

........_.9.~~.~~É!.~! _ _ _ .
basis

Blokken................................. _ .
........__!~J.!!.'L. 9.!:?9 9.!:?9 9.!?9 __
........_.~.J!!.!L Q!:?~ 9.!:?~ 9.!:?~ _ _ .
........_.!?J!!.1.L .9.!:?9 .9.!:?9 _..9.!:?9_ .
........_.~J!!.1.!!.'l :? :? ~ __.._.. _
........_.~!!.!..(~~!.!!.1.~L :?§.Q9. :?§.Q9. :?§.Q9. .

fwz H 0,5 0,5 0,5
Filter........................ - .
........_.~.J!!.!L .9.!.~.~ 9.!.~.~ 9.!.~.~ ..
........_.!?.1.sJ!!.1.!!.1.L ? :? ~ ..

n [-] 0,35 0,35 0,35

10,0 10,0 10,0

EINDRESULTATEN

.~~.'?~.I.!!~.i.t~~J?!~~.~ .
ANAMOSon/geldig geldig ongeldig geldig

conclusieANAMOS De const. is
stabiel

De const. Is n.v.t.
stabiel

Maximaal topniveau
ys [m]

topniveau [m + NAP]
1.19 1.28

••••• u ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2.73 (3.88) 3.88
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DijkverbeteringNieuw-Neuzenpolderen Braakmanpolder- Ontwerpnota

Bijlage 3.4 Aanvullende berekeningen basaltzuilen

Het betreft basaltzuilen met een verschillende dikte 0.30, 0.33, 0.35 en 0.37 (2900
kg/m3)

t.b.v. de taludwangen van de uitwateringssluis in de Braakmanpolder.

(onderGHW)
PARAMETER!
BEREKENING

dikte 0.30 dikte 0.30dikte 0.30
5

dikte 0.30

Golven
•• u ••• _ u u .

........_.~J?J.~L ~.:~~ .?:9.9 ?:9.? ?:9.~ .

........_.!.PJ~L §.:? §.:?9 ?:?~ ?:?~ .
h1 [m+NAP] 6,0 6.0 6,0 6.0

Talud................................... _ - .
........_.~9.!~~2J:L ~:~ ~:~ ~:~ ~:~ .
........_.~J:L 9.!? 9.!? 9.!?9 9.!? .
..........~.?._(~.:.~.~~L 9.!9. 9.!9. 9.!9. 9.!9. .

h3 [m+NAP] 10,0 10,0 10,0 10,0

.~.~!:'.~~~~.~!!~.~.p..~_ _ .

........_.~!.~~..!~.~~Y.J_~.~~.~!.l..~.l!.!~~~ _ .
filter

........_Jl.~~.~~.~!.~~ _ .
basis

Zuilen............................... _ .
........_.~J!!.!~L 9.!9.~ 9.!9.~ 9.!9.~ Q!Q~ .
........_.~.C?J.r.~.L ~.9 ~.9 ~.9 ~g .

Dz [m] 0,30 0,33 0,35 0,37

::::::::~:~!!i:Ï~~:~~~i::::::::::::::::::::::?~gQ::::::::::::::::::: :i.~:gQ::::::::::::::::::: :i.~:QQ::::::::::::::::::: :i.~:QQ::::::::::::::::::::::
..........~?:J.:L 9.!? 9.!? 9.!? 9.!? .
Filter.............................................................................................................................................................................................
..........~J!!.!L ~!?9 9.!?9 9.!?9 9.!?9 .
........_.!?.1.5J!!.!!!.!L ?9 ?9 ?9 ?9 .

n [-] 0,35 0,35 0,35 0,35

EINDRESULTATEN

conclusieANAMOS De const. is n.v.t.
stabiel

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

.~~.~~.~!!~~.~.~~!?!~~.~ , .
ANAMOSon/geldig geldig geldig geldig geldig

Maximaal topniveau
ys [m]

topniveau [m + NAP]
1.55 1.66 1.79 1.97...............................................................................................................................
2.3 2.3 2.3 2.3
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(boven GHW)

DijkverbeteringNieuw-Neuzenpolderen Braakmanpolder- Ontwerpnota

dikte 0.30PARAMETER!
BEREKENING

dikte 0.30 dikte 0.30 dikte 0.30
5

Golven

........ _.!:!§..J.'!'L ~;.~.~ ~:.~.~ ~:.~.~ ~:?g .

........_.T.RJ~L : ~:~? ~:?g ~:?~ ~:?~ .
h1 [m+NAP] 6,0 6.0 6,0 6.0

Talud....... -_ _ _ .

........_.~~~~2J:L ~:~ ~:! ~:~ ~:~ .

........_.~J~l._ .9.!? .9.!? .9.!?g .9.!? .

........_.~.?J'!'.:.~.~~L .9.!.9. .9.!.9. .9.!.9. .9.!9. .
h3 [m+NAP] 10,0 10,0 10,0 10,0

.~.~.'].~~.~!!~!Y..!?~ _ _ _ _ .

........_E'.i.~~..~~.!i!~~~.~~.~~..~.':!!~~D _ .
filter

........_.p..~9.!~.~!.~!.. _ .
basis

Zuilen........................_ _ ····························u· .

........_.~J!!.'.~L .9.!.9.~ .9.!.9.~ .9.!.9.~ .9.!.9.~ ..

........_.~9..ry.~L ~_g ~.g ~.g ~.g ..
Dz [m] 0,30 0,33 0,35 0,37

::::::::~:~_;:ï~9!.!!!~i::::::::::::::::::::::i~QQ::::::::::::::::::: :i~QQ::::::::::::::::::: :i~:gQ::::::::::::::::::: :i~:gQ::::::::::::::::::::::
........_.~J.:L .9.!? .9.!? .9.!? .9.!? .
Filter........ _ _ ·u.·· ·un.·.· .

........_.~J!!.'.l_._ .9.!.~.~ .9.!.~.~ .9.!.~.~ .9.!.~.~ ..

........_.!?.1.5J!!.'.!!.'.L ~g ?g ~g ?g ..
n [-] 0,35 0,35 0,35 0,35

EINDRESULTATEN

.~~.~~.!!~~~.~..~!?!?~~~.~ ..
ANAMOSon/geldig geldig geldig geldig geldig

conclusieANAMOS n.v.t,De const. is De const. is n.v.t,
stabiel stabiel

Maximaal topniveau
ys [m]

topniveau[m + NAP]
1.55 1.65 1.85 1.93........................................................................................................................................
3.3 3.3 3.3 3.3
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Dijkverbetering Nieuw-Neuzenpolder en Braakmanpolder - Ontwerpnota

Het betreft basaltzuilen met een dikte 27 (2900 kg/m3
)

t.b.v. het talud in vak 125b t.p.v. de uitwateringssluis in de Braakmanpolder.

PARAMETER!
BEREKENING

dikte 27

Golven

........_.t!§.J.'!'L ~..~.:~~ .

........_.!.PJ~L _ ~:.?9 .
h1 [m+NAP] 6,0

Talud.................................._ ···..·u· .

........_.~!~~).J:l. ~.:..~:.~ .

........_.~..(~.l.. !?!? .

........_.~.?.1'!'.:.~~~J !?!!? .
h3 [m+NAP] 10,0

.~.~.'.:'.~~.~~~.~!?~ _ _ _ .

........_.~.i.~~..~~.9.~.~~.~~.~~.~.~!!~~_ .
filter

........J~.~~~~.~!.~! _ .
basis

Zuilen........_ _ .

........_.~.J!!.I~L !?!!?~ .

........_.~~Jcy?L ~.9 .

........_.9.~J!.!!L. !?!.?? .

........_.~!.!!.l~!;J!.!.!!~.l .?~g!? .

........_.~J:L !?!.~ .
Filter...............................................................................................
........_.~J!.!!L !?!.~.~ .
........_.9..1.Q.J!.!!!!.!l .?9 .

nH 0,35

EINDRESULTATEN
.~~.~!.!!~~!.~..~~!?!~~.~ .
ANAMOS on/geldig geldig

conclusie ANAMOS De const. is
stabiel

topniveau [m + NAP] 2.73

Maximaal topniveau

ys [m] 1.15

Versie 4
01-02-1999




