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Samenvatting

Deze ontwerpnota, opgesteld in het kader van Project Zeeweringen van
Rijkswaterstaat, betreft het ontwerp van de nieuwe dijkbekledingen voor het dijkvak
van de Oesterdam Zuid. Het dijkvak betreft het zuidelijke deel van de verbindingsdam
tussen Zuid Bevelend en het eiland Tholen en valt onder het beheer van
Rijkswaterstaat Zeeland, Waterdistrict Zeeuwse Delta en ligt in de gemeente
Reimerswaal. Het dijkvak ligt tussen dp1140 en dp1186+50m en heeft een totale
lengte van 4,65 km.

Bestaande situatie:
Op de ondertafel bestaat het gehele dijkvak uit koperslakblokken op een
filterconstructie van 5 centimeter met een mijnsteen onderlaag.

De boventafel van het betreffende dijkvak heeft over de gehele lengte dezelfde
opbouw van de toplaag, namelijk Haringmanblokken op klei, met daarboven vlakke
blokken op klei met aansluitend doorgroetstenen.

Hydraulische randvoorwaarden:
De ontwerpwaterstand (Ontwerppeil 2009-2060) van de dijk bedraagt NAP + 3,95m.
De bijbehorende ontwerpwaarden voor de golfhoogte H, en de golfperiode T, variëren
respectievelijk van 1.4m tot 2,1 m en van 4,7s tot 5,3s.

Toetsresultaat:
De gehele ondertafel, bestaande uit koperslakblokken is GOED getoetst en kunnen in
principe worden gehandhaafd. Aan de bovenzijde van de koperslakblokken dient de
aansluitende nieuwe bekleding tegen de koperslakbekleding te leunen. De
kreukelberm is goed getoetst en kan worden gehandhaafd.

Nieuwe Bekleding:
Bij het ontwerp van de nieuwe bekledingen is rekening gehouden met het eventuele
hergebruik van materialen, de technische en ecologische toepasbaarheid van
verschillende bekledingstypen, de inpasbaarheid in het landschap, uitvoerings- en
beheersaspecten, en kosten .

• Tabel0.1 Bekledingsalternatieven
Alternatief Beschrijving
1 Ondertafel: handhaven

Boventafel: nieuw te leveren betonzuilen / gekantelde blokken
2 Ondertafel: handhaven

Boventafel: nieuw te leveren betonzuilen
3 Ondertafel: handhaven

Boventafel: waterbouwasfaltbeton / gekantelde blokken

Ontwerpnota Oesterdam Zuid
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In Tabel 0.2 wordt een overzicht gegeven van de nieuwe bekledingstypen per
deelgebied.

Tabel0.2 VoorkeursbekledinB_ es: deelB_ebied
Deel Locatie Alter- Bekleding ondertafel Bekleding boventàfel .
gebied Van [d~] ToUd~] natief.

I 1140 1158+50m 3 Te handhaven Waterbouwasfaltbeton/
Koperslakblokken gekantelde blokken

11 1158+50m 1165+50m 3 Te handhaven Waterbouwasfaltbeton/
Koperslakblokken gekantelde blokken

III 1165+50m 1178 3 Te handhaven Waterbouwasfaltbeton/
Koperslakblokken . gekantelde blokken

IV 1178 1186+50m 3 Te handhaven Waterbouwasfaltbetoni
Koperslakblokken gekantelde blokken

Op de buiten berm wordt over het deel waar de parallelweg over de kruin van de dam
loopt, een onderhoudspad aangelegd in open steenasfalt, dat wordt afgestrooid met
grond, zodat het weer een groene aanblik zal hebben. e
Op het dijkvak Oesterdam wordtin 2011 een gelijke constructie aangebracht, zodat
één doorgaand beeld ontstaat.

•
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1 Inleiding

1.1 Achtergrond

Uit onderzoek van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW,
overgegaan in Expertise Netwerk Waterveiligheid, ENW), is gebleken dat een groot
aantal van de taludbekledingen op de zeedijken in Zeeland niet sterk genoeg is. De
belangrijkste problemen doen zich voor bij bekledingen van betonblokken, die direct
op een onderlaag van klei zijn aangebracht. Rijkswaterstaat heeft het Project
Zeeweringen opgestart om deze problemen op te lossen. In samenwerking met de
Zeeuwse waterschappen en Provincie Zeeland worden binnen dit project de
taludbekledingen van de primaire waterkeringen in Zeeland verbeterd, zodanig dat ze
voldoen aan de wettelijke eisen.

Voor de uitvoering in 2012 zijn meerdere dijkvakken langs de Oosterschelde
uitgekozen, waaronder het traject van de Oesterdam Zuid, dat een totale lengte heeft
van 4,65 km. In de voorliggeride nota worden van dit traject de ontwerpen van de
nieuwe bekledingen uitgewerkt. In de ontwerpen wordt alleen de bekleding van het
onderbeloop beschouwd en van het bovenbeloop, voor zover dit onder het
ontwerppeil (+ 112H) ligt. Het overige deel van het boven beloop, de kruin en het
binnentalud worden niet meegenomen. In het algemeen, wanneer de buitenberm
beneden het ontwerppeil ligt, wordt deze opgehoogd tot aan het ontwerppeil. Het
noordelijk aansluitende dijkvak Oesterdam Noord wordt in 2011 uitgevoerd, het
zuidelijk aansluitende dijkvak Aanzet Oesterdam, Eerste Bathpolder, Tweede
Bathpolder is in 2009 uitgevoerd.

1.2 Doelontwerpnota

De ontwerpen worden vastgelegd in ontwerpnota's, met de beschrijving van:

•
•..•• •
•

De uitgangspunten en randvoorwaarden;
Het resultaat van de toetsing;
Alle overige aspecten die van belang zijn vóór het ontwerp van de nieuwe
taludbekledingen, waaronder ecologische aspecten;
De ontwerpberekeningen;
Het ontwerp (dwarsprofielen).

De ontwerpnota vormt de basis voor de natuurtoets en de planbeschrijving conform
Artikel 8 van de Wet op de waterkering. De Wet op de waterkering is per 22
december 2009 op gegaan inde bredere Waterwet.

Het ontwerp bestaat uit een overzicht van de ontwerpgegevens, die moeten worden
opgenomen in het systeem van leggers en beheersregisters van de beheerder
(Waterdistrict Zeeuwse Delta). De ontwerpnota vormt als zodanig een onderdeel van
de documentatie die bij het overdrachtsprotocol, na het verstrijken van de
onderhoudsperiode, aan de beheerder wordt overgedragen.

1.3 Het ontwerpproces

Het ontwerpproces is beschreven in het Kwaliteitshandboek [1] en in de Handleiding
Ontwerpen Dijkbekledingen [2] van Projectbureau Zeeweringen en een aantal
aanvullende kennismemo's [12][13][14].
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Voor de berekening van gezette steenbekledingen wordt vanaf januari 2009 voor
verschillende invoerparameters gebruik gemaakt van gemiddelde invoerwaarden, dus
zonder toleranties of verwachte afwijkingen. Er worden bijvoorbeeld geen marges
meer toegepast op helling, dichtheid en filterdikte. De duurbelasting wordt exact
uitgerekend en er wordt gerekend met niet-afgeronde hydraulische randvoorwaarden.
Omdat de waterstand op de Oosterschelde bij een gesloten stormvloedkering minder
varieert dan op de Westerschelde resulteert dat in een langere belastingduur en
daardoor zwaardere betonzuilen [2].

In het ontwerp wordt vervolgens één veiligheidsfactor op de bekledingsdikte
toegepast. Deze factor is 1,2 [14]. Daarnaast worden de ontwerpen gecontroleerd met
het nieuwe Steentoetszütü ..

De berekeningen van de overige bekledingen is ongewijzigd. De hiervoor gebruikte
rekenregels zijn dermate conservatief dat er sprake is van minimaal dezelfde veiligheid.

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie van het dijkvak beschreven. Hoofdstuk 3 is
een overzicht van de uitgangspunten en de randvoorwaarden voor het ontwerp. In
Hoofdstuk 4 komt de toetsing van de huidige bekleding aan de orde en wordt
vastgesteld welke delen binnen het Project Zeeweringen moeten worden verbeterd. In
Hoofdstuk 5 wordt aan de hand van de vastgestelde uitgangspu'nten en .
randvoorwaarden een voorkeursoplossing gekozen voor elk gedeelte van het dijkvak
dat moet worden verbeterd. In Hoofdstuk 6 wordt de dimensionering van de
bekledingen beschreven. In Hoofdstuk 7 wordt een lijst gegeven met aandachtspunten
voor het bestek en de uitvoering. Tot slot is een literatuuroverzichtopgenomen.

eringen Ontwerpnota Ontwerpnota
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2 Bestaande situatie

2.1 Projectgebied

Het dijkvak Oesterdam Zuid is gelegen aan de oosterseheldezijde van de Oesterdam.
De Oesterdam is één van de dammen die behoort tot de compartimenteringwerken in
de Oostersehelde. De Oesterdam is met 11 kilometer het langste 'Deltawerk' . De
Oesterdam is pas in 1986 gereed gekomen, als laatste onderdeel van de Deltawerken.
Op de Oesterdam ligt de N659, de provinciale weg tussen Zuid-Beveland en Tholen.
Naast de provinciale weg is een parallelweg gesitueerd. Het dijkvak valt onder het
beheer van Rijkswaterstaat Zeeland, Waterdistrict Zeeuwse Delta. De locatie is
weergegeven in Figuur 1 en Figuur 2.

Het gedeelte dat is geselecteerd voor verbetering in 2012 ligt tussen dp1140 en
dp1186+50m en heeft een totale lengte van ruime vier en een halve kilometer. Het
voorland voor het dijkvak bestaat voor het grootste deel uit bij laagwater droogvallend
slik. Het dijktraject grenst in het noorden aan het traject Oesterdam Noord (uitvoering
2011) en in het zuiden aan het traject Aanzet Oesterdam, Eerste Bathpolder, Tweede
Bathpolder (uitvoering 2009).

2.2 Bestaandebekledingen

Op de ondertafel bestaat het gehele dijkvak uit koperslakblokken op een
filterconstructie van grind met een variabele dikte op een mijnsteen onderlaag. De
koperslakblokken hebben een afmeting van ca. 20x35 cm en een dikte van 20 tot 25
cm.

De boventafel van het betreffende dijkvak heeft over de gehele lengte dezelfde
opbouw van de toplaag, namelijk Haringmanblokken op klei, met daarboven vlakke
blokken op klei met aansluitend doorgroeistenen. Vanaf ca. dp1178 is geen klei, maar
mijnsteen aanwezig onder de Haringmanblokken. De afmetingen van de
Haringmanblokken zijn 50x50x20 cm en 5Qx50x25 cm. De afmeting van de vlakke
blokken is 50x50x30 cm.

Het niveau van de teen varieert tussen NAP +O,10m en +0,30m. De bekleding van
Haringmanblokken begint op ca. NAP +1 ,50m à NAP +2,20m. De berm varieert
tussen NAP +4,00m en NAP +5,25m. De kruinhoogte van de Oesterdam varieert
tussen NAP +6,00m en NAP +7,00m. De helling van de ondertafel varieert tussen
1:2,8 en 1:4,2. De helling van de boventafel varieert tussen 1:2,6 en 1:4,5. De huidige
bekledingen zijn weergegeven in Figuur 3.

Ten tijde van de start van de uitvoering zal de bekleding in het zuiden aansluiten op
een nieuw talud van Fixstone. In het noorden zal de bekleding aansluiten op een
ondertafel van gehandhaafde koperslakblokken, met daarboven
waterbouwasfaltbeton en daar weer boven open steenasfalt.
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3 Randvoorwaarden
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1 Veiligheidsniveau

De dijken in de primaire waterkeringen in Zeeland dienen overstromingen te
voorkomen tot aan de ontwerpstorm met een gemiddelde overschrijdingskans van
1/4000 per jaar. Aangezien het project uitgaat van een directe relatie tussen het falen
van de bekleding en het falen van de dijk, dient ook de bekleding bestand te zijn
tegen de golf- en waterstandbelastingen met een overschrijdingskans van 1/4000 per
jaar. De planperiode van de verbeterde dijkbekledingen bedraagt 50 jaar.

3.2 Hydraulische randvoorwaarden

Bij het ontwerpen van de nieuwe bekledingen kan de juiste correlatie tussen de golven
en de waterstanden nog niet meegenomen worden. Voor de stabiliteit van de
bekledingen is de nauwkeurigheid van de golven meer bepalend dan die van de
waterstanden. Daarom zijn de golfrandvoorwaarden berekend voor een maatgevend
windveld met een overschrijdingskans van 1/4000 per jaar, bij waterstanden van NAP
+ 0 m, NAP + 2 m, NAP + 3 m en NAP + 4 m. De significante golfhoogte H, en de
piekperiode T, of Tpm zijn berekend voor alle windrichtingen. Vervolgens is voor elke
hiervoor genoemde waterstand de maatgevende combinatie van significante
golfhoogte en piekperiode bepaald. Voor de golfrandvoorwaarden bij tussenliggende
waterstanden wordt lineair geïnterpoleerd. Bij lagere waterstanden wordt lineair
geëxtrapoleerd. Deze benadering zonder de beschouwing van de correlatie tussen de
waterstand en de golfrandvoorwaarden kan, met name voor de hogere gedeelten van
de bekleding, tot enige overschatting van de belasting leiden.

Tijdens de maatgevende stormen variëren de waterstanden op de Oosterschelde
minder dan op de Westerschelde. Wanneer wordt verwacht dat het hoogwater op de
Noordzee hoger zal zijn dan NAP + 3,0 m, dan wordt de Oosterscheldekering
gesloten. Hierbij wordt gestreefd naar een waterpeil van NAP + 1,0 m op de
Oosterschelde. Dit waterpeil wordt circa 12 uur gehandhaafd, aangezien de kering pas
bij het eerstvolgende laagwater weer kan worden geopend. Indien wordt voorspeld
dat ook het volgende hoogwater hoger zal zijn dan NAP + 3,0 m, is het streven het
waterpeil op de Oostersehelde voor de tweede sluiting van de kering op NAP + 2,0 m
te brengen. Dit alles om de waterstands- en golfbelastingen op de dijken over het
talud te spreiden. In 2004 is een onderzoek gestart naar de effecten van de langer
durende belastingen op de sterkte van de gezette bekledingen. Hieruit is gebleken dat
evenals bij breuksteenbekledingen een zwaardere bekleding nodig is naarmate het
aantal golven wat gedurende de storm de bekleding belast groter is [2].

De toetspeilen en ontwerppeilen van de Oosterschelde zijn gebaseerd op een
noodsluiting van de Oosterscheldekering. Aangezien de Oosterscheldekering een vast
sluitregime heeft, hoeft geen rekening gehouden te worden met een
waterstandverhoging als gevolg van de zeespiegelrijzing. Daarom zijn op iedere locatie
achter de Oosterscheldekering het toetspeil en het ontwerppeil gelijk aan elkaar en
constant in de tijd (Ontwerppeil 2009-2060).

3.3 Randvoorwaardenvakken

De basis van de ontwerpcondities is gelegd in het rapport "Hydraulisch
Randvoorwaardenrapport Oesterdam" [8]. De golfrandvoorwaarden zoals gegeven in
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het detailadvies zijn de rekenwaarden. Voor doorgevoerde correcties wordt verwezen
naar het detailadvies. Met name de indeling in zogenaamde randvoorwaardenvakken
is hierin van belang. De gemaakte indeling is weergegeven in Tabel 3-1.

.TabeI3-1 Eigenschappen randvoorwaarden vakken
RVW-vak· Locatie

Van ldpl Tot [dpl
78
79
80
81

1178
1165+50m
1158+50m
1140

1186+50m
1178
1165+50m
1158+50m

RVW-vak '= randvoorwaardenvak

3.3.1 Waterstanden

De karakteristieke waterstanden, die van belang zijn voor het ontwerp, zijn
weergegeven in Tabel 3-2.

Tabel3-2 Karakteristieke waterstanden
RVW-vak GHW

[NAP + m]
GLW
[NAP + m]

Ontwerppeil
[NAP + m]

78
79
80
81

1,85
1,85
1,85
1,85

-1,60
-1,60
-.1,60
-1,6.0

3,95
3,95
3,95
3,95

3.3.2 Golven

Svasek Hydraulics / Royal Haskoning heeft in opdracht van Deltares drie verschillende
sets van maatgevende golfrandvoorwaarden berekend, die zijn opgenomen in drie
randvoorwaardentabellen [8]. De randvoorwaardenset die leidt tot de zwaarste
bekleding is maatgevend voor het onderhavige ontwerp. In Tabel 3-3 is voor ieder
randvoorwaardenvak de maatgevende set opgenomen, bestaande uit de
randvoorwaarden bij vier waterstanden [8]. De maatgevende sets zijn bepaald door de
zwaarte van de bekleding te berekenen voor de drie randvoorwaardensets. Er wordt
gerekend met de randvoorwaarden, afgerond op twee decimalen, afgeven door
Svasek Hydraulics / Royal Haskoning (Bijlage 2,1).

Tabel3-3 Maatgevende golfrandvoorwaarden betonzuilen
RVW-vak Maatgevende Hs [m] Tpm[s]

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

78 0,77 1,09 1,40 3,59 4,18 4,77
79 0,50 1,14 1,45 1,75 2,49 4,26 4,67 5,13
80 0,50 1,15 1,45 1,74 2,54 4,31 4,72 5,35
81 1,06 1,64 1,90. 2,11 3,62 4,58 4,90 5,24

Wanneer een bekleding anders dan betonzuilen, bijvoorbeeld gekantelde
betonblokken, ontworpen dient te worden, wordt wederom met de drie sets van
golfrandvoorwaarden gerekend. Voor elk type bekleding kan zo een tabel met
maatgevende golfrandvöorwaarden voor die bekleding worden opgesteld. Voor
gekantelde blokken is de tabel gelijk aan Tabel 3-3.
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Tot slot zijn in Tabel 3-4 de golfrandvoorwaarden behorend bij het Ontwerppeil 2009-
2060 gegeven.

Tabel3-4 Golfrandvoorwaarden bij ontwerppeil 2007-2060
RVW-vak Ontwerppeil [NAP + m] H, [m] Tpm [s]
78 +3,95 1,38 4,74
79 +3,95 1,74 5,11
80 +3,95 1,73 5,32
81 +3,95 2,10 5,22

Voor de berekening van gezette steenbekleding geldt dat de grootste toplaagdiktes
worden berekend bij de waterstanden die het langst aanhouden omdat deze leiden tot
de grootste belastingduur. Gerekend is met de volgende maatgevende waterstanden
(belastingduren). Deze zijn specifiek voor het traject Oesterdam Zuid:

1. Ontwerppeil = NAP +3,95m (belastingduur 5 uur);
2. Ontwerppeil +(~1 ,5m + 0,5m) = NAP +2,95m (belastingduur 25 uur);
3. Ontwerppeil +(-2,5m + 0,5m) = NAP+1 ,95m (belastingduur 20 uur).

De waarden 1,5 m en 2,5 m zijn de verschillen tussen ontwerppeil en slultingsregirne
ter plaatse van de Oosterscheldekering. De waarde 0,5 m is de veiligheidsmarge voor
de waterstand.

3.4 . Ecologische randvoorwaarden

Voor Project Zeeweringen geldt in beginsel dat de natuurwaarden op de bekledingen
dienen te worden hersteld of verbeterd. De vervanging van de bekledingen heeft in
alle gevallen eerst negatieve effecten op de natuurwaarden, maar op de lange termijn
kan de natuur zich op de nieuwe bekledingen opnieuw ontwikkelen. De ontwikkeling
van deze natuur wordt sterk beïnvloed door het gekozen bekledingstype. Het zorgen
voor herstel of verbetering van de natuurwaarden is het scheppen van
omstandigheden waarin herstel of verbetering mogelijk wordt. Alle relevante
bekledingstypen zijn op grond van hun ecologische kenmerken ingedeeld in
categorieën. Voor elk gedeelte van het dijkvak dient te worden vastgesteld welke
categorieën minimaal moeten worden toegepast om de natuurwaarden te herstellen of
te verbeteren. Binnen een traject dient onderscheid te worden gemaakt in de
getijdenzone en de zone boven gemiddeld hoogwater. Voor de indeling van de
bekledingstypen in categorieën wordt verwezen naar de Milieu-inventarisatie [8L

In juni 2007 heeft de Meetadviesdienst Zeeland een gedetailleerde onderzoek laten
uitvoeren naar de vegetatie op het onderhavige dijkvak. De resultaten van dit
onderzoek zijn verwoord in het Detailadvies, dat is opgenomen in Bijlage 2.2. De toe
te passen categorieën, die hieruit volgen, zijn samengevat in Tabel 3-5 en Tabel 3-6.

Tabel3-5 Samenvatting ecologisch detailadvies getijdenzone
Dijkpaal . Herstel· . Verbetering
1140-1143
1143-1150
1150-1158
1158-1167
1167-1181
1181-1186+50

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

eringen Ontwerpnota Ontwerpnota
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Omdat de ondertafel GOED is getoetst, zal d~ bekleding niet worden vervangen,
Bovenstaand advies speelt daarom verder geen rol met betrekking tot het nieuwe
ontwerp.

Tabel3-6 Samenvatting ecologisch detailadvies boven GHW
Dijkpaal Herstel Verbetering
1140-1160
1160-1162
1162-1167
1167-1178
1178-1186+50

Redelijk goed Redelijk goed
Redelijk goed Redelijk goed
Redelijk goed Redelijk goed
Redelijk goed Redelijk goed
Redelijk goed. Redelijk goed

3.4.1 Flora en Faunawet

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

3.4.2 Nota soortènbeleid Provincie Zeeland en NB-wetbesluit

In de Nota Soortenbeleid (Provincie Zeeland, 2001) worden een aantal
aandachtsoorten genoemd. Op en voor de zeeweringen kunnen planten voorkomen
uit voornamelijk de soortengroepen Aanspoelselplanten en Schorplanten. Op het
onderhavige dijkvak zijn planten van deze soorten groepen aangetroffen op de
glooiing en in het voorland.

Op de slikken die grenzen aan de dijk is klein zeegras aangetroffen, in Nederland een
bedreigde plantensoort. Dit betreft vooral groepen van enkele planten, dat wil zeggen
geen aaneengesloten zeegrasvelden .

Omdat de ondertafel en de kreukelberm GOED getoetst zijn, maken de slikken geen
deel uit van het werk en is van een eventuele beschadiging van het klein zeegras is
dan ook geen sprake.

3.4.3 EU-Habitatrichtlijn

Het voorland van Oesterdam Zuid is slik, in het zuiden komt het slik tot op het talud.
Dit maakt deel uit van het kwalificerende habitattype 1160, Grote ondiepe kreken en
baaien.

Omdat de kreukelberm en de ondertafel GOED getoetst zijn, zullen de
werkzaamheden verder geen invloed hebben op de ecologie van het voorland.

3.5 landschapsvisie

In het ontwerp moet rekening worden gehouden met de wensen uit de
landschapsvisie voor de Oosterschelde [3]. De belangrijkste punten uit dit advies zijn:

• Benadrukken van de horizontale opbouw door in de ondertafel een ander
materiaal toe te passen dan in de boventafel. Voorkeur geven aan het gebruik
van donkere materialen in de ondertafel en lichte materialen in de boventafel.
Kies voor bekledingen waarop begroeiing mogelijk is.

• De overgangen tussen materialen verticaal uitvoeren en deze overgangen zo min
mogelijk in de boven - en ondertafellaten samenvallen.

• Handhaven van cultuurhistorische elementen (waterbouwkundig deltawerk).
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Een aanvulling hierop is het advies van afdeling Planvorming en Advies van
Rijkswaterstaat Zeeland, dat is opgenomen in Bijlage 2.3.

3.6 Archeologie en cultuurhistorie

Op basis van de Archeologische Monumentenkaart Zeeland en Indicatieve Kaart van
Archeologische Waarden zijn er langs het gehele dijktraject geen archeologische
bijzonderheden te verwachten.

Er zijn geen eigendommen van particulieren aanwezig.

Op basis van het rapport Cultuurhistorie aan de Oosterscheldedijken valt het
dijktraject binnen geen enkel cultuurhistorisch cluster.

Volgens voornoemde rapport en de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de
provincie Zeeland zijn er een viertal objecten van belang voordit traject aanwezig:

• GEO-1738: Oesterdam - De Oesterdam is onderdeel van de Deltawerken, het
grootste waterbouwkundigewerk in Nederland in de 20" eeuw. Zie verder
"Beschrijving dijktraject" . (CHS-code GEO-1738; waardering zeer hoog)

• GEO-1412: Verdonken Land van Zuid-Beveland - uitgebreid, bij eb gedeeltelijk
droogvallend, verdronken poldergebied met platen en geulen en met restanten
van oester- en mosselputten. De Breede Watering bewesten Yerseke is
geïnundeerd in 1530 / 1532, een deel van het verdronken gebied is herwonnen in
een aantal polders. Het niet-herwonnen deelIigt voornamelijk als het Verdronken
Land van Zuid-Beveland in de Oostersehelde. Er ligt ook een aantal verdronken
dorpen in dit gebied. Vanaf de 19" eeuw werd het, voornamelijk in de buurt van
Yerseke, gebruikt voor de mossel- en oesterkweek. Restanten daarvan (putten)
zijn nog herkenbaar. (CHS-code GEO-1412, waardering hoog)

• GEO-1395: Bathse Spuikanaal- spuikanaal dwars door Zuid-Beveland, evenwijdig
aan het Schelde-Rijnkanaal. Het spui kanaal voert overtollig zoet water uit de
randmeren Krammer/Volkerak, Eendracht, Zoommeer en Markiezaatsmeer af via
de Bathse Spuisluis. Het afvoersysteem bestaat uit een acht kilometer lang kanaal
aan de westzijde van het Schelde-Rijnkanaal tot de spuisluis bij het gehucht Bath.
Het geheel stond aanvankelijk bekend als "Lozingsmiddel Zoornrneer". Het
systeem kan per dag 8,5 miljoen kubieke meter water afvoeren. De aanleg begon
in 1982 en was in 1986 gereed. (CHS-code GEO-1395, waardering hoog)

• CZO-247: Muraltmuur - Tweetal stukken Muraltmuur in de Eerste Bathpolder
doorsneden door de weg over de Oesterdam. Het eerste stuk heeft een lengte van
ca. 360 meter en is gesitueerd op de voormalige zeewering tussen de aansluiting
van de Oesterdam op de bestaande zeewering en de weg over de Oesterdam. Het
tweede deel heeft een lengte van ca. 125 meter en is gesitueerd vanaf de
westzijde van de weg over de Oesterdam richting het Bathse spuikanaal. (geen
CHS-code, waardering hoog)

Het vervangen van de steenbekleding heeft enkel impact op voornoemde object GEO~
1738 (Oesterdam). De impact van het vervangen van steenbekleding is echter klein
voor de dam als geheel.
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3;7 Recreatie en overig gebruik

In de zomermaanden vindt er bij mooi weer veel recreatie plaats op de Oesterdam. Nà
uitvoering van de werkzaamheden zal de situatie met betrekking tot recreatie niet
wezenlijk anders zijn.

Net als bij de bocht van Oesterdam Noord vindt er bij Oesterdam Zuid Weervisserij op
ansjovis plaats. In tegenstelling tot Oesterdam Noord zal er hier nauwelijks verstoring
optreden voor de Weervisserij. De vismethode, met behulp van weren, ligt ver genoeg
op het voorland om er geen hinder van te ondervinden ..
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4 Toetsing

4.1 Algemeen

In 1996 heeftGrondmechanica Delft (GeoDelft) gerapporteerd over de toestand van
de dijkbekledingen in Zeeland [4]. Daarna is een globale toetsing uitgevoerd aan de
hand van de 'Leidraad toetsen op veiligheid, 1999' [5]. Aangezien uit de
toetsresultaten is gebleken dat een groot aantal van de bekledingen niet voldoende
sterk is, is Project Zeeweringen gestart. Binnen dit project worden de bekledingen
opnieuw getoetst volgens het Voorschrift Toetsen Op Veiligheid (VTV) [6]. met
verbeterde gegevens en golfrandvoorwaarden.

4.2 ·Toetsing toplaag

Het waterschap Zeeuwse Eilanden heeft in opdracht van het Waterdistrid Zeeuwse
Delta de gezette bekledingen langs het gehele dijkvak geïnventariseerd, en globale en
gedetailleerde toetsingen uitgevoerd [9]. [10]. Bij deze toetsingen is de boven tafel als
'onvoldoende' beoordeeld.

Het Projectbureau 'heeft de toetsingen gecontroleerd en vrijgegeven voor het ontwerp
[11] ..Het eindoordeel van de toetsingen, weergegeven in Figuur 4 in Bi;lage 1, luidt als
volgt: ..

• De kreukel berm is GOED getoetst.
• De gehele ondertafel van koperslakblokken van het traject is middels een

geavanceerde toets GOED getoetst (bijlage 2.6).
• De bekleding van de boventafel van Haringmanblokken, vlakke blokken en

doorgroeistenen is afgekeurd.

4.3 Conclusies

• De bekleding van de ondertafel blijft gehandhaafd.
• De bekleding van de boventafel moet worden verbeterd.
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5 Keuze bekleding

5.1 Inleiding

Uit de toetsing is gebleken dat de bestaande bekleding van de boven tafel moet
worden verbeterd. In dit hoofdstuk wordt eerst bepaald welke nieuwe
bekledingstypen kunnen worden toegepast. Vervolgens wordt een keuze gemaakt. De
volgende stappen worden gevolgd:

• 5.2

5.3

• Beschikbaarheid;
• Voorselectie;
• Technische toepasbaarheid;
• Afweging en keuze.

Beschikbaarheid

De boventafel bestaat voor een groot deel uit Haringmanblokken van 25 cm dik, voor
een kleiner deel uit Haringmanblokken van 20 cm dik en verder uit vlakke blokken van
30 cm dik en doorgroeistenen aan de bovenzijde van het talud. Afgezien van de
doorgroeistenen zijn alle vrijkomende materialen geschikt voor hergebruik.

Met het opbreken van de bestaande glooiing zal een deel van de aanwezige blokken
beschadigd raken. In het ontwerp wordt er vanuit gegaan dat 90% van de blokken
geschikt zijn voor hergebruik. Bijlage 3.6 bevat een Excel-sheet met berekeningen van
de ondergrens en bovengrens van de gekantelde blokken. Tabel 5-1 bevat de totale
hoeveelheden aan blokken voor hergebruik.

Tabel5-1
verliezen)

Vrijkomende hoeveelheden betonblokken en Haringmanblokken (exclusief

Toplaag Afmetingen Oppervlakte
rm2]

Oppervlakte gekanteld
[m2]

Haringmanblokken
Haringmanblokken
Vlakke blokken

0,50 x 0,50 x 0,20 m3

0,50 x 0,50 x 0,25 m3

0,50 x 0,50 x 0,30 m3 .

5.120
13.450
7.047

12.800
26.900
11.745

Beschikbare materialen

De volgende bekledingstypen zijn mogelijk [2]:
1) zetsteen op uitvullaag:

a) (gekantelde) betonblokken,
b) (gekantelde) granietblokken,
c) (gekantelde) koperslakblokken ,
d) . basaltzuilen,
e) Betonzuilen;

2) Breuksteen op filter of geotextiel:
a) losse breuksteen,
b) patroon- of vol-en-zat gepenetreerde breuksteen of vrijkomend materiaal

(eventueel gebroken) met asfalt of dicht colloïdaal beton; de vol-en-zat-
variant kan ook in de categorie 'plaatconstructie' vallen; .

3) Plaatconstructie:
a) waterbouwasfaltbeton boven GHW;
b) open steen asfalt (osa)

4) Overlaagconstructies:
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a) losse breuksteen,
b) patroon- of vol-en-zat gepenetreerde breuksteen of vrijkomend materiaal.

(eventueel gebroken) met asfalt of dicht colloïdaal beton; de vol-en-zat-
variant kan ook in de categorie 'plaatconstructie' vallen;

5) Kleidijk.

5.3.1 Voorselectie

Ad 1.
Basaltzuilen, granietblokken en koperslakblokken komen bij dit dijkvak niet vrij en
worden buiten beschouwing gelaten, omdat deze in het algemeen te licht zijn voor
hergebruik.

Haringmanblokken en vlakke blokken zijn beschikbaar voor hergebruik. De vlakke
betonblokken hebben plaatselijk een slechte kwaliteit, voor het bestek dient dit te
worden geïnventariseerd.

Ad 2/4.
Bekledingen van losse breuksteen bestaan in het algemeen uit sorteringen die
zwaarder zijn dan of gelijk aan 60-300 kg. Aangezien deze bekledingen daarom slecht
toegankelijk zijn, bijvoorbeeld voor recreanten en de ondertafel is goed getoetst,
worden bekledingen van losse breuksteen verder buiten beschouwing gelaten.

•
Bij een gepenetreerde bekleding in de getijdenzone wordt asfalt als
penetratiemateriaal gebruikt, omdat een penetratie met colloïdaal beton moeilijkeris
uit te voeren, over minder flexibiliteit beschikt en meer onderhoud vraagt.

Ad 3.
Aangezien de bekleding hoger op het talud onderhevig is aan vrij forse golfaanval
wordt in dit dijkvak Open Steenasfalt worden toegepast als toplaag van de
onderhoudsstrook en op het talud, voor zover dat boven het ontwerppeil ligt.

Ad 4.
Een overlaging wordt veelal toegepast wanneer een lager liggend deel van de
ondertafel onvoldoende sterk is en een hoger liggend, aanmerkelijk groot deel kan
worden gehandhaafd, of wanneer het deel, dat onvoldoende is, relatief diep ligt en
moeilijk bereikbaar is of in het geval van steile taluds waarbij weinig ruimte
beschikbaar is waardoorandere materialen niet toepasbaar zijn. Met een overlaging
wordt tevens het grondverzet aanzienlijk beperkt.

Ad 5.
Aangezien de dijk geen voldoende hoog en stabiel voorland heeft en onderhevig isaan vrij .
forse golfaanval in combinatie met de lange duurbelasting, komt deze niet voor de
toepassing van een kleidijk in aanmerking.

Tabel 5-2geeft de voorkeuren voor de bekledingstypen voor de boventafel, die volgen uit
het Detailadvies, dat is opgenomen in Bijlage 2.2. In deze tabel is ook rekening gehouden
met de beschikbaarheid en de voorselectie.
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Tabel5-2 Voorkeuren uit het detailadvies, rekening houdend met beschikbaarheid en
de voorseledie, boven GHW.
Dijkpaal Boven gemiddeld hoogwater

Herstel (redelijk goed) . Verbetering (redelijk goed) .
1040-1186+50 Betonzuilen

Gekantelde blokken
Betonzuilen
Gekantelde blokken

•
Uit wordt geconcludeerd dat de nieuwe bekledingen in de boventafel in het gehele
traject moeten worden uitgevoerd in betonzuilen of gekantelde betonblokken, dit
vanwege het voorkomen van een redelijk goede zoutplantenvegetatie in de
boventafel. Het onderste deel van de boventafel is echter nauwelijks begroeid, als
gevolg van te veel golven en stroming. In Bijlage 2.5 is een memo opgenomen die
beschrijft dat er op een gedeelte van de glooiing vanaf de koperslakblokken tot aan de
zone waar zoutplanten voorkomen, een andere constructie uit een categorie
"matig/slecht", bijvoorbeeld waterbouwasfalt kan worden toegepast. In de zone op
de glooiing waar zoutplanten groeien dient een bekleding uit de categorie "Redelijk
goed" te worden toegepast. De zone "matig/slecht" is beschreven als het aantal rijen
Haringmanblokken, geteld vanaf de grens met de koperslablokken. Dit aantal varieert
van 9 rijen voor deelgebied I tot 6 rijen voor deelgebied IV. Als dit wordt vertaald in
een NAP-maat dan luidt de conclusie als volgt: maximaal tot een hoogte van NAP
+3,50m mag een constructie worden toegepast uit de categorie "matig/slecht".

In de volgende paragraaf wordt bepaald of de bovengenoemde bekledingen technisch
toepasbaar zijn.

5.4 Technische toepasbaarheid

De technische toepasbaarheid van een bekleding met zetsteen moet worden
aangetoond met het rekenprogramma ANAMOS, met inachtneming van het Technisch
Rapport Steenzettingen [7], en uitgaande van de representatieve waarden voor de
constructie en de randvoorwaarden. De rekenmethodiek wordt beschreven in de
Handleiding Ontwerpen [2].

De berekeningen betreffen alleen het bezwijkmechanisme 'Instabiliteit van de
toplaag'. Met het bezwijkmechanisme 'Afschuiving' wordt rekening gehouden door te
werken met hellingen flauwer dan of gelijk aan 1:2,5. Steilere hellingen worden alleen
toegelaten wanneer het niet anders kan, bijvoorbeeld bij de aansluiting op een gemaal
of sluis. De benodigde dikte van de kleilaag wordt gegeven in hoofdstuk 6. Met het
bezwijkmechanisme 'Materiaaltransport' wordt rekening gehouden bij het ontwerp
van het geokunststof (hoofdstuk 6).

Bij het ontwerp van de bekleding is rekening gehouden met de belastingduur. Door
het sluiten van de Oosterscheldekering zijn de waterstanden in de Oostersehelde lager
dan in de Westerschelde, maar is de belastingduur op bepaalde zones van het talud
groter omdat de waterstanden tijdens de storm min of meer constant zijn [2].

5.4.1 Taludhellingen, berm en teen

Een belangrijk aspect in de berekening van de technische toepasbaarheid is de
taludhelling. Binnen bepaalde grenzen biedt het ontwerp de mogelijkheid tot het
kiezen van de taludhelling. Het is in principe mogelijk om de taludhelling zo flauw te
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kiezendat elk bekledingstype toepasbaar is. Er moeten worden gezocht naar een
optimalisatie tussen grondverzet, bekledingslengte, kosten en natuurwaarden. In het
algemeen moet een nieuwe bekleding worden aangelegd tussen de bestaande teen en
de bestaande berm, en zoveel mogelijk worden aangepast aan de bestaande
taludhelling, ter beperking van het benodigde grondverzet. Daarnaast kan worden
geëist dat een bepaalde dikte van de kleilaag wordt gehandhaafd, met name als het
een kleilaag op zand betreft. Ook dit kan de keuze van de taludhelling beïnvloeden.
Wanneer de bestaande kleilaag moet worden afgegraven en opnieuw opgebouwd, om
te voldoen aan een minimale laagdikte, kan de taludhelling worden gewijzigd.

De taludhelling van de boventafel van de dijk langs de Oesterdam Zuid zijn gegeven
in Tabel 5-3.

Tabel5-3 Nieuwe taludhellinfien boventafel
Dijkpaal Talud Talud helling Talud helling Overgang onderste en

helling onderste deel bovenste deel bovenste deel boventafel
oud [1: ] boventafel[1 :) boventafel[1 :) . [NAP + m)

1154 3~8 3,7 4,3 4,2
1162 4,2/3,3 3,5 3,7 4,2 •1170 3,7 4,0 4,0 4.2
1182 4,2/3,3 3,3 . 4,0 4,2

De nieuwe taludhelling in Tabel 5-3 zijn de gemiddelde taludhellingen. Door het
aanbrengen van tonrondte is de taludhelling op de ondertafel wat steiler en op de
boventafel wat flauwer. De nieuwetaludhelling in Tabel 5-3 is de gemiddelde
taludhelling. Door het aanbrengen van tonrondte is de taludhelling op de ondertafel
wat steiler en op de boventafel wat flauwer. Hiermee is rekening gehouden in het
ontwerp door conform het Technisch Rapport Steenzettingen steeds te rekenen met
de gemiddelde helling over een diepte van 1,5·Hs onder de beschouwde waterstand.

Er is geen teenverschuiving omdat de ondertafel en de kreukelberm worden
gehandhaafd.

5.4.2 Gekantelde blokken

De maximale toepassingsniveaus van Haringmanblokken en vlakke betonblokken, met
een blokbreedte (gekanteld) van 0,20m, 025m en 0,30m, iijn met de ontwerpsheet
berekend uitgaande van gekantelde toepassing, zonder tussenruimte. Hieruit volgt dat
zowel de vlakke betonblokken als de Haringmanblokken technisch toepasbaar zijn
boven NAP +3,OOm.

5.4.3 Breuksteen

Ingegoten breuksteen wordt in de praktijk alleen in de ondertafel toegepast, omdat in
de boventafel waterbouwasfaltbeton als goedkoper alternatief kan worden toegepast.
Om die reden wordt het gebruik van ingegoten breuksteen verder niet als alternatief
meegenomen.

5.4.4 Waterbouwasfaltbeton

Waterbouwasfaltbeton kan alleen boven gemiddeld hoogwater worden toegepast.
Omdat op waterbouwasfaltbeton geen plantengroei mogelijk is, kan
waterbouwasfaltbeton alleen worden toegepast in de zone tussen de koperslakblokken
en het niveau van waar af zoutplanten groeien. De laagdikte van de
waterbouwasfaltbeton moet minimaalO, 15 m bedragen, uitgaande van een
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ondergrond van klei of mijnsteen. Bij deze dikte kan de bekleding de maatgevende
belastingen bestaande uit golfklappen en wateroverdrukken weerstaan.

5.4.5 Opensteenasfalt

Opensteenasfalt kent een zeer open structuur, welke begroeiing mogelijk maakt. Het
is echter niet geschikt om in de regelmatig belaste zone toe te passen. Bij het ontwerp
van de Oesterdam kan het toegepast worden boven NAP +3,95m (ontwerppeil).

5.5 Deelgebieden

Op basis van de geometrie, technische toepasbaarheid, hydraulische en ecologische
randvoorwaardenvakken is het dijkvak opgedeeld in vier deelgebieden. De nummering
van de dwarsprofielen komt overeen met het deelgebied waarop ze betrekking
hebben. Zie voor een schematische weergave van de bestaande bekleding Figuur 3 in
Bijlage 1. De deelgebieden zijn:

• • Deelgebied I: dp1140 - dp1158+50m
• Deelgebied 11: dp1158+50m - dp1165+50m
• Deelgebied Ill: dp1165+50m - dp1178
• Deelgebied IV: dp1178 - dp1186+50m

De indeling van de deelgebieden is gebaseerd op de randvoorwaardenvakken ter
plaatse. De bekleding is voor alle deelgebieden gelijk. Van onder naar boven:
koperslakblokken. Haringmanblokken, vlakke blokken, doorgroeistenen. Deelgebied I
kent de zwaarste golfbelasting, deelgebied IV het minst zware golfbelasting.

Er is weliswaar variatie in de helling, maar deze is voor alle deelgebieden gelijk. In
deelgebied 2 is de ligging van de berm hoger dan in de overige deelgebieden.

5.6 Keuze voor bekleding

In deze ontwerpnota wordt onderscheidt gemaakt tussen bekledingsalternatieven en
varianten. Met een bekledingsalternatief wordt bedoeld een type bekleding dat op een
deelgebied van een dijkvak kan worden toegepast. Een variant is een combinatie van
alternatieven voor de verschillende deelgebieden van het gehele dijkvak.

5.6.1 Bekledingsalternatieven

In Tabel 5-4 zijn op basis van het Detailadvies en de technische toepasbaarheid drie
alternatieven gegeven voor de nieuwe bekledingen voor de deelgebieden van het
onderhavige dijkvak. Bij alternatief 1 wordt de bekleding van de boventafel
vervangen door nieuwe betonzuilen met daarboven gekantelde blokken. Bij alternatief
2 wordt de bekleding van de boventafel geheel vervangen door betonzuilen. Bij
alternatief 3 wordt het onderste deel van de boventafel, waar geen zoutplanten
groeien, vervangen door waterbouwasfaltbeton en het deel erboven door gekantelde
blokken. Op de berm zal nog een strook open steen asfalt worden toegepast.

.TabeI5-4 Bekl edingsalternatieven
... Alternatief

1
2

·3

Beschrijving
Boventafel: nieuw te leveren betonzuilen, met daarboven gekantelde blokken
Boventafel: nieuw te leveren betonzuilen
Boventafel: waterbouwasfaltbeton, met daar boven gekantelde blokken
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Bij alle alternatieven blijft de ondertafel buiten beschouwing, omdat de bestaande
koperslakblokken GOED zijn getoetst.

5.6;2 Afweging en keuze

In elk deelgebied zijn alle bovenstaande alternatieven mogelijk

Op basis van bovenstaande bekledingsalternatieven per deelgebied zijn 3 varianten
opgesteld voor het onderhavige dijkvak. Variant 1 is weergegeven in Tabel 5-5,
variant 2 in Tabel 5-6 en variant 3 in Tabel 5-7. Vooraanzichten van de varianten zijn
gegeven in de figuren 5 en 6 in Bijlage 1. In iedere variant is over alle deelgebieden
hetzelfde alternatief toegepast.

Tabel5-5 Variant 1
Deelgebied Ondertafel Boveritafel
I
II
III
IV

Bestaande Koperslakblokken ..
Bestaande Koperslakblokken
Bestaande Koperslakblokken
Bestaande Koperslakblokken

Betonzuilen/gekantelde blokken
Betonzuilen/gekantelde blokken
Betonzuilen/gekantelde blokken
Betonzuilen/gekantelde blokken. •

Tabel5-6 Variant 2
Deelgebied Ondertafel Boventafel
I
II
III
IV

Bestaande Koperslakblokken
Bestaande Koperslakblokken
Bestaande Koperslakblokken
Bestaande Koperslakblokken

Betonzuilen
Betonzuilen
Betonzuilen
Betonzuilen

Tabel5~7 Variant 3

Deelg~e~bi~e~d__ ~b~n~d~e~rt=M~e~I~~~~ ~~~~~B~o~ve~n~t~M~e~I __ ~ __ ~~ __ ~ ~
I Bestaande Koperslakblokken . Waterbouwasfaltlgekantelde blokken
II Bestaande Koperslakblokken Waterbouwasfaltlgekantelde blokken
III Bestaande Koperslakblokken Waterbouwasfaltlgekantelde blokken
IV . Bestaande Koperslakblokken Waterbouwasfaltlgekantelde blokken

De varianten zijn op de volgende aspecten tegen elkaar afgewogen:

• Constructie-eigenschappen;
• Uitvoering;
• Hergebruik;
• Onderhoud;
• Landschap;
• Natuur;
• Kosten.

De aspecten constructie-eigenschappen, uitvoering, hergebruik en onderhoud zijn in
de meeste gevallen afhankelijk van de gekozen bekledingsmaterialen. Een beschrijving
van deze aspecten en de verhoudingen tussen de verschillende bekledingstypen is
opgenomen in deHandleiding Ontwerpen [2]. De aspecten landschap, natuur en
kosten worden nader toegelicht. Het keuzemodel en de invoermodule van het
keuzemodel zijn opgenomen in Bijlage 3.1.
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Landschap

De Oesterdam is een waterbouwkundig deltawerk. Eenduidigheid van de bekleding
voor het gehele dijkvak is landschappelijk belangrijk. Alle varianten voldoen hieraan.

Natuur

Alle varianten voldoen aan het advies voor herstel volgens het detailadvies.

Het dwingende karakter van de EU-Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet is
niet als alles overstijgende randvoorwaarde meegenomen, maar als onderdeel van het
beoordelingscriterium 'natuur'.

•
Het dijkvak grenst aan de speciale beschermingszone 'Oosterschelde', die is
aangewezen c.q. aangemeld als Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied en Nb-
wetgebied. Waterkerende dijken zijn buiten de begrenzing gebracht met dien
verstande dat de grens langs de Oosterschelde ten behoeve van de duidelijkheid is
gelegd op de buitenkruinlijn van de primaire waterkering. Langs het dijkvak komen
(plaatselijk) habitattypen voor die het gebied kwalificeren als Habitatrichtlijngebied,
waaronder slikken en schorren. Het verschuiven van de teen van de dijk in zeewaartse
richting betekent verlies van kwalificerend habitat. Door het handhaven van de
kreukelberm en de ondertafel van koperslakblokken vindt er geen teenverschuiving
plaats.

Kosten

De kostenverschillen tussen de varianten zijn aanzienlijk. De kostenverschillen zijn
weergegeven in Tabel 5-8.

Variant 1 heeft een toplaag van gekantelde blokken en betonzuilen. Variant 3 heeft
een toplaag van waterbouwasfaltbeton en gekantelde (Haringman)blokken. Deze
bekleding is goedkoper dan een volledige bekleding van gezette betonzuilen of
betonblokken. Variant 2 is om bovengenoemde redenen de duurste variant en variant
3 de goedkoopste variant.

In Tabel 5-8 is de afweging samengevat. Uit de tabel volgt dat variant 2 de beste
totaalscore heeft, maar dat variant 2 aanzienlijk duurder is dan variant 3. De
goedkoopste variant heeft de laagste totaalscore. Uiteindelijk worden de score/kosten
afgewogen en hier blijkt variant 3 de beste eindscore te hebben.

Tabe/5-8 . Samenvatting keuzemodel
Variant Totaal score Kosten Score/kosten
1 66,7 1,71 43,3
2 74,2 2,87 28,8

3 56,3 1,00 65,5

Hoewel variant 1 en 2 een betere totaal score hebben, wegen de meerkosten voor
.beide varianten niet op tegen de relatief lager scorende, maar goedkope variant 3.
Daarom zal variant 3 in hoofdstuk 6 verder worden uitgewerkt tot voorkeursvariant.

5.7 Onderhoudsstrook

Tussen dp1140 en dp1168 bevindt zich op de buiten berm een verharde rijweg
(parallelweg). Vanaf dp1168 tot aan 1186+50m loopt deze verharde rijweg over de
kruin van de Oesterdam. Op verzoek van de beheerder zal over het traject van
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dp1168 tot aan dp1186+50 op de buiten berm een verhard onderhoudspad worden
aangelegd. Dit zal worden uitgevoerd in open steenasfalt, wat wordt atgestroold met
grond. Op termijn zal dit weer een groene aanblik geven. Het nieuwe onderhoudspad
zal deels worden ingegraven, zodat de vrijgekomen grond verwerkt kan worden op de
buitenberm. tussen onderhoudspad en boven beloop.

5.8 Bekleding tussen ontwerppeil én berm

De bestaande hoogte van de berm varieert tussen een hoogte van NAP +4,00m en
NAP +5,20m. Het ontwerppeil bedraagt NAP +3,95m, zodat de bestaande berm
nergens onder ontwerppeil en maximaal 1,25m boven ontwerppeil ligt. Daar het
afgraven van de bestaande berm geen optie is wordt de bekleding doorgetrokken tot
aan de bestaande rijweg cq nieuwonderhoudspad ..

5.9 Golfoploop

De golfoploop van de voorkeursvariant, tijdens ontwerpcondities, is vergeleken met
de golfoploop in de oude situatie. In Tabel Tabel 5-9 is voor de dwarsprofielen het •
effect van het gewijzigde talud en de gewijzigde berm op de golfoploop gegeven. De
berekening van de golfoploop is opgenomen in Bijlage 3.4. Uit de berekeningen volgt
dat in de meeste gevallen de golfoploop in de nieuwe situatie kleiner is dan in de
bestaande situatie. In een enkel geval zal de golfoploop in de nieuwe situatiegroter
zijn dan in de bestaande situatie. De toename van de golfoploop is echter minderdan
10% en is daarmee als acceptabel beoordeeld.

Tabe/5-9 Effect op golfop/oop
Dwarsprofiel' Vergrotingsfactor, golfoploop
1
2
3
4

0,96 '
0,85
0,98
1,03
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6 Dimensionering

In dit hoofdstuk wordt de voorkeursvariant van het ontwerp, die is weergegeven in
Tabel 5-7 en Figuur 5 van Bijlage 1, nader uitgewerkt. De bijbehorende dwarsprofielen
zijn weergegeven in Figuur 8 t/rn Figuur 11 in Bijlage 1.

De dimensionering wordt beschreven per constructieonderdeel, van de kreukelberm
tot het bovenbeloop. Voor achtergrondinformatie wordt verwezen naar de
Handleiding Ontwerpen [2].

6.1 Kreukelberm en teenconstructie

Aangezien voor de huidige dijk een goede kreukelberm aanwezig is, hoeft er geen
nieuwe kreukelberm te worden aangebracht. Ook een teenconstructie is in het gehele
dijkvak niet benodigd, daar de bestaande bekleding van de ondertafel zal worden
gehandhaafd.•

6.2 Zetsteenbekleding

In Hoofdstuk 5 is vastgesteld welke bekledingstypen zullen worden aangebracht. De
zetsteenbekleding 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 het van belang
dat de dikte van de gehele bekleding, inclusief de onderliggende kleilaag, voldoende
groot is. Het transport van klei door de bekleding moet worden voorkomen door op
de klei een geokunststof aan te brengen.

Bij de dimensionering van de diverse constructie-onderdelen is er een bepaalde
onzekerheid over de grootte van de belasting en de sterkte van de gerealiseerde
constructie. De belasting kan groter zijn dan verwacht en de sterkte kan kleiner zijn
dan verwacht. Dit komt doordat de gebruikte rekenmodellen geen exacte weergave
van de werkelijkheid zijn en doordat de invoerparameters onderhevig zijn aan een
bepaalde spreiding:

Om deze onzekerheid van uitvoeringstoleranties af te dekken is bij de dimensionering
van de gezette steenbekleding in de berekening per parameter uitgegaan van de
verwachtingswaarde zonder veiligheidsmarge, waarna een overall veiligheidsfactor van
1,2 wordt toegepast op de steendikte. Deze factor is gebaseerd op een interne studie
in 2008 [12][13][14] en een aanvullend advies van Deltares [2].

6.2.1 Toplaag van gekantelde Haringmanblokken en gekantelde vlakke
betonblokken

In deelgebied lil en IV zijn alle typen gekantelde blokken over de volledige
taludhoogte stabiel. In de deelgebieden I en 11zijn alle typen gekantelde blokken
volgens de berekeningen met behulp van de ontwerpsheet stabiel.in de zone welk
door een 5 uur durende storm worden belast (boven ca. NAP +3,0 m). Uit de
controleberekening met behulp van Steentoets volgt dat de ontwerpveiligheid lager is
dan 1,2.

Voor Deelgebied 1 is de aanwezige ontwerpveiligheid voor de gekantelde
Haringmanblokken, dik 0,25 m, 1,14. Voor gekantelde Haringmanblokken, dik 0,20
en gekantelde vlakke blokken, dik 0,30, is de ontwerpveiligheid 1.16. Dit is minder
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dan de normaal gehanteerde 1,2. Op grond van de volgende overwegingen is
besloten de lagere ontwerpveiligheid te accepteren [17]:

1. Mede bij gebrek aan een ontwerprichtlijn is de gehanteerde veiligheidsfilosofie vrij
rudimentair. Een afwijking van 0,02 op de eis van 1,20 (bij een ontwerpveiligheid
van 1,18) is daardoor niet significant;

2. Bij metingen isgebleken dat de dichtheid van Haringmanblokken groter is dan de
in de berekeningen gehanteerde 2.300 kg/m". Bij de berekeningen die hebben
geleid tot de veiligheidsfactor van 1.2 is vastgesteld dar er daardoor nog een
verborgen veiligheid van ca. 6% aanwezig is. Daarmee komt ook de veiligheid
voor Deelgebied 2 op 1,20;

3. De Oesterdam heeft in verhouding tot de reguliere zeedijken een grote
reststerkte. Zelfs als er schade aan de bekleding op zou treden is de kans op een
damdoorbraak erg klein. Daar komt nog bij dat een doorbraak van de Oesterdam
niet direct leidt tot een overstroming, maar tot het stijgen van de waterstand in de
Schelde-Rijnverbinding. Studies hebben uitgewezen dat de kans dat dit leidt tot
overstroming van het achterliggend gebied erg klein is.

De zones waarin gekantelde blokken toegepast kunnen worden is echter groter dan
wat er aan aantallen blokken beschikbaar is. Er komen geen blokken uit andere
werken beschikbaar.

De zone van waaraf zoutplanten groeien varieert, maar begint globaal gesproken
vanaf NAP +3,00m tot +3,50m (Bijlage 2.5). Vanaf NAP +3,00m zullen de gekantelde
blokken toegepast gaan worden. Voor het ontwerp is uitgegaan van een
verliespercentage van 10%. Bij dit verliespercentage zijner voldoende blokken
beschikbaar om het talud te vullen tot NAP +4,20m. De ruimte boven de gekantelde
blokken en onder de parallelweg cq het onderhoudspad wordt uitgevoerd in open
steenasfalt.

In de ontwerpberekeningen is uitgegaan van plaatsing tegen elkaar aan op een
fijnkorrelige uitvullaag van 4/20 mm. Alle beschikbare type blokken kunnen in alle
deelgebieden boven NAP +3,Om worden toegepast.

6.2.2 Uitvullaag

De granulaire uitvullaag onder de toplaag is voornamelijk van belang voor de
uitvoering. Gelet op stabiliteit en uitvoering, moet het materiaal in deze uitvullaag zo
fijn mogelijk zijn. Het materiaal mag echter niet zo fijn zijn dat het tussen de •
elementen van de toplaag door kan wegspoelen. Gekantelde blokken worden
geplaatst op een sortering van 4/20 mm, met een D15 van circa 5 mm.

De kleinste laagdikte, waarin steenslag van bovengenoemde sorteringen kan worden
aangebracht, is 0,10m. Deze waarde voor de dikte wordt voorgeschreven in het
bestek. In de ontwerpberekeningen wordt een laagdikte van 0,15m ingevoerd,
rekening houdend met een uitvoeringsmarge van 0,05m.

6.2.3 Geokunststof

Onder de gezette bekleding dient een geokunststof aangebracht te worden wat in het
bestek wordt aangeduid als 'Type 1'. De belangrijkste functie van dit geokunststof is
het voorkomen van uitspoeling van materiaal uit de onderlaag door de toplaag heen.
Maatgevend hiervoor is de openingsgrootte 090, Gelijk aan de eerder uitgevoerde
dijkvakken van 1997-2008 wordt gekozen voor een polypropeen vlies (nonwoven)
met een gegarandeerde maximum openingsgrootte (090) van 100 urn, omdat een nog
grotere gronddichtheid niet goed te testen is en niet standaard leverbaar is. Bovendien
is met proeven aangetoond dat de werkelijke openingsgrootte van het gekozen
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materiaal kleiner is dan 64 urn. Het vlies, geokunststof Type 1 moet voldoen aan de
eisen uit Tabel 6-1.

Tabel6-1 Eisen geokunststof Type 1
Eigenschap Waarde
Treksterkte
rek bij breuk
Duurzaamheid conform NEN EN ISO 13438

Poriegrootte 090

~ 20 kN/m
:s;60 %

Reststerkte (RF) ~ 70%
Banen geotextiel leggen met een overlap van
ten minste 0,50 m
s 100 urn

Overlap

De levensduur van het vlies moet minimaal 50 jaar bedragen. Om dit aan te tonen
schrijft het bestek een verouderingsonderzoek voor en stelt eisen aan de resultaten
hiervan.

Aan de onderzijde van de gezette bekleding wordt het vlies opgevouwen tegen het
asfalt. Op de glooiing moet de overlapping tussen verschillende banen van het vlies
minimaal 0,5 m breed zijn. Aan de bovenzijde wordt het vlies doorgetrokken tot onder
de onderhoudsstrook op de berm, waarna het Type 2 geokunststof van de
onderhoudsstrook er overheen gelegd wordt met een overlapping van minimaal 1,0
m.

6.2.4 Basismateriaal

De totale dikte van het pakket, bestaande uit de toplaag, de uitvullaag en de
onderliggende kleilaag of laag van mijnsteen, moet voldoende groot zijn om lokale
afschuiving van dit pakket te voorkomen. De vereiste dikte wordt onder meer bepaald
door de taludhelling. Wanneer de taludhelling flauwer is dan 1:5, is de weerstand
tegen afschuiving voldoende [2]. Een kleilaag onder een plaatbekleding, zoals de toe
te passen waterbouwasfaltbeton en opensteenasfalt, is niet noodzakelijk.

In het gekozen ontwerp bedraagt de vereiste minimale dikte van de nieuwe kleilaag
onder de gekantelde betonblokken, die is berekend volgens de Handleiding
Ontwerpen [2], 0,8 m. In Tabel 6-2 zijn de minimale kleilaagdiktes gegeven evenals de
aanwezige laagdiktes. Door toepassing van gekantelde blokken op filterlaag boven
waterbouwasfaltbeton zal de dikte van de toplaag met minimaal 20 cm en maximaal
30cm toenemen. Om een vloeiend talud te verkrijgen zal tot 30cm worden ontgraven
van de onderliggende kleilaag of mijnsteenlaag. Hierdoor wordt de kleilaag in
deelgebied 11 gereduceerd tot 55 cm .

Tabel6-2 . Minimale diktes kleilaag (mijnsteenlaag)
Locatie

Van [dpJ Tot [dpJ
Minimale dikte Aanwezige dikte
onderlaag [mJ onderlaag [mJ

Tekort [mJ

1140 1158+50 0,8 0,60
0,8 0,551158+50 1165+50

1165+50 1178
1178 1186+50

0,8
0,8

0,70
0,85

0,20
0,25
0,10

Uit de berekeningen van Anamos en Steentoets volgt dat een kleilaag van 55 cm ruim
voldoende is. Omdat een grondverbetering weliswaar een dikkere kleilaag oplevert,
maar niet direct een beter verdichte kleilaag, wordt het tekort van maximaal 25 cm
klei geaccepteerd.
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6.3 Overgangsconstructies

Er dient een horizontale overgangsconstructies te worden geplaatst op de overgang van
de waterbouwasfaltbeton naar de gekantelde blokken. De betonblokken dienen zo goed
mogelijk aan te sluiten op de bekledingen van de aangrenzende dijkvakken. Kieren
moeten worden gepenetreerd metgietasfalt of asfaltmastiek.

Op de overgang van koperslakblokken naar waterbouwasfaltbeton dient een
overgangsconstructie te worden aangebracht die niet te stijf mag worden uitgevoerd. Bij
voorkeur wordt de huidige betonband gehandhaafd en worden weinig of geen
perkoenpalen aangebracht.

6.4 Waterbouwasfaltbeton

In alle deelgebieden wordt op de boven tafel van het talud een bekleding aangebracht
van waterbouwasfaltbeton. De onderzijde van deze bekleding sluit aan op de
goed getoetste koperslakblokken van de ondertafel. De ondergrond dient te worden
uitgevuld met fosforslakken (0/45 mm, hydraulisch bindend).

Bij de dimensionering van de waterbouwasfaltbeton is belasting ten gevolg van
wateroverdrukken niet maatgevend. Dit omdat de ondertafel van koperslakblokken
een open conctructie is, waar waterdruk zich niet kan opbouwen. De ondergrens van
de waterbouw asfaltbeton ligt tevens vrij hoog. De maatgevende belasting van
golfklappen geeft een minimaal toe te passen laagdikte van 0,14m. Gezien de
toleranties in de uitvoering wordt dit afgerond naar een praktische laagdikte van
0,20m.

•
6;5 Opensteenasfalt

Opensteenasfalt zal wordentoegepast boven het ontwerppeil (vanaf NAP +3,95m).
De onderzijde sluit aan op de gekantelde blokken.

Ook bij de dimensionering van de waterbouwasfaltbeton is belasting ten gevolg van
wateroverdrukken niet maatgevend. Dit omdat de ondertafel van gekantelde blokken
een open constructie is, waar waterdruk zich niet kan opbouwen. De Opensteenasfalt
is eveneens open van structuur. De maatgevende belasting van golfklappen geeft een
minimaal toe te passen laagdikte van 0,27m. Gezien de toleranties in de uitvoering
wordt dit afgerond naar een praktische laagdikte van 0,30ri1.

6.6 Overgang tussen boventafel en berm

De overgang tussen de boventafel en de berm wordt uitgevoerd door het open steenasfalt
aan te brengen. Het open steenasfalt wordt op de berm aangebracht tot tegen de
bestaande parallelweg aan. Over het gedeelte waar de parallelweg over de kruin van de
dam loopt, wordt het open steenasfalt tot 3,5m op de berm aangebracht, zodat er een
onderhoudsstrook ontstaat. De ondergrond dient te worden uitgevuld met fosforslakken
(0/45 mm, hydraulisch bindend). Ook wordt de fundering van het onderhoudspad
uitgevoerd in fosforslakken.

6.7 Berm

De bestaande hoogte van de berm varieert tussen een hoogte van NAP +4,00m en
NAP +5,20m. Het ontwerppeil bedraagt NAP +3,95m, zodat de bestaande berm
boven ontwerppeilligt. Daar het afgraven van de bestaande berm geen optie is wordt
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het nieuwe onderhoudspad op de bestaande berm gerealiseerd en wordt de bekleding
doorgetrokken tot aan het nieuwe onderhoudspad.

Ter plaatse van de parallelweg op de buitenberm zal de berm niet verhoogd worden.

Over het deel waar op de berm een onderhoudspad zal worden aangelegd, zal de
berm met ca. 30 cm worden verhoogd, zodat de vrijkomende grond naast de
onderhoudsstrook op de berm verwerkt kan worden. Tijdens de uitvoering wordt de
berm gebruikt alswerkweg bestaande uit een 0,3 m dikke laag fosforslakken, van de
sortering 0/45 mm (hydraulisch bindend), op een geokunststof volgens Type 2. De
eigenschappen van dit standaardweefsel zijn vermeld in Tabel 6-3.

Tabel6-3 Eisen geokunstsiot. Type 2
Eigenschap· . Waarde
Treksterkte
Rek bij breuk
Doorstromingsweerstand
Poriegrootte 090

Levensduurverwachting
Overlap

. ;:::50 kN/m (ketting en inslag) .
s 20 % (ketting en inslag)
VIH50-index;::: 15 mm/s
s 350 urn
type B (NEN 5132)
Banen geotextiel leggen met een overlap
van ten minste 0,50 m

De strook van fosforslakken wordt na de uitvoering niet verwijderd, maar afgewerkt
tot de gewenste laagdikte van 0,3 m en afgedekt met 0,20 cm opensteenasfalt.
Gegeven een verdichte fundering van fosforslakken, stelt het toekomstige gebruik van
de onderhoudsstrook geen aanvullende sterkte-eisen.
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7 Aandachtspunten voor bestek en uitvoering
•••••••••••••••••••••• ' •••••••••••• ', •••••••••••••••••••••••••••• " •••••••• 0'0 ••••••

7.1 Bekledingstypen

De aan te brengen fosforslakken en klei dienen verdicht te worden.

Indien er mijnsteen binnen het werk wordt verwijderd dient dit binnen de
werkgrenzen te worden hergebruikt in de grondverbetering.

De vlakke betonblokken en Haringmanblokken kunnen plaatselijk een slechte kwaliteit
hebben, voor het bestek dient dit te worden geïnventariseerd. In het ontwerp is
uitgegaan van een verliespercentage van 10%. Bij dit verliespercentage zijn er genoeg
blokken om bij een helling van 1:4,2 en een ondergrens van NAP +3,00m een niveau
te behalen van NAP +4,20m.

Tijdens de besteksfase dienen er aanvullende kleiboringen onder de
glooiingsconstructie te worden uitgevoerd.

7.2 Werkiaamheden goed getoetste Koperslakblokken

De koperslakblokken bekleding isGOED getoetst en kan gehandhaafd worden.
Voorwaarde hierbij is dat aan de bovenzijde een bekleding aangebracht wordt die
tegen de koperslakbekleding leunt. Dit betekent dat de overgangsconstructie niet al te
stijf mag worden uitgevoerd. Bij voorkeur wordt de huidige betonband gehandhaafd
en worden weinig of geen perkoenpalen aangebracht.

7.3 Natuur

Op de slikken voor het dijkvak komt klein Zeegras voor. In het bestek moet worden
opgenomen dat de aan niet met materieel over het slik mag rijden (werkstrook in het
bestek).

7.4 Archeologie en cultuurhistorie

Het vervangen van de steenbekleding heeft enkel impact op het object Oesterdam. De
impact van het vervangen van steenbekleding is echter klein voor de dam als geheel.

7.5 Transportroute en depotlocaties

Tijdens de besteksfase dient toestemming te worden gevraagd aan de beheerder
Waterdistrict Zeeuwse Delta of de reeds tijdens de uitvoering van "Tholen 2"
gebruikte depotlocatie wederom mag worden gebruikt voor de opslag en breken van
materialen. Tevens kan gebruik gemaakt worden van het meerjarendepot, langs het
spuikanaal, aan de Westerschelde.

Nabij dp1186+50m zal (opnieuw) een tijdelijke overgang moeten worden gemaakt.
Hiervoor zal bij de provincie vergunning aangevraagd moeten worden.
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7.6 Overig

Het dijkvak heeft over het gehele lengte een recreatieve functie. Het deel tussen 1140
en de doorsteek riaar de hoofd rijbaan van de Oesterdam is opengesteld voor
autoverkeer. Omdat daar de meeste toeristen zijn te verwachten, heeft het de
voorkeur om dit deel voor het toeristen seizoen uit te voeren. De slikken zuidelijk van
de doorsteek naar de hoofdrijbaan zijn officieel stiltegebied en daar is geen recreatie
toegestaan. Verder worden de slikken door zeeaasstekers gebruikt om
zeeduizendpoten (volksmond zagers) te zoeken. Vanaf een windkracht 4 zijn er op het
traject veel Parasailers en surfers aanwezig. In de vakantie periode zijn er bij goed
weer ook veel dagjes mensen aanwezig.
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Bijlage 1 Figuren

Figuur 1: Overzichtssituatie .

Figuur 2: Projectgebied
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Figuur 9: Dwarsprofiel 11, dp1158+50m - dp1170

• Figuur 10: Dwarsprofiel lil, dp1170-dp1178

Figuur 11: Dwarsprofiel IV, dp1178 ~ dp1186+50m

Figuur 12: Transportroutes
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Oesterdam Zuid, toplaagtypes Figuur 3: Glooiingskaart huidige situatie
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Oesterdam Zuid, eindscores Figuur 4: Glooiingskaart eindbeoordeling toetsing
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Figuur 5: Glooiingskaart variant 1
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Oesterdam Zuid, toplaagtypes
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Oesterdam Zuid, toplaagtypes Figuur 7: Glooiingskaart Variant 3 definitief
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BiJlage :2 Detailadvlezen

Bijlage· 2.1 : Samenvatting hydraulische randvoorwaarden

weringen . Ontwerpno'ta Oesterdam Zuid



Golfcondities

Tabel 4.1 Golfcondities met gewicht Hs en Tpm volgens verhouding Hs*Tpm
Dijk- Dijkvakscheidings- Dijk Hs [m] Tpm [sJ Waterdiepte (m) Windrichting (0) golfrichtingsband spectrumvorm
yak coordinaten tOY Parijs (m) kilometrering bij waterstand bij waterstand bij waterstand nautisch nautisch n bij waterstand t.o.v. NAP bij waterstand

van tot (km) t.o.v. NAP t.o.v. NAP t.o.v. NAP bij waterstand t.o.v. NAP +Om +2m +3m +4m t.o.v. NAP
no. x y x y van tot +Om +2m +3m +4m +Om +2m +3m +4m +Om +2m +3m +4m +Om +2m +3m +4m van tot van tot van I tot van tot +Om +2m +3m +4m
78 74083 383933 73995 384778 118,65 117,80 - 0,77 1,09 1,40 -- 3,59 4,18 4,77 - 1,7 2,7 3,7 - 300 300 300 - - 287 317 289 319 291 321 - 3 3 6
79 73995 384778 73882 386022 117,80 116,55 0,50 1,14 1,45 1,75 2,49 4,26 4,67 5,13 1,0 3,0 4,0 5,0 270 285 300 300 252 282 274 304 285 315 286 316 3 3 6 6
80 73882 386022 74082 386689 116,55 115,85 0,50 1,15 1,45 1,74 2,54 4,31 4,72 5,35 1,0 3,0 4,0 4,3 270 285 300 300 252 282 274 304 285 : 315 283 313 3 3 6 6
81 74082 386689 73882 388578 115,85 113,95 1,06 1,64 1,90 2,11 3,62 4,58 4,90 5,24 3,0 4,3 5,3 6,4 270 270 270 285 252 282 254 284 255 i 285 271 301 3 3 6 6

Tabel 4.2 Golfcondities met gewicht Hs en Tpm volgens verhouding Hs*Tpm*Tpm ;

Dijk- Dijkyakscheidings- Dijk Hs [m] Tpm [sJ Waterdiepte (m) Windrichting (0) golfrichtingsband spectrumvorm
yak coordinaten tOY Parijs (m) kilometrering bij waterstand bij waterstand bij waterstand nautisch nautisch (0) bij waterstand t.o.v. NAP bij waterstand

van tot (km) t.o.v. NAP t.o.v. NAP t.o.v. NAP bij waterstand t.o.v. NAP +Om +2m +~m +4m t.o.v. NAP
no. x y x y van tot +Om +2m +3m +4m +Om +2m +3m +4m +Om +2m +3m +4m +Om +2m +3m +4m van tot van tot van I tot van tot +Om +2m +3m +4m
78 74083 383933 73995 384778 118,65 117,80 - 0,77 1,09 1,40 -- 3,59 4,18 4,77 - 1,7 2,7 3,7 - 300 300 300 - - 287 317 289 319 291 321 - 3 3 6
79 73995 384778 73882 386022 117,80 116,55 0,50 1,14 1,45 1,75 2,49 4,26 4,67 5,13 1,0 3,0 4,0 5,0 270 285 300 300 252 282 274 304 285 I 315 286 316 3. 3 6 6
80 73882 386022 74082 386689 116,55 115,85 0,50 1,15 1,45 1,74 2,54 4,31 4,72 5,35 1,0 3,0 4,0 4,3 270 285 300 300 252 282 274 304 285 " 315 283 313 3 3 6 6
81 74082 386689 73882 388578 115,85 113,95 1,06 1,64 1,87 2,11 3,62 4,58 4,97 5,24 3,0 4,3 5,4 6,4 270 270 285 285 252 282 254 284 273 • 303 271 301 3 3 6 6

Tabel4.3 Golfcondities met gewicht Hs en Tpm volgens verhouding Hs*Hs*Tpm ,,
Dijk- Dijkvakscheidings- Dijk Hs [m] Tpm [sJ Waterdiepte (m) Windrichting (0) golfrichtingsband spectrumvorm
yak coordinaten tOY Parijs (m) kilometrering bij waterstand bij waterstand bij waterstand nautisch nautisch (0) bij waterstan~ t.o.v. NAP bij waterstand

van tot (km) t.o.v. NAP t.o.v. NAP t.o.v. NAP bij waterstand t.o.v. NAP +Om +2m +3m +4m t.o.v. NAP
no. x y x y van tot +Om +2m +3m +4m +Om +2m +3m +4m +Om +2m +3m +4m +Om +2m +3m +4m van tot van tot van tot van tot +Om +2m +3m +4m
78 74083 383933 73995 .384778 118,65 117,80 -- 0,78 1,09 1,41 -- 3,53 4,13 4,72 - 1,7 2,7 3,7 - 285 285 285 - - 278 308 282 312 285 315 - 3 3 6
79 73995 384778 73882 386022 117,80 116,55 0,50 1,16 1,45 1,75 2,49 4,21 4,67 5,13 1,0 3,0 4,0 5,0 270 300 300 ·300 252 282 284 314 285 315 286 316 3 3 6 6
80 73882 386022 74082 386689 116,55 115,85 0,50 1,16 1,45 1,74 2,54 4,26 4,72 5,35 1,0 3,0 4,0 4,3 270 300 300 300 252 282 284 314 285 315 283 313 3 3 6 6
81 74082 386689 73882 388578 115,85 113,95 1,06 1,64 1,90 2,15 3,62 4,58 4,90 5,10 3,0 4,3 5,3 6,3 270 270 270 270 252 282 254 284 255 285 255 285 3 3 6 6
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directie Zeeland

Aan

Projectbureau Zeeweringen
t.a.v.
Postbus 1000
4330 ZW Middelburg

Contactpersoon

Annemiek Persijn
Datum

Telefoon

0118-622108
Bijlage(n)

Ons kenmerk Uw kenmerk

Onderwerp

Detailadvies dijkvak 38 "Oesterdam Zuid" DP 1150 t/m 1186,S

Dijkvak 38 "Oesterdam Zuid", is in mei en juni 2007 geïnventariseerd door Grontmij-
AquaSense.De inventarisaties zijn uitgevoerd op 5 verschillende zones van de dijk.

•

1. S!rook van 30m voorland, met daarin alle voorkomende soorten vegetatie en
habitattypen (23-05-2007).

2. Steenbekleding getijdenzone (ondertafel) met daarin een classificatie op zicht
van de wiergemeenschappen (20/21-06-2007).

3. Steenbekleding boven GHW (boventafel), begroeiing opgenomen volgens
'Classificatie van zoutplanten 1.0 Meetadviesdienst RWSdirectie Zeeland', met
aanvulling van voorkomende Flora- en Faunawet beschermde soorten (23-05-
2007).

4. Vanaf steenbekleding tot aan kruin van de dijk (talud) op voorkomen van Flora-
en Faunawet beschermde soorten (23-05-2007).

5. Vanaf de kruin van de dijk tot aan de onderzijde van binnenkant dijk
(binnentalud) op voorkomen van Flora- en Faunawet beschermde soorten (23-
05-2007).

Per dijkvak zijn één of meerdere opnames gemaakt. Het begin en eindpunt van elke
opname is afhankelijk van veranderingen in diversiteit, bedekking van de begroeiing,
dijkbekleding, expositie en type voorland.

Voor zone 1-3-4-5 zijn de inventarisaties vlakdekkend uitgevoerd en is met behulp van
de methode van Tansley de bedekking geschat. Zone 2 (ondertafel) is ingedeeld in een
dijktypering en gemeenschapstype, met de bijbehorende zonering volgens Meyer
(1989) en Meyer en van Beek(1988).

De ondertafel is opgedeeld in 4 opnames en de boventafel in 5 opnames. Deze indeling
wordt hieronder verder besproken.

Meetinformatiedienst Zeeland

Postadres postbus 5116, 4380 KC Vlissingen

bezoekadres Prins Hendrikweg 3 4382 NR Vlissingen

Telefoon (0118) 42 20 00

Telefax (0118) 47 27 72

1



Getiidenzone

De Oosterschelde staat bekend om zijn zeer gevarieerde en bijzondere wiervegetaties
die in de getijdenzone op de dijken groeien. Deze wiervegetaties zijn wettelijk
beschermd (in tegenstelling tot de situatie in de Westerschelde). In het NB-wetbesluit
met betrekking tot de Oosterschelde worden de wiervegetaties van hard substraat als
volgt omschreven:

"De stenen dijkglooiingen, kreukelbermen en strekdammen, vormen kunstmatige
rotskusten. waarop allerlei organismen zijn te vinden, die van nature voorkomen op
de rotskusten van Het Kanaal. De soortenrijke wiervegetatie op hard substraat,
met meer dan 150 soorten (3/4 van de in Nederland voorkomende) waaronder
Knotswier (Ascophyllum nodosum), Blaaswier (Fucus vesiculosus), Groefwier
(Pelvetia canaliculata) en Suikerwier (i.emmene saccharina) is uniek. Vele soorten
komen alleen in de Oosterschelde voor. De diversiteit van de wiervegetaties
verschilt per locatie en is onder andere afhankelijk van het stromingspatroon ter
plaatse, de droogligtijd, de overspoelingsfrequentie en het substraattype. De
wierbegroeiing vertoont een zonering, evenwijdig aan de hoogtelijn. Kwantitatief de
belangrijkste wiersoorten op hard substraat zijn Knotswier en Blaaswier. •
Met deze wiervegetaties dient dan ook zeer zorgvuldig te worden omgegaan. In de
Westerschelde werd er voor de getijdenzone gewerkt met vier categorieën van
wiervegetaties (Milieu-inventarisatie Westerschelde, Boetzelaer, M.E., 2001). In de
Oosterschelde zijn dit er acht. Het verschil is dat er in de Oosterschelde onderscheid
wordt gemaakt in een dijk met kreukelberm en een dijk zonder kreukelberm. Categorie
1 tot en met 4 is voor een dijk zonder kreukelberm en categorie 5 tot en met 8 is voor
een dijk met kreukelberm. Het gaat dus om dezelfde verdeling, met 1 en 5 als het minst
waardevol en 4 en 8 als het meest waardevol.

Het dijkvak Oesterdam Zuid ligt ten Zuidoosten onder het "eiland" Tholen en heeft een
totale lengte van 4,5 km. Het talud in zone 2 van de Oesterdam Zuid is uniform en
bestaat uit Haringmanblokken en Koperslakblokken met een kreukelberm. Het voorland
van de dam is slik. De aanwezige dijktypen behoren dus tot de typen 5 tot en met 8.

Resultaten ondertafel

Tabel I geeft de resultaten weer van de ondertafel die op 20 en 21 juni 2007 is
geïnventariseerd door Grontmij-AquaSense. •Tabel I: overzicht aangetroffen wiertypen met bijbehorende adviezen voor herstel en verbetering
"0 d Z 'd" 20 2' . 2007 (DP 1150 / 1186ester am UI op en. 1 JUni tm ,5).

Dijktraject Dijkpaal Type! Potentieel Type3 Advies Herstel Advies
1988 type2 2007 Verbeterinq

38-1 1150-1158 6 7 6 Voldoende Redelijk goed
38-2 1158-1167 5 7 7 Redelijk goed Redelijk ooed
38-3 1167-1181 1 1 7 Redeljjk_g_oed Redelijk goed
38-4 1181-1186,5 1 1 6 Voldoende Redelijk goed

!Type zoals genoemd In De levensgemeenschappen op harde substraten In de
getijdezone van de Oosterschelde (Meijer & van Beek,1988).
2 Potentie zoals genoemd in Hardsubstraat-Ievensgemeenschappen in de getijdezone
van de Oosterschelde Berchum& Meijer, 1997.
3Type zoals gebleken uit onderzoek Grontmij/Aquasense 2007.

Hieronder volgt per dijktraject een korte beschrijvingen en toelichting op het advies.



38-1
Dit dijktraject bestaat uit Haringmanblokken en Koperslakblokken. Er is een
kreukelberm aanwezig en het voorland is slik. De wierbedekking is 10%,het gaat hierbij
om patches van de bruinwieren: Kleine zee-eik en Blaaswieren het groenwier: darmwier.
In de kreukelberm komen de schelpdieren: Gewone alikruik, Japanse oester en
zeepokken voor; De ecologische waardering van dit dijktraject is een type 6, een
dijkglooiing met het groenwier: darmwier en een smalle strook bruinwieren, zonder
onderbegroeiing en met lage bedekking.
Het advies voor herstel is Voldoende. Het advies voor verbetering is Redelijk goed. De
voorgaande dijktrajecten (Oesterdam Noord) hebben dezelfde steenbekleding die
bedekt is met 80% wieren. Het voorland van dit dijktraject is slik, het voorland van de
voorgaande dijktrajecten (Oesterdam Noord) is ondiep water. Het slik ligt hoog op de
dijkglooiing waardoor er minder ruimte is voor de aangroei van wieren. Tevens·
belemmert de schurende werking van het zand de vestiging van wieren.

38-2
De dijkbekleding bestaat uit Haringmanblokken en Koperslakblokken. Er is een
kreukelberm aanwezig en het voorland bestaat uit slik. De bruinwieren: Kleine zee-eik
en Blaaswier vormen een bedekking van 90% op de dijkqlooiinq. Het groenwier:
darmwier komt voor als een groene strook boven de bruinwieren; In de kreukelberm
over het gehele dijktraject zijn de schelpdieren: zeepokken, Japanse oester en Gewone .
alikruik gevonden. De ecologische waardering is een type 7, dijkvak met kreukelberm
met zonering van redelijk ontwikkelde levensgemeenschappen.
Het advies voor herstel en verbetering is Redelijk goed. Dit dijktraject heeft een hoge
wierbedekking (90%), wat aanqeeft dat de potentie aanwezig is voor de aangroei van
wieren. Ondanks een wat minder gunstig voorland, slik, is er een hoge wierbegroeiing
aanwezig.

•

38-3
Haringmanblokken en Koperslakblokken vormen de dijkbekleding, Het voorland is slik.
Er is geen kreukelberm aanwezig (ligt waarschijnlijk onder het slik). De wierbedekking is
90%, het betreft hier de bruinwieren: Kleine zee-eik, Blaaswier en Knotswier en het
groenwier: darmwier. Dit dijktraject krijgt een ecologische waardering type 7, een
dijktraject met zonering van meerdere redelijk ontwikkelde. levensgemeenschappen,
waaronder die van de bruinwieren.
Het advies voor herstel en verbetering is Redelijk goed. Het dijktraject heeft een hoge
wierbedekking (90%), ondanks dat het voorland uit slik (minder gunstig voorland dan
bijvoorbeeld water) bestaat. Dit geeft aan dat er potentiële mogelijkheden zijn voor de
aangroei van wieren.

38-4
De dijkbekleding bestaat uit Haringmanblokken en Koperslakblokkeri. Het voorland
bestaat uit slik, de kreukelberm ligt onder het slik. De wierbedekking is 40% en wordt
gevormd door het bruinwier: Kleine zee-eik. Boven de rand van het bruinwier komt het
groenwier. darmwier voor. De ecologische waardering voor dit dijktraject is een type 6,
dijktraject langs slik, hardsubstraatglooiing is daarom hoog gelegen en slechtsbegroeid
met Kleine zee-eik en darmwier.
Het advies voor herstel is Voldoende, het advies voor verbetering is Redelijk goed. Het
hardsubstraat. bestaande uit Koperslakblokken (minder goed begroeibaar substraat
voor wieren), dat boven het slik uit komt is redelijk goed begroeid met wieren.
Aanpassing van de dijkbekleding zal de aangroei van wieren bevorderen.



Resultaten boventafel

Tabel 2 geeft een samenvatting van de resultaten van de boventafel die op 23 mei 2007
is geïnventariseerd door Grontmij-AquaSense. De opnames zijn per dijktraject
beschreven en uitgewerkt.

Tabel. 2: samenvatting resultaten inventarisatie boventafel "Oesterdam Zuid" (23 mei 2007) .

.Opname Dijkpaal Voorlandtype Klasse Herstel Verbetering
. 38-1 1150-1160 1160 . 4b Redelijk goed
38-2 1160-1162 1160 4b Redelijk goed
38-3 1162-1167 1160 4b Redelijk goed
38-4 1167-1178 . 1160 4b Redelijk goed

. 38~5 1178-1186,5 .. 1160· 3a Redelijk goed

Redelijk goed
Redelijk goed
Redelijk goed
Redelijk goed
Redelijk goed .

Deel1 OP 1150 - OP 1160

Dijkbekleding bestaat uit Haringmanblokken, Koperslakblokken en doorgroeistenen. De
totale bedekking is 3%. Het voorland bestaat uit slik (type 1160, Janssen& Schaminée,
2003).

Er zijn in totaal 13 plantensoorten aangetroffen: 7 zoutplanten en 6 zouttolerante
planten (zie tabel 3).

Tabel 3: aangetroffen zoutplanten (vet) en zouttolerante soorten dijkvak 38 "Oesterdam Zuid" op 23

mei 2007 ..Deel 1: DP .1150 - DP 1160.

Nederlandse naam Bedekking1 .: LatUnsenaarn . Zoutgetal .•.
Geworie zoutmelde 0 Atriplex portulacoldes 4
Lamsoor 0 Limonium vulgare 4
Melkkruid f Glaux maritima 3
Schorrenkruid f Suaeda maritima 4
Strandmelde 0 Atriplex littoralis 4
Zeevetmuur r Sagina maritima 2
Zilte schijnspurrie .f Spergularia salina 4
Engels raaigras 0 Lolium perenne 1
Hertshoornweeg bree f Plantago coronopus 3
Rood zwenkgras f Festucarubra ssp.commutata 2
Spiesmelde f Atriplex prostrata 1 •Strandkweek f Elymusathericus 3
Zilverschoon :0 Potentilla anserina 2

De in tabel 3 weergegeven vegetatie komt overeen met klasse4b uit de classificatie van
zoutplanten (Jentink 2003). Dit leidt tot het advies voor dit dijktraject boven GHW voor
herstel en verbetering van de aanwezige natuurwaarden een steenbekleding uit de
categorie Redelijk goed.

Deel 2 OP 1160 - OP 1162

De bekleding bestaat uit Haringmanblokken en doorgroeistenen. De totale bedekking is
15%.Het type voorland is slik en water (type 1160,Janssen& Schaminée,2003).

Er zijn in totaal 14 plantensoorten aangetroffen: 8 zoutplanten en 6 zouttolerante
planten (zie tabel 4).

1 Methode van Tansley: r = rare (zeldzaam), 0 = occasional (weinig voorkomend), f " frequent
(regelmatig voorkomend), a= abundant (grotere aantallen/bedekking), d =dominant (overheersend in
aantal/bedekking)



Tabel 4: aangetroffen zoutplanten (vet)· en zouttolerante planten dijkvak 38 "Oesterdam Noord" op

23 mei 2007. Deel 2:DP 1160 - DP 1162.

Nederlandse naam Bedekking! Latijnse naam Zoutqetal
Gerande schijnspurrie r Spergularia maritima 4
Gewone zoutmelde 0 Atriplex portulacoides 4
Lamsoor 0 Limonium vulgare 4
Melkkruid f Glaux maritima 3
Schorrenkruid f Suaeda maritima 4
Strandmelde r Atriplex littoralis 4
Zeevetmuur r sagina maritima 2
Zilte schijnspurrie f Spergularia salina 4
Engelsraaigras 0 Lolium perenne 1
Hertshoornweegbree f Plantago coronopus 3
Rood zwenkgras f Festucarubra ssp.commutate 2
Spiesmelde f Atriplex prostrata 1
Strandkweek a Elymusathericus 3
.Zilverschoon 0 Potentilla anserina 2

De in tabel 4 weergegeven vegetatie komt overeen met klasse4b uit de classificatie van
zoutplanten (Jentink 2003). Dit leidt tot het advies voor dit dijktraject boven GHW voor
herstel en verbetering van de aanwezige natuurwaarden een steenbekleding uit de
categorie "Redelijk goed" ..

Deel 3 DP i162 - DP 1167

De dijkbekleding bestaat uit Hai"ingmanblokken en doorgroeistenen. De totale
bedekking is 15%.Het voorland is slik (type 1160, Janssen& Schaminée,2003).

Er zijn in totaal 13 plantensoorten aangetroffen: 9 zoutplanten en 4 zouttolerante
planten (zie tabel 5).

Tabel 5: aangetroffen zoutplanten (vet) en zouttolerante planten dijkvak 38 "Oesterdam Zuid" op 23 mei
2007. Deel 3: DP 1162 - DP 1167.

.Nederlandse naam Bedekkin92 Latijnse naam Zoutgetal
Deens .Iepelblad r Cochlea ria dailica 2• Engels slijkgras f spartina anglica 4
Gerande schijnspurrie r Spergularia maritima 4
Gewone zoutmelde 0 Atriplex portulacoides 4
Lamsoor 0 Limonium vulgare 4
Melkkruid 0 Glaux maritima 3
Schorren kruid f Suaeda maritima 4
Zeevetmuur r sagina maritima 2
Zilte schijnspurrie f Spergularia salina 4
Hertshoornweegbree f Plantago coronopus 3
Rood zwenkgras a Festucarubra ssp. commutata 2
Strandkweek a Elymusathericus 3
Zilverschoon .0 Potentilla anserina 2

De in tabel 5 weergegeven vegetatie komt overeen met klasse4b uit de classificatie van
zoutplanten (Jentink 2003). Dit leidt tot het advies voor dit dijkvak boven GHW voor
herstel en verbetering van de aanwezige natuurwaarden een steenbekleding uit de
categorie "Redelijk goed".



Deel4 DP 1167 - DP 1178

De dijkbekleding bestaat uit Haringmanblokken en doorgroeistenen. De totale
bedekking is 20% en het voorland is slik (type 1160, Janssen & Schaminée; 2003) .

.Er zijn in totaal 9 plantensoorten aangetroffen: 7 zoutplanten en 2 zouttolerante planten
(zie tabel 6).

Tabel 6: aangetroffen zoutplanten (vet) en zouttolerante planten dijkvak 38 "Oesterdam Zuid" op 23 mei

2007 ..Deel: 4 OP 1167 - OP 1178. "

Nederlandse naam. ' ' " Bedekking 2 ., Latijnse,naam ' Zoutgetal
Engels slijkgras r SpartÎlla anglica 4
Gewone zoutmelde 0 Atriplex portulacoides 4
Lamsoor r Limonium vulgare 4
Melkkruid 0 Glaux maritima 3
Schorren kruid f Suaeda maritima 4
Strandmelde r Atriplex littoralis 4
Zilte schijnspurrie f Spergularia salina 4
Rood zwenkgras a Festuca rubra ssp.coumrnutata 2
Strandkweek a Elymus athericus 3

De in tabel 6 weergegeven vegetatie komt overeen met klasse 4b uit de classificatie van
zoutplanten (Jentink 2003). Dit leidt tot het advies voor dit dijkvak boven GHW voor
herstel en verbetering van de aanwezige natuurwaarden een steenbekleding uit de
categorie "Redelijk goed".

DeelS DP 1178 - DP 1186,S

De dijkbekleding bestaat uit Harinqrnan- en betonblokken. De totale bedekking is 50%.
Het voorland is slik (type 1160, Janssen & Schaminée, 2003).

Er zijn in totaal 7 plantensoorten aangetroffen: 5 zoutplanten en 2 zouttolerante planten
(zie tabel 7).

Tabel 7: aangetroffen zoutplanten (vet) en zouttolerante planten dijkvak 38 "Oesterdam Zuid" op 23 mei
2007. DeelS: OP 1178 - OP 1186,S.

.Nederlandse naam, Bedekking 2., Latijnse naam Zoutqetal:
Lamsoor
Melkkruid
Schorrekruid
Strandmelde
Zilte schijnspurrie
Rood zwenkgras
Strandkweek .

r
r
r
r
f
f
d

Limonium vulgare
Glaux maritima
Suaeda maritima
Atriplex littoralis
Spergularia sallna
Festuca rubra ssp.coummutata
Elymus athericus

4
3 •
4
4
4
2

:3

De in tabel 7 weergegeven vegetatie komt overeen met klasse 3a uit de classificatie van
zoutplanten (Jentink 2003). Dit leidt tot het advies voor dit dijkvak boven GHW voor
herstel en verbetering van de aanwezige natuurwaarden een steenbekleding uit de
categorie "Redelijk goed".

2 Methode van Tansley: r = rare (zeldzaam), 0 = occasional (weinig voorkomend), f = frequent
(regelmatig voorkomend), a= abundant (grotere aantallen/bedekking), d =dominant (overheersend in
aantal/bedekking)



Flora- en Faunawet (zone 1. 3. 4 en 5)
Op de geïnventariseerde glooiing, het bovenste deel van het talud, het binnentalud en
in het voorland zijn geen plantensoorten aangetroffen die beschermd zijn volgens de
Flora- en Faunawet.

Nota soorten beleid Provincie Zeeland en NB-wetbesluit (zone 1 en 3)
In de Nota Soortenbeleid (Provincie Zeeland, 2001) worden een aantal aandachtsoorten
genoemd. Op en voor de zeeweringen kunnen planten voorkomen uit voornamelijk de
soortengroepen: Aanspoelselplanten en Schorplanten. De soorten die tot deze
soortengroepen worden gerekend staan op pagina 38 van de Nota Soortenbeleid
Provincie Zeeland. Tabel 8 en 9 geven de soorten weer uit de Nota Soortenbeleid
Provincie Zeeland die zijn aangetroffen op de glooiing en het voorland. Tevens is

. vermeld of deze soorten genoemd worden in het NB-wetbesluit voor de Oostersehelde.
In het voorland is Klein zeegras (Zostera noltti) tussen dijkpaal 1181 en dijkpaal 1186.5
aangetroffen, welke behoort totde soorten die voorkomen in het NB-wetbesluit.

Tabel 8: op 23 mei 2007 op de glooiing aangetroffen soorten uit de Nota Soorten beleid Provincie
Zeeland en uitde soorten lijst NB~wetbesluit Oostersehelde (26 mei 2007).

Soortgroep Soort Nota Soortbl. ProvoZld NB-wet •
Schorplanten .Gewone zoutmelde x

x
x

x
Lamsoor

Aanspoelselplanten .Strandmelde

Tabel9: op 23 mei in het voorland aangetroffen soort uit NB-wetbesluit Oostersehelde (26 mei 2007).

Soortgroep .Soort Nota Soortbl. ProvoZld NB-wet
Zeegrassen Klein zeeqras x

Bij de dijkwerkzaamheden, waarbij de steenbekleding wordt vervangen, zal alle
vegetatie die daar op groeit in eerst instantie verdwijnen. In het detailadvies wordt
echter geadviseerd welke steenbekleding er weer toegepast moet worden om de
vegetatie weer een kans te geven om terug te komen (herstel) of mogelijk de
omstandigheden te verbeteren (verbetering). Dit detailadvies is richtinggevend bij het
ontwerp van de nieuwe dijk. Hierdoor wordt verzekerd dat de vestigingsmogelijkheid,
van de betreffende vegetatie, weer wordt hersteld en waar mogelijk verbeterd.

EU-Habitatrichtliin (gebiedsbeschermingsregime)

Het voorland van Oesterdam Zuid is slik, in het zuiden komt het slik tot op het talud. Dit
maakt deel uit van het kwalificerende habitattype 1160, Grote ondiepe kreken en
baaien.
Bij de dijkwerkzaamheden zal een gedeelte van het voorland worden vergraven. Op het
voorland dat bestaat uit water en slik (habitattype 1160) zullen beperkte effecten
optreden. Om deze gevolgen zo klein mogelijk te houden is het van belang te werken
volgens de mitigerende maatregelen zoals genoemd in het rapport: "Effecten
werkstroken dijkverbetering op kwalificerende habitats" van het RIKZen de MlD. Het is
in ieder geval belangrijk om de werkstrook zo klein mogelijk te houden om verstoring
van de aanwezige natuurwaarden zoveel mogelijk te beperken. Tevens mogen
vrijgekomen materialen, zoals teenbeschot en perkoenpalen niet in de Oosterschelde
terechtkomen maar moeten worden afgevoerd.

Aandachtspunt:
Bij Oesterdam Zuid komt Klein zeegras voor. Deze locatie, waar Klein zeegras
voorkomt, was tot nu toe onbekend. Dit jaar zal in het voorland bij Oesterdam Zuid
onderzoek worden gedaan naar de hoeveelheden en voorkomen van zeegras. In de
loop van dit jaar zal een nader advies betreffende mitigerende maatregelen voor
zeegras volgen.



Opmerking:
Net als bij de bocht van Oesterdam Noord vindt er bij Oesterdam Zuid Weervisserij op
ansjovis plaats. In tegenstelling tot Oesterdam Noord zal er hier nauwelijks verstoring
optreden voor de Weervisserij. De vismethode. met behulp van weren, ligt ver genoeg
van de dijkwerkzaamheden om er geen hinder van te ondervinden.
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Bijlage 2.3: Detailadvies landschap

Ontwerpnota Oesterdam Zuid



Datum: 30 oktober 2009
Document nummer: PZDT-M-09270

Naam: Margret Bakker

Landschapsadvies en advies cultuurhistorie Oesterdam Noord en Zuid

Inleiding:
De Oesterdam, het langste bouwwerk van de Deltawerken nl. 11 kilometer, verbindt
de oud-eilanden Tholen en Zuid-Beveland en is in 1986 voltooid.
Door deze verbinding ontstond aan de oostzijde Bathse Spuikanaall ScheIde-
Rijnverbinding en het Zoommeer. Aan de noordzijde wordt de dam onderbroken door
de Bergsche Diepsluis met bijbehorende sluisterreinen.
Om praktische redenen is het gebied in twee projectgebieden verdeeld: Oesterdam-
Noord en Oesterdam-Zuid. Omdat de dam een landschappelijke eenheid vormt wordt
er ëén landschapsadvies gegeven voor de twee projectgebieden.
Westelijk van de dam bevindt zich de Oosterschelde met (gedempt) getij, oostwaarts
de drukbevaren Schelde-Rijnverbinding en het Bergsche Diep.
Over de dam loopt de Provinciale weg N 659, met aan de westzijde een parallel
respectievelijk onderhoudsweg. Aan de Oosterschelde vindt dan ook het meeste
recreatief medegebruik plaats in de vorm van bermtoerisme, surfen,pierenspitten en
bij hoogwater zwemmen. Even ten noorden van de Bergsche Diepsluis , in een hoek
zuidwaarts van Tholen aan de noord-west zijde van de dam bevindt zich een zeer
drukbezocht strandje met de daarbij behorende parkeerproblemen. Ook op de
havendammen van de Bergsche Diepsluizen vindt recreatief medegebruik plaats.
Het projectgebied bevindt zich langs de gehele west, dus Oosterscheldezijde van de
dam .

•

Huidig profiel:
In de ondertafel zijn nu koperslakblokken aanwezig op een filterconstructie van 5
centimeter. Op enkele plekken is de constructie over een kleine lengte overlaagd met
cement. Om de toegankelijkheid tot het water voor surfers te vergemakkelijken. Deze
verharding is volledig goedgekeurd.



De boventafel bestaat uit haringmanblokken op klei en bovenop langs de
onderhoudsweg uit doorgroeistenen op klei. De boventafel is unaniem afgekeurd.
De havendammen en sluisterreinen van de Bergsche Diepsluis west zijn groen met
deels gras, deels boomweiden abelen, opslagterrein en een binnenhaven.

Voorkeursprofiel:
Ondertafel blijft in oude staat gehandhaafd: Boventafel middengedeelte
waterbouwasfalt met een dikte van 30 cm en daarboven gekantelde
haringmanblokken. De berm van de onderhoudsweg bestaat uit opensteenasfalt op
een fundering van fosforslakken en zal worden afgestrooid met grond en daarna
worden ingezaaid.
Bij de sluis komt aan weerszijde een verborgen glooiing die aansluit op het
achterloopsheid scherm in principe onzichtbaar. Aan de noordzijde van de sluis
zullen wel een aantal bomen moeten verdwijnen (boswet). Met "RWS Waterdistrict
Zeeuwse Delta" moet nog even nader gedetailleerd worden hoe het plateau ter
plaatse van de bomen moet worden inqericht.. Het strandje noord-west van de sluis
tegen Tholen aan krijgt eenzelfde glooiing als eerder beschreven. Het
onderhoudspad wordt ook hier uitgevoerd in open steenasfalt.

Landschapsadvies en advies cultuurhistorie:
In de landschapsvisie Oosterschelde staat de Oesterdam gekenmerkt als technisch
profiel. In principe is dan qua vormgeving veel mogelijk. Zelfs een totale overlaging
zoals beeld Brouwersdam klopt bij een beeld van een Deltadam. Als het dwarsprofiel
van een dam maar over langere lengte hetzelfde beeld geeft.
Door technische omstandigheden kent de Oesterdam-west een dwarsprofiel met drie
verticale lagen. Dit is niet ideaal; dit geeft geen rustig beeld.
Esthetisch zou een bestaande ondertafel met een boventafel van betonzuilen idealer
zijn geweest ook in ecologische zin. Gelukkig kent de boventafel nog wel
doorgroeimogelijkheden, maar zowel in landschappelijk als in ecologisch opzicht zou
de toekomstige vegetatie en het daarbij behorende beeld gemonitord moeten
worden .
Verder zou het zinvol zijn om in overleg met de beheerders zoals Rijkswaterstaat
Waterdistrict Zeeuwse Delta en aan de noordkant de Gemeente Tholen te
overleggen over wat betere inrichtingsmogelijkheden voor de recreatie. Voorbeelden:
enkele trappen voor surfers, kwalitatief betere voorzieningen als vuilnisbakken,
Toiletten en bankjes.
Ook voor het sluisterrein Bergsche Diepsluis zal een herinrichtingsplannetje moeten
worden opgesteld alleen al in het kader van de boswet. Actie: Projectbureau
Zeeweringen in overleg met RWS Waterdistrict Zeeuwse Delta.
In cultuurhistorisch opzicht is de dam te jong voor extra en/of
beschermingsmaatregelen .

•
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Bijlage 2.4: Aandachtspunten ecologie Oesterdam
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Memo

Aan

Projectbureau Zeeweringen

Van

Peter Meininger (PBZ)
Datum

17 maart 2008
Onderwerp

Voorlopige aandachtspunten fauna traject Oesterdam -Noord

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

Hoogwatervluchtplaatsen

•

• Karteringen van hoogwatervluchtplaatsen (hvp's) zijn beschikbaar vanaf april
2003 t/rn heden. Diverse delen van het talud van de Oesterdam worden
regelmatig gebruikt als hoogwatervluchtplaats door enkele honderden vogels,
met name door steltlopers en Rotganzen. Naar verwachting zullen de
werkzaamheden een tijdelijk effect hebben op deze hvp's.

• Uitwijkmogelijkheden zijn voorhanden in de vorm van de nabijgelegen
Speelmansplaten, Karrenvelden Schakerloopolder, Schor voor de Eerste
Bathpolder etc.

• Er vindt in de huidige situatie regelmatig verstoring plaats door fietsers en
bromfietsers die gebruik maken van het fietspad; bovendien is een deel van het
traject toegankelijk voor auto's en recreanten, o.a. hondenuitlaters, windsurfers,
en pierenstekers.

Laagwatertellingen

• Er zijn geen laagwatertellingen uitgevoerd langs de Oesterdam. Verkennend
onderzoek in 2008 wordt overwogen.

Broedvogels

• Inventarisatie van broedvogels uitgevoerd in 2007.
• Op het talud van de Oesterdam werden vastgesteld: drie paar Scholeksters, één

paar Tureluurs en drie paar Graspiepers.
• In de struwelen rond de Bergse Diepsluis waren diverse territoria van zangvogels

aanwezig.
• De karrenvelden van Schakerloopolder zijn rijk aan broedvogels.



Overige fauna

• Langs het traeet Oesterdam -Noord werden enkele molshopen aangetroffen.
• Op de strekdammen van de Bergse Diepsluis leeft een grote populatie konijnen.
• Er komen geen zwaar beschermde soorten zoogdieren of amfibieën, zoals

Noordse woelmuis en Rugstreeppad, voor.
• Geen mitigerende maatregelen nodig.
• Voedsel planten voor schorzijdebij ontbreken. Geen maatregelen nodig.

Schorren

• Zijn niet aanwezig langs het traject. Geen maatregelen nodig.

Voorlopige aanbevelingen

• Aanbevolen wordt de grasberm vanaf 15 maart regelmatig zeer kort te maaien
om vestiging van broedvogels te voorkomen.

• Bij gebruik van de strekdammen van de Bergse Diepsluis als opslagterrein
dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van broedvogels.
Ook leeft hier een grote populatie konijnen.

Referenties

Vergeer J.W. & Sluijter, T.e.J. 2007. Broedvogels van de Oesterdam-Noord, alsmede een
beeld van herpeto- en zoogdierfauna. SOVON-inventarisatierapport 2007/10. SOVON
Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen. •
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Bijlage 2.5: Memo veld bezoek ecologie gehele Oesterdam A. Persijn,
Projectbureau Zeeweringen, juni 2009, PZDT -M-09126
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

memo Advies toepassen van waterbouwasfalt op Oesterdam

Inleiding

De huidige dijkbekleding van de Oesterdam bestaat in de ondertafel (zone tussen
GLWen GHW) uit koperslakblokken, de boventafel (zone boven GHW) bestaat
voornamelijk uit Haringmanblokken en vlakke betonblokken. De bekleding van
koperslakblokken in de ondertafel is goedgekeurd en kan worden gehandhaafd.
De bekleding van Haringmanblokken en vlakke betonblokken in de boventafel zijn
afgekeurd.

Deze memo bevat een advies voor de wijze van uitvoering, waarbij rekening is
gehouden met ecologie (met name zoutplanten), kosten en hergebruik van
vrijkomende materialen.

De alternatieven

• Een eerste voorstel vanuit PBZwas de boventafel van de Oesterdam geheel te
overlagen met asfalt. Vanwege het voorkomen van een redelijk goed tot goede
zoutplantenvegetatie in de boventafel, is het ecologisch onwenselijk om de gehele
boventafel van de Oesterdam te overlagen. Vanuit ecologisch oogpunt gaat de
voorkeur gaat uit naar een bekleding van betonzuilen. Zoutplanten kunnen zich
immers vestigen tussen de voegen van betonzuilen. Het toepassen van
betonzuilen in de boventafel over de gehele Oesterdam (12 km) brengt zeer
aanzienlijke kosten met zich mee.

Een alternatief is slechts een deel van de glooiing te overlagen met
waterbouwasfalt. Het gaat hierbij om het deel van de glooiing vanaf de
koperslakblokken tot aan de zone waar zoutplanten voorkomen. De uit de oude
glooiing vrijkomende Haringmanblokken en vlakke betonblokken kunnen
gekanteld worden toegepast in de zone op de glooiing waar zoutplanten groeien.
Om te bepalen tot welke hoogte de glooiing kan worden overlaagd met
waterbouwasfalt moet worden vastgesteld waar de zone van zoutplanten op de
glooiing begint.

Op 16 juni 2009 is door een
bezoek gebracht aan de Oesterdam. Op een zevental punten, verspreid over de
gehele Oesterdam, is de hoogte bepaald van het voorkomen van zoutplanten op
de glooiing. De hoogte van het voorkomen van zoutplanten is bepaald door het
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tellen van Haringmanblokken (50 x 50 cm) vanaf de zone met koperslakblokken
in de ondertafel tot aan de zone waar zoutplanten groeien (zie bijlage 1). De
eerste meters boven de zone met koperslakblokken is over het algemeen vrijwel
onbegroeid.

Resultaten

In tabel 1 (zie bijlage 1) is per punt aangegeven op welke hoogte op de glooiing
van de Oesterdam zoutplanten voorkomen. In figuur 1 (bijlage 2) staan de
punten aangeduid op een overzichtskaart van de Oesterdam.

Conclusie

Aan de hand van de resultaten kan geconcludeerd worden dat de meeste
zoutplanten voorkomen vanaf Haringmanblok 7 (= 3,5 m), boven de zone met
koperslakblokken (zie foto 1).

Foto 1. Oesterdam met zone koperslakblokken, zone Haringmanblokken kaal en
begroeid met zoutplanten.

Een overlaging van 4 meter Waterbouwasfalt met daarboven gekantelde
Haringmanblokken en vlakke betonblokken is een aanvaardbaar alternatief.
Aansluitend aan de werkweg komt een doorgroeibare constructie bestaande uit
opensteenasfalt.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
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Opvallend is dat betreding van recreanten op doorgroeistenen een positief effect
heeft op het voorkomen van zoutplaten op deze doorgroeistenen (zie foto 2).

Foto 2. Doorgroeistenen betreden door recreanten.
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Bijlage 1

bi dTa e 1. Resu taten zoutplanten Oester am.
Punt Coördinaten Aantal Zoutplanten .....ul"

23 ju i
Haringman- Nederlandse naam Latijnse naamblokken
kaal

1 074.085 - 384.098 6 Gewone zoutmelde Atrip/ex p_ortu/acoides
Melkkruid G/aux maritima
Strandmelde Atriotex /ittoralis
Zilte schijnspurrie Spergu/aria salina

2 073.930 - 385.284 6 Gewone zoutmelde Atrip/ex portu/acoides
Lamsoor Limonium vu/gare
Melkkruid G/aux maritima
schorrenkrud Suaeda maritima
Strandmelde Atrtptex littora/is
Zilte schijnspurrie SperQu/aria salina

3 073.936 - 386.233 8 Gewone zoutmelde Atrip/ex portu/acoides
Schorrenkruid Suaeda maritima
Zilte schijnspurrie Spergu/aria salina

4 074.062 - 386.841 9 Gewone zoutmelde Atrlptex oortutecoiäes
Lamsoor Limonium vu/gare
Melkkruid G/aux maritima
Schorrenkruid Suaeda maritima
Spiesmelde Atrip/ex prostrata
Zeevetmuur Sagina maritima
Zilte schijnspurrie soerauterte salina

5 073.886 - 388.432 9 Melkkruid G/aux maritima
.Schorrenkruid Suaeda maritima
Zilte schijnspurrie Soerauterie salina

6 073.123 - 390.064 6 Gewone zoutmelde Atrip/ex portu/acoides
Gerande schijnspurrie Soeraulerie maritima
Lamsoor Limonium vu/gare
Schorrenkruid Suaeda maritima
Spiesmelde Atrip/ex prostrata
Zilte schijnspurrie Soerautsrio salina

7 070.829 - 391.151 5 Gewone zoutmelde Atriotex portu/acoides
Schorrenkruid Suaeda maritima
Spiesmelde Atriotex prostrata
Zilte schijnspurrie Spergu/aria maritima
Zulte Aster trloolium

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

2009
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Bijlage 2

• Figuur 1. Overzichtskaart Oesterdam.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Oesterdam

KIIartnummer:
ReferentIe:

Schael: 1:.45,000
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•

Bijlage 2.6: Geavanceerde toetsing Koperslakblokken Oesterdam R. Bosters,
Projectbureau Zeeweringen, apri12009, PZDT-M-09142

IllWeringen Ontwerpnota Oesterdam Zuid



Rijkswaterstaat
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

memo

Geavanceerde toetsing koperslakblokken
Oesterdam (dp 1080 - dp 1185)

Inleiding

Het Projectbureau Zeeweringen is belast met het vernieuwen van de
steenbekledingen in Zeeland. Vanaf 2011 komen de dijkvakken Oesterdam Noord
en Zuid in uitvoering. Momenteel wordt nagegaan waar de bekleding vernieuwd
moet worden en wordt de nieuwe bekleding ontworpen.

•
Op de hele Oesterdam bevindt zicht een bekleding van koperslakblokken in de
ondertafel en Haringmanblokken in de boventafel. De Haringmanblokken liggen
direct op klei en zijn daarom afgekeurd. De koperslakblokken konden niet
rechtstreeks worden goedgekeurd of afgekeurd en zijn daarom geavanceerd
getoetst. Dit memo beschrijft de geavanceerde toetsing .

Gegevens koperslakbekleding

Binnen het Projectbureau Zeeweringen is de Oesterdam onderverdeeld in de
dijkvakken Oesterdam Noord en Zuid. De geavanceerde toetsing heeft betrekking
op de hele Oesterdam. In tabel 1 worden de belangrijkste gegevens van de
koperslakbekleding op de Oesterdam samengevat.

Aanvullende metingen en trekproeven

Ten behoeve van de geavanceerde toetsing zijn in 2008 een aantal aanvullende
metingen en proeven op de koperslakblokken gedaan.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Pia Waterschap Zeeuwse
Eilanden
Kanaalweg 1
Middelburg
Pia Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T (0118) 62 13 70
F (0118) 62 19 93
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon

Datum
April2009

Kenmerk
PZDT-M-09142 ken

Bijlage(n)
Geen
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Dichtheidsmetingen
De dichtheid van het materiaal koperslakken is groot, maar wegens de insluiting
van luchtbellen is de dichtheid van koperslakblokken vaak lager en kan behoorlijk
variëren. Daarom is de dichtheid gemeten van de koperslakblokken die zijn
toegepast in de Oesterdam (zowel met dikte 0,20 m als dikte 0,25 m).

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
April2009

Kenmerk
PZDT-M-09142 ken

Afmetingen
De afmetingen van de koperslakblokken kunnen behoorlijk variëren. In samenhang
met de dichtheidsmetingen zijn de gemiddelde afmetingen van de koperslakblokken
bepaald.

Trekproeven
Er zijn trekproeven uitgevoerd om na te gaan of de koperslakblokken op de
Oesterdam goed geklemd zijn en of er in de geavanceerde toetsing gerekend mag
worden met (extra) klemming.

Spleetmetingen
De breedte van de spleten tussen de koperslakblokken heeft een grote invloed op
de stabiliteit. Daarom is de spleetbreedte gemeten rondom alle koperslakblokken
waarop een trekproef is uitgevoerd.

De resultaten van de metingen en proeven zijn weergegeven in tabel 2.

Tob 11 G k l kb kt dl, 0 d.a e : egevens opersa e e mg ester, am
Ligging dijkvak Oesterdam Noord Van dp 1080 tot dp 1150 (7 km)
Ligging dijkvak Oesterdam Zuid Van dp 1150 tot dp 1185 (3,5 km)
Gemiddelde ondergrens koperslakbekleding NAP +0,36 m (-0,16 à +0,84 m)
Gemiddelde bovengrens koperslakbekleding NAP +1,90 m (+1,43 à +2,62 m)
Gemiddelde taludhelling koperslakbekleding cotana = 0,28 (0,21 à 0,34)
Globale afmetingen koperslakblokken
dp 1080 - 1098,4, dp 1121,4 - 1173,6 (7,06 km) D x B x L ~ 0,25 x 0,20 x 0,33 m
dp 1098,4 - 1121,4, dp 1173,6 - 1185 (3,44 km) D x B x L ~ 0,20 x 0,20 x 0,33 m
Filter Grind, bf = 0,1 m, Df·15= 11 mm
Onderlaag Mijnsteen
Bovenste overgangsconstructie Betonbanden, Lx B x H = 1 x 0,12 x 0,4 m
Randvoorwaarden
Toetspeil NAP +3,95 m
Gemiddelde golfcondities NAP +0 m NAP +2 m NAP +3 m NAP +4 m
Hs 0,78 m 1,32 m 1,58 m 1,80 m
Tp 3,56 s 4,54 s 4,88 s 5,25 s

•
Tob 12 R It t 11 d ti t k o t da e : esu a en aanvu en e me mgen en re (proeven es er, am
Dichtheidsmetingen
Gemiddelde dichtheid blokken D = 0,25 m I Paem= 2.555 kg/m3

Gemiddelde dichtheid blokken D = 0,20 m IPgem= 2.491 kg/m3

Afmetingen
Gemiddelde afmetingen blokken D = 0,25 m IDgemx Bgemx Lgem= 0,257 x 0,203 x 0,335 m
Gemiddelde afmetingen blokken D = 0,20 m IDgemx Bgemx Lgem= 0,204 x 0,201 x 0,334 m
Trekproeven
Alle blokken waren goed geklemd: Bij 210 trekproeven waarbij de trekkracht werd opgevoerd
tot ca. 2,5 het eigen gewicht van de blokken was de verplaatsing maximaal 1,00 mm en
gemiddeld 0,01 mm
Spleetmetingen
Gemiddelde spleetbreedte IBsoleet:aem= 3,7 mm
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Werkwijze en uitgangspunten bij geavanceerde toetsing

De koperslakbekleding is geavanceerd getoetst met Steentoets2008, versie 0.80
(Deltares, februari 2009). Daarbij zijn de koperslakblokken berekend als
betonzuilen, omdat ze bij de trekproeven evenals betonzuilen weinig verplaatsten
en een kattenrug vormden. Dit betekent dat de koperslakblokken qua klemming en
lange duursterkte vergelijkbaar zijn met betonzuilen.

Momenteel zijn het filter en de spleten tussen de blokken ingeslibd. Bij proeven in
2005 werd een grote waterdruk aangebracht in het filter. Dit leidde niet tot grote
verplaatsingen van de toplaag, maar wel bleek de inslibbing deels of geheel
uitspoelbaar. Omdat niet zeker is dat de bekleding bij een storm geheel uitspoelt, is
in Steentoets2008 bij wijze van gedeeltelijke inslibbing gerekend met een fijne
inwassing en een fijn filter. Dit geeft een ongunstiger (veiliger) resultaat dan
rekenen zonder inwassing (inslibbing) en met een schoon en grof filter.

De overige uitgangspunten bij de berekeningen zijn:
1. Omdat de koperslakblokken goed geklemd zijn is uitgegaan van de gemiddelde

blokafmetingen, -dichtheid en spleetbreedte;
2. Korrelmateriaal inwassing en filter: D1s = 3 mm;
3. Aan de bovenzijde van de bekleding worden de Haringmanblokken vervangen

door een bekleding die al dan niet via een overgangsconstructie tegen de
koperslakblokken leunt, maar waarbij het filter onderbroken wordt
(overgangsconstructie cO);

4. 25-uurs waterstand: NAP+2,45 m;
5. Er is uitgegaan van ontwerpgolfrandvoorwaarden. Deze zijn niet naar boven

afgerond.

Geavanceerd toetsoordeel

Bij bovenstaande uitgangspunten is de koperslakbekleding volgens Steentoets2008
voor de gehele Oesterdam stabiel. Op grond hiervan wordt de koperslakbekleding
zowel voor het dijkvak Oesterdam Noord als Oesterdam Zuid goedgetoetst en kan
gehandhaafd worden.

•
Voorwaarde hierbij is dat aan de bovenzijde een bekleding aangebracht wordt die
tegen de koperslakbekleding leunt. Dit betekent dat de overgangsconstructie niet al
te stijf mag worden uitgevoerd. Bij voorkeur wordt de huidige betonband
gehandhaafd en worden weinig of geen perkoenpalen aangebracht.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
April2009

Kenmerk
PZDT-M-09142 ken
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Bijlage 3 Berekeningen

Bijlage 3.1: Keuzemodel met invoermodule

II'weringen Ontwerpnota Oesterdam Zuid





- -
[Keuzemodel v2~.3 jlJlli 2QÓ9 Minimaal2 variantendoorrekenen.Dewaardenzijn relatief. Wijzigingen lo.v. versie 2.2.2:
Dijkvak: OesterdamZuid Te behalenscoresliggentussen 1 en 3. invoer dijkpalen
dp: 1140-1187
Ci1teiia Constructie Uitvoering Hergebruik Onderhoud Landschap Natuur Totaal (1) Wegingsfactor

Constructie (flexibiliteit/overgangen) 0 I 3 ~ 2 3 2 13 2~,7
Uitvoering 1 0 I 2 1 2 1 7 11,7
Hergebruik 1 2 0 I 1 2 1 7 11,7
Onderhoud 2 3 3 0 L 3 2 "13 21,7
Landschap 1 2 2 1 0 I 1 7 11,7

Natuur 2 3 3 2 3 0 13 21,7
Totaal (2) 60 100,0 r

Ctltii:l. " Constructie Uitvoering Hergebruik Onderhoud Landschap Natuur
Subcrlterla> flexibiliteit overgangen tijd moeilijkheidsgraad toleranties hergebruik LeA duurzaamheid zichtbaarheid tijd flora habitat
Weging subcrlterla > 50 50 33 33 33 50 50- 33 33 33 '100 50 50
Scoretabel

variant 1 1,5 1 ~O '" :'~":': 2,0 .~,2,0 2,0', 1,7 ~,5 ,'" 2,5 2,0 2.0 3',0. l 2,0
variant2 2,0 2 2,0 r: I, ~'. 2,0 ' ,2,0, 1,0 1,~ 3,0:/ 3,0 3,0, 2,0 ;3,0 2,0
variant 3 1,5 ,.,,,,; 1 I. ~' ~15 ,,:,' • 2,0 "." 2,ff ~ 2:0 ': '1,3, : 2,0 ;. ~, 2,0 ,1,5 1,5 1,8~. 1,8
variant 4 ~;,j J '. " • ~ ~ -j' I

[GewoDensC,ore Constructie Uitvoering Hergebruik Onderhoud Landschap Natuur Totaal Kostin score/l(QSten Rami ~
variant1 9,0 7,8 7:2 16,8 7,8 18,1' 66,7 1,7 l 38,99 2·
va~ant2 , 14,4 . ; 7,8 ". ~ 4.4 IJl ~21,7·. 7,8 , 18,:1 74,2 2,9 '. 25,87 3
vanant3 '. 9,0 ' , 9,1, . r. , 6,4 ~ '. 13,2 '5.~8 13,1 56,7 1,0 ~.,',,-, Q9,29 1
variant4 ,c~..J; _ _ _ ':. _! ~ ~~, ",

Opmerkingen: [Omdat de landschapsvisievoor deOesterdamten tijdevande voorontwerpnotitienognietbeschikbaarwas, is de scorevoor hetdeel "landschap"
gebaseerdop de algemenerichtlijnenvoor debeoordelingvan de landschappelijkeinpassing.

5-1-2010 KeuzemodelOesterdamZuid.xls



Bijlage 3.2: Ontwerpberekeningen bekleding

IIIwerineen Ontwerpnota Oesterdam Zuid



Spreadsheet ontwerpen

11
Versie 13 7 08-09-09 _

Wijzigingen t.o.v. versie 13_6: zonering OS aa..,st, knoppen ook voor WS toepasbaar, tekstuele aanpassingen

_,
-- - - - -- D - -- RANDVOO~WAARPEN RIKZ

WjI t:f~ Jp Q.lchtheld water I Velligheld.façtor I
IP-olp!!r 10esterdam Zuid I II!I+NAP.J (m], [sr [!onl'1)~) I 1,g I
DI kvakl-o.aOlI Idp1154 rvw81 z1 I 0 1,06 3,62 1,025 1
fG!!!li!l<! OOSTERSCHEWE I. 2 1,64 4,58

3 1,9 4,9
4 2,11 5,24

Na wijziging: (Anamos) opnieuw laten rekenen •Onfw~1'J!ile1l2060 : 3,95
Invoer kolommen plakken met 'plakkQn speciaal, waarden' 1 2 3 4 5 6 7 8 9

'l'IQ!lm@l!n .oort bakl;>dln~ gekantelde blokken (s:s~ .. _-(,.s.m!. _-(,.s.m!. kies een bekleding I. kies een bekleding I· kies een beIdedIng I·
_eon_

I· kies een beldeding I· kies een beldeding I·
n@!lOI!!om_.chrljvtjtg ~d IJ<!kIO!f!nl Bslk.hUng.:

Bsfk.hllnq.: 1:4,2 Balk.hUng.: 1:4,2 1:3,94371054101678
(1.:~;j;"1':6) laludhollinl [,1 :1]1 3,95 3,94 3,72

l!9ve'lgren~ Ij.ekledlngatale (rn+NAP] 3,95 2,9l; 0,27
onde",",n. j;e~leiIln ... taIe m ..NAP 3'10 ,027 0,27'

hoogte van de bam (m+N~l 4,29 4,29 A',29
dljIpie van de laar Im..N""1 0,27 0,2~ 0,27

bodemrilYeiu.<>p li!I m I!folan, [m ..NAP] -2,62 -2;62 -2,~2
,töpll!a~' .laanJlI~ rne_I .. lIIghold b.ootek Im) 0441 0522 0411

gemiddelde .000IIJk~ m_' (~"k ,1lonhn31 2225 2225 2225
biJ blokken: _ (Ionll" lalud Im 0,20 0,20 0,20
~IJblokken_; Iong!l! (... iIw. diJk m 050 050 050

langeduur effect: HsJdeltaDaanwezlg waarbij
1-) 6,42 6,30 5,60geldt Anamos (twijfelf)stablal

gn!!erl~ge_n gemiddelde dI~ fl~rlNI Im 0,10 0,10 0,10
Opbouw diJ kIIldYDib kl kl kt._i"

tilJ ~Ik~m:, !live.u Ig'ul m+NAP

!HJ,kIolloàg: dikte kIeli",,' m 0,90 0,90 0,90
'm.aat!!evende \..w8te"tan~ W (fII+NAP] 3;95- ~,95 0;90
k!lQIII!!ti!!s- goIfhoogte H Im) 2,10 1,89 1,32

,~rI\!<!O T . 522 ,488 4'05
~t.llhold lO ,., 114 113 ! 19

aangrlJjHngt!punt y: ~ 0,,85 0,75 0,54
~ell!siing. balaotl!1lKlr,r,u [uur] 5 25 20

!!UJlr COfT!ëUe_~o I·) 0,7.59 0,588 0,588
,aantal go!vo, _1-) 379-1 20270 19546

'!!ta~il!!.«ilt .t,eendl~ zonder vailighal Im) .O,~& 0,435 . 0,3<13
.~n~kl~I~~ aanwezh:;e- Hs/Á[ 488' 'no 329

toelaatbare HalM ,I' ~,88 3:70 ;),29
tgeld!g'? (Inêl. !l!f1gditrlg.,balrioUng , _'_~I·'

rre.uJtiat A~I!I,OS (dUtbt.anamO! !bibie st:ebIeI'_WifeI ..£lonYOld .•

I!f.sçl:!ÏJ_lYi~g mi", bon_odlgde !lftderlaagdlkte nlouw warl' ,
(m) 0~80 0,8Q 0,80 alon~r1a~n ,(oo.de!flltar

•• nw.zJ onderla vol_ndo,dlk
J-~m! ~ts ... ~ I;Mtn~~~

[9,26)'onderlaamtlliio (onijer, flb', lm] 0,6 Q,6 [9,061_ 'O,~ [0)
'fonnoroerdo'oronéÏ'i f:zonder .miriimum

Ruimte voor opmerkingen: teen <> ondergrens teen <> ondergrens teen <> ondergrens



Spreadsheet ontwerpen Versie 13_7 08-09-09 e ~.st, knoppen ook voor WS toepasbaar, tekstuele aanpassingen
~_1Iiiif •........ R,M!DVOORWAARDE;NRU<Z

WS Hs 'lp Ölchthej~\w~rl I 'Velilglieldsfaé:tói I
IP!iI!!er [Oesterdam Zuid I

jO

I. I(m'+NAP,1 Îm]. [.] ,[tonlm3] ~;2
l.Dijkvak/-paal' Idp1154 rvw81 z1 I 0 1,06 3,62 1,025 I
Gebi,ed ~ OOSTERSCHElDE I. 2 1.64 4,58

3 1,9 4,9
4 2.11 5,24

Na wijziging: (Anamos) opnieuw laten rekenen C!.nt'wt!P,l>!II '20® : 3,95

Invoer kolommen plakken met 'ptakken speciaal, waarden' 1 2 3 4 5 6 7 8 9
alg~myn !<><>rI'"",l6odlnG _de ~okkeo (S-5rm1. __ (s-srm!. __ (s.srm!.

kies een bekleding I· ldeseen bekJedlng I·kies een beIdedIng I. Ides een bededng I. kI~ een bekleding I. Ides een beIdedIng I·
~n_aéle(!om.<;Rr;ljVlnQ ~~ ~k¥tn, t1

Bslk,hllng,: 1:4,2 Bslk,hllng,: 1:4,2 1:3,~;~~~~1678
tl,~;5 - ~:~) .!@lu_I!lnl ,(L?], 3,95 3,94 3,72

U~ng~n.Jbetü,dtn~~ [m,+'N:r$l' 3,95, 2,95 027
condirarenàfbekJitdlnaatafel . m._NAP 3'fO, '021 0'27

.hciOgta.~~~JIo bom (m+NAP) 4,29 4[29 4,29
dl!Pi! V.'MIÓ.~' '"LNAP] 0,27 ',O,211 0,27

boderiuiiYeMi OP.'5óin, "tanc '[m".:NAP) ·2,62 ·2;62 ·2,,62
topl_a~g .toe~_dlkte me\.volliahel,d bo.l!tk [mI, 0447 0531 0418

gemiddelde .oqrté_lIJke m~i_.lbestek """""", 2,240 2240 2 240
,bij bl""k!l_n:_!!r~ (long. talud [m 0,25 0,25 0,25
b:ll'blókken: !egp,(!"enwidjjk mi 050 050 050

langeduur effect: HaJdeltaDaanwezlg waarbij ~
H 6,27 6,12 5.44geldt Anamoe (tw!jfell)atabtel

!!!!!I'.rI@lI!ÏÏI~ gemiddelde dll!b! fll!!>rll!!!I [Ri 0,10 0,10 0,10
, " }~Pl!«><!w,~I!.: ,~ k[ k[ kI

biJ klelkem:lntw.u,krul "in+NAP

bij kleiläog:-jljkte kle".!11 m 0,90 0,90 0,90
Ï!lail~g!!V~nc!~' I wotorot,oiid' '~' [m+NAël, ~1ll5 '2,9.5 cO.90

cO,ndl{ies 'goIfhQ.Ogto H [mJ' 2,10 1,,8.9 1,32
goIfper!od!! T e 5'22, A88 4105

golf;tell""ÏèI ~O 11,1 O£l 1"13 H9
'~oijgiljplngop.unt -Yl ' m 0,85 0,75 0,5~

belasting- ~In~h~yu (uur) 5 25 20
duur' çOf!!C!l!!~" ~ [-, 00/759 ~0,5,88" 0,588

~I,go!~, ,~1 379U ,202,7.0 195!16
stáblli!@lt, :ateenitlkte zonder vellighel . , [m] [0,~72 9,>142' ,0,3'18 I

,-=~~'k!~~I~g aenwezloe Hs/M 47,6 • 360 3'20,
toelaatbar.lH§1_4t" ~,2Ö

~
[,] ~,'7li_ 3,60

gelj!lg'?',(lnél_' là,n,gclJliig8~~!!.ng gelèllg/.onveIdig&,.! I
,"utta.f ANAMbs"i[diktita'!!n:-~ i~i*{ stabiel I 1¥oifet.'/onVokt. "

lifscliu[Vi,iJ.9 ~!!!I,;, bó~óiJllIiI!o o;,lfërljûojjj!l~ nlèüw !!W!rI ~
0,80 0,80 O,Bo, I

:on~dagenJ '(,ön"lifllÏer~ [m]

aanw8"zlbe-onélèHaaalvolélöende.'ël11i": ,,.........,..,._.
(!8_ml'lioe.ta";,a~da~~n~I.~ ,

[int .9:6, (O,.;l§] .r~041 ~.9oitderl'!Ï!ll!!lktlt (QI1ll!>,"1tir q:6 ,(0]
:fonllAroe~. l'Irond1 zonder minimum

Ruimt. voor opmerkingen: teen <> ondergrens teen <> ondergrens teen <> ondergrens



Spreadsheet ontwerpen Versie 13_7 08-09-09 - .~st, knoppen ook voor WS toepasbaar, tekstuele aanpassingen
pvverinsen .RANDVOQRWAA~Dj:N RI~

,w~ Hs Tp rDJchUt8j~w.r I V~II!g~lds_¥or, I
rpóllie~ [Oesterdarn Zuid I [m+NAP) [m] (sj [1on/m3l I 1.2 I
IDIJkvak/,paai Idp1154 rvw81 z1 I 0 1.06 3,62 1,025 1
Ge_bi!!!:! , OOST£R5CHELDE 1"1 2 1.64 4,58

3 1,9 4,9
4 2.11 5.24

Na wijziging: (Anamos) opnieuw laten rekenen Qn!WeJI'P!.I"~06O ! 3,95

lnvoer kolommen plakken met 'plakkl!n speciaal, waarden' 1 2 3 4 5 6 7 8 9
'l!!!!eme!!11 ~!>eJi!.e~I'I!! _de ~o4<ken (,.,rml .. __ (,·smol .. --(,.sn-cl_ .. kies een bekleding I.. kies een bekleding T..kleseen bekleding T..ldeseen bekleding r.. kies een bekleding r.. kies een bekleding I..

nadelJt om!ch~Jvln~ va beJ{Jedln, Bstk.hllng.:
Bstk.hllng.: 1:4,2 Bstk.hllng.: 1:4,2 1:3.94371 0541 01678

,(t:2,~-l;§) -i!>ludlJl!lIlnl [1:7] 3,95 3.94 3,72
bo'[en~n! bekJééll!,9!'~ , '[n:!.;fNAP,J 3,95 2.95 0,27
onds''''''n. hekledlnaoJafé rin .. NAP 3·10 027 027

iioogte ~I!.nds hem [in-NAP! 4,29 ". ,4.29 ~,29
cil~p!e' van ds. lee, mr.. NÀP 0,27 .0.27 0,27

~mnlve.u op 50 m .fatan , [m,.N~ -2.62 -2,62" -2.62
toillaa!! Oteendll,te meh.lliaheldllbjtotek [mf 0433 0516 0.406

gemldde!de ._lIlk" m ..... {he ... k """"",. 2 300 2300 2300
bil blokk.n: ~ (I.nll!' I!>lud [m)' 0,30 0,30 0.30
bil !>Jokken: .. illI!! {evenw: dllk m. 050 050 050

langeduur effect: Ha/deltaDaanwezig waarbi"
[ol 6.16 6,01 5,33geldt Anamos (twljfall)stabie

ol!d!!J'!@g!ln gemi_lde dlkle flllarl~ 'lYll 0.10 0.10 0,10'

OpbouW.~I!,: - kl kl kl

biJ klelk_em: ["We.u, k_rur m+NAP

!!ILklell.ag: dl~ klell~OI m 0.90 0,90 0,90
J1lllatgeyg~è ,w~rstind W•. '[m+"i~J 3,.9.5 UJj; P,90

condities· gqI,fh9o:gto 'H. [mJ 2,10 1.89, ),32
goIfperiods n " 522 '488 405

IJ<1Ifotenhelij '~ 11~ 11(1 119
.. ngljlP.ln9!P\!nl 'Y m .0,85 0.75 OM I

bjlasti"!!, ~t .. tll:lgéI_~u [uur) '5 25 20
duur 'corre<;!1!J!IÇ)o< .I,] ,0.759 Q.588 0.588 .

.. !)jaI;ggIve, 3I91' '20270 195;16
'stabili~"it. stêendlkte zonder v"lIighei (T] 0,(361 0.430 0.339

~_teel)~kl:!tdlng aanwezloe H8IÁ[ 467 353' 3,H
toelaatbars!!;IslM: H 4.67 3.53' 3,14

'il!>ldlg ~ {incj, !,olJ!lJ!,!!g.Ii!>I_"g -'_&P
reaultaat'ANAMOS[(éllkt. a":!moe !,tabie ~/.tWIIfel~/onYOkl.

Mschui!iii1g ~lI!in,böiiO<!lgds onêlerl,Ugdlkte hIJ!UW"ll""rI'
[mi ,0,1f0 0.80 0.80

~Qnélfrt~ (onds, fl"",
.. nweZlae ondsrlaaa.voldoenêle,dlk

~~ftQc8taytlt8rde ben~.,~
on_ds.rI""lI!!lkte&~"fllti.,. lmt 0,9. [9,231 0,6 [0)î3l Q,6 [[Ol

lontIAroerde ar.onafrzonder minimuni

Ruimte voor opmerkingen: teen <> ondergrens teen <> ondergrens teen <> ondergrens



Spreadsheet ontwerpen

III
Versie 13 7 08-09-09 1_

Wijzigingen t.o.v. v;rsie 13_6: zonering OS aalw:t, knoppen ook voor WS toepasbaar, tekstuele aanpassingen ~- ............. ~NDVOOijWAARDEN RIKZ

W! Ho l Te' ,Dichtheid w~r r ·~.Iflgheldilfactor I
Ip9l!1.!l:r [Oesterdam Zuid I

...
I I[m+N~l. ,[!!'I] I'll [tonItn3j 1,2

Ibifl<Vak/-=Dl!alTdp1154 rvw81 z2 I 0 1,06 3.62 1,025
IG.!!bled j OOSTERSCHElDE I.-I 2 1.64 4.58

3 1,87 4,9
4 2,11 5,24

Nawijziging: (Anamos) opnieuw laten rekenen 0_0",,"11 2060 : 3.95

Invoer kolommen plakken met 'plakken speciaal, waarden' 1 2 3 4 5 6 7 8 9
al,l!emeen I !!19'1 ""k~ln _-<s.smn!.- __ <s.smn!._-<s.s.mI. kies een bekleding I.- kies een beIdeding I.- Ides een bedeting I.- kies een bekleding I.- kies een bekleding I.- kies een bekleding I.-

na~re om!,chr:!jyfng·~d~k~1! 625782276179 Bslk.hllng.: 1:4,2 Bslk.hllng.: 1:4.2
,(1:2,5-~:~) tàludheJ!ln If,?] 3,93 3.94 3.94

lbove.ngren,!,bekledlngeUfe {m-+,NÄf'J' 3,~ ,2.95 0.27
ondoillni"n. bekladlri",,_ m .. NAP. 309, 027 027

,h!!OlJl!l van !Ie ~m {m,+NAP,' 4.29 4:29 ~.29
'diep!!> van do tee" m,.,NAPJ 0.27 0.27 0'.27

bocIèmnlveau op SO ".. li.fstalJ 1 (m .. NAA] -2.62 -2.62 -2.62
!,oplj@g óteiii.!Hkte met ve.lllahéld beitiok [m] 0448 0528 0401

gemiddelde ._IIJ~. in .... (bestek 1lonJm31 2240 2240 2240
'blJ ·bll!kk.n.:·~ (Iango talud [I'J1J 0,25 0,25 0,25
blll!lolU<.n:).ngto (.¥Onw. diJk m 050 050 050

langeduur effect:'HsJdeltaOaanw9zlg waarbij
hl 6.25 6,07 5,54geldt AnamolJ (twiJfel/)stablei 1

gn"d!1r'I.age:r!~ gemiddelde dik!!! fllte,f."-"i (mJ 0.10 0,10 0,10

O~,~I!i1 (~ kl kl Id

~Ij klelkëm: nfve!u krul' _rn._+NAP
biJ kleilaag: dlktelklellUj m 0,90 0,90 0,90

m!l!ltgev@~lI waterstand W' [m+N~l 3)9!!' ~2..95. ,0.80
tcoriditles golfl)D!>IJIo H m] 2.10 1..86 ~.29

~rlodo T' . 5'22 ,~ 88' ~OO
,ap~iellheld. ~Il! i- 65 114 '112

aal19!!JPlnll!'punt y Iml. 0.86' 0,75. 0.51
belastlng- lbel .. _tingduu "[uur) ;51 '25 20

~b'!f corJ8Çtiilfacto, rF] ,0,7.5.9 •.0;588 0.58_8
~r1t!.lgotve '37.91 20270 19780

stabilitèlt" .tèe"dlkte zonder veilIghei (mJ &:.:l73 Q.~.Q, '!!.~
L';;~~k~4iP9 , aanwezinA.HRlM _ (- H~. 3·57 '326'

toelaatbare Hslbl (.J 4.74 ,3.57 3,26
,goldl.9 ? (I;;c~ la~lJ!Iu.rllIi! IïoI~UnJI _'_&,[-'J

~..rlt .. ;t'~~~MOS-(cli~ áM.:..m~!lblbM alIIt)W /ÏWifIIIJ, onYDkl

afS"chuIVlng lmi'n.l'"~nO;.dlg~ Q:n~~~l~)'iJ~uw ~!rt
Iml. 0,8.0 .0,Bll 0.80c~n_de'~~q (l, (9f1~rfllter

[ .anwez'ftA onderl .voldoendo dil( r; - --semi t08tswaardè benOé:llgdi

I'fi on~r;t.":1!!a I'lf'ï!!r fi~' i!nj ~!6 [0;24] Q,6 [O.O~j ,d,6' [OJ
öi1oar:oároe atónd ' Zonder minimum

Ruimte voor opmerkingen: teen <> ondergrens teen <> ondergrens



Spreadsheet ontwerpen

III
Versie 13_7 08..Q9..Q9 _ \

Wijzigingen t.o.v. versie 13_6: zonering OS aan.t. knoppen ook voor WS toepasbaar. tekstuele aanpassingen ~weringen .~

RANDVOORWAARDEN RIKZ

W. H~ Tg Dichtheid,w~r I _V'III~I~factor "I
IP-Qtdjl~o [Oesterdern Zuid I [m+'NAP) .(m) J'J [ton/mal I q I
pïkv.akl·paal' do1154 rvw81 z3 I 0 1.06 3.62 1.025 I
l~lIt)le<! OOSTERSCHElDE I· 2 1.64 4.58

3 1.9 4.9
4 2.11 5.24

Na wijziging: (Anamoll) opnieuw laten rekenen COntworpgeIl 2060'; 3.95

Invoer kolommen plakken mQI 'plakken speetaal, Wa.rden' 1 2 3 4 5 6 7 8 9
algJ!me.en ~bekl.,:lln~ _<le"""",,"(s="""'.

__ ",(s.smnj. __ (s.smnj.
kies een Det<ledlng I· kJes een bekleding I· ..._- I·

kies __

I· kies een bekleding I· ldeseen bekJeOîng I·
n~", om!~lj_rIjYlng va bekl~1l1~ eslk.hllng.: 1:4.2 eslk.hllng.: 1:4.2 eslk.hllng.: 1:4.2

("2;5.51 :6) ta!~dhellln, [[1:7] 3.95 3.94 3.94
b:!:rtengren. fbeklii:tln~tafè [m+N~J 3.95 2·.95 0.27

I oi1dora",nj'be~l<HIlngsWe m ..,NÄP 310 027 027
n!!!>gle v~ do bel11' {m+N~J 4.29 4.29 4.29
diepte von do .... , (m•• ~i'P 0.27 0.27 0.27

bodomrilve ... op·50 m afstanç (m •. NAP] ·2.62 :2.62 ,2.62

IOfllaag ~ndlkte met ".lIIgheld bestek I"!] 0447 0531 0.401
gemiddelde aoort8l1Jkem.... (bestek 1lonhn31, 2240 2240 2.240

biJ ·blpkk.n: bI1Ied!e (I.ngs talud m 0.25 0.25 0.25
blJ'blokkon: lengte (ovonw. dlJ~ m 050 050 050

lanQ!duur affect: H./deltaDaanwezig waarbi
Fl 6.27 6.12 5.54

Jl. geldt Anamos (twljfeli)stabiel

onderlaQen gemlddoldo dikte fl~rt""' (mi 0.10 0.10 0.10
,Opbouwcj_IJ

[~ kl k( k(. ,Jill
bfJ kle'kem: rilve~ kr:ul._ m+NAP

biJ ""'lIug: dikte klélliuo1; m 0,90 0.90 0.90
!]I~a,!eliëlJ!l!i .wata('stiind W II!!+NAP) ~.~ 2.95 0.80

e"'"l!~le!! """"~ eH (mi 2.10 1.69 1.29
'g9Ifport9Cfe T' " 5'22' 488 400

~"h!.lci },Ö 1'1 11.4 1.16 112
'... grjJplnlP-pu.~ I" m 0;95 0.75 0'.51

t>t!,a!lII~Ïli' !.>el"!i!llgdjiu (uu~ 5 25 zo
~uur ~fllClot bi 'ó,0759 0.~88 0:588'

o.nlàl goIve EI 3791 20270 j9760 ...
. slaobi[ltell ataendlkte zonder veilIghei (mi '9.3J2 ,0,44.2 'Q.~

.~nll!>kJèdl"'q aanwezioe HsJAI: 476' 360 3'26'
toelaatbare tt~Aj: ; [·1 )1,76 3.60 ~.26

geldig'? (fncl.l0J19!1uJlil!l!!!läotIng ;geIcig'/ongie6cIig& .!]

r-uttait~~ [~Ikte ."namG.!J.stalHè.: 'it-.biil', twijfel./.bnwld

!!f!!ehuly~"g '!iln. J!.onod.I~~n~rt'~l~n1!~!!HI" ,.
@!1Aè!~.!' ,(on""rfl~~ _.!ml 0,82 2,80, 9.8,0

,aanwezlae ondertaaa voIC:Ioeniiedik,
III .. mi tOetswaaide ben'od!~ a I'C!f1~rt.à.IlildJ.k!e(on~.\l,lter [i!!) o.e- [Q,25] 0.6 [O.04J Q.6 [9J

InnnapnarM I'Ipi'...."'f\ r7nM-. minim"m

Ruimte voor opmerkingen: teen -c- ondergrens teen e> ondergrens teen <> ondergrens



Spreadsheet ontwerpen

11
Versie 13 7 08-09-09 _

Wijzigingen t.o.v. versie 13_6: zonering OS aanWfst, knoppen ook voor WS toepasbaar, tekstuele aanpassingen ~_erinsen RANDVOORW~RtlEN RIKZ

w~ Hs Tp Dlchth:.eld water I 'Veiligheidsfactor I
Ipolde~ [Oesterdam Zuid I (rft + NAP] [m) [.1 [tonlm3) I 1,2 I
DI l<Yakl,~aal DP1162 rvw80 Z1 I 0 0,5 2,54 1,025 I
[Gebied OOSTERSCHELOE I. 2 1,15 4,3

3 1,45 4,72
4 1,74 5,35

Na wijziging: (Anamos) opnieuw laten rekenen O!1lw0I'J!P811 2060 : 3,95
lnvoar kolommen plakken met 'plakken speciaal, waarden' 1 2 3 4 5 6 7 8 9

'al!!emeen s_ Ilo.kledtng _de _ (,.s.mj. --(,.smnj. _de _en (,.smn!. kies een bekleding I·Ides een b5IedIng I· ldeseen bekleding I· kies een bëdedlng I· kies een bekleding I· kies een bddedIng I·
LI)!!de1'! ~~çhrlMng vd ~ld!cUn Bstk.hllng.: 1:3,7 Bstk.hllng.: 1:3,7 Bstk.hllng:: 1:3,7
(1:21~-1:6) taludh!tlll.n [1':1) 3,53 3,50 3,50

boveQ_gren!l ~lllgStafti [1'{I+~~1 3,95 2,95 0,27
ondergrens bekledlnaotäfe m __N~ SÓ3 027 027-

hoogla ~." de be!fl m+'NAP 4,16 4,16 4.16
diepte v'lI" de ~ m ...I'.'IAP 0.27 0.27 rJ.27

bodemnIveau OP. 50 m @fstan , (m __NAB] -2.62 ·2.62 ·2.62
!o~ljlag ~taendlkta met velllGh.ld be.Iek 1t!11 0421 0467 0276

gemiddelde .soortelljk. m.... (beota~ _, 2225 2240 2.225
bij blok~.n: _.(Iongo talud [m) 0.20 0.20 0,20
bij blokken: lengte (... nw. dijk m 050 050 050

langeduur effect: Hs/deltaDaanwezlg waarbij
I-l 5,51 5.30 4.42geldt Anamo. (twijfel/)stablel

onc'!etla~tn gem[ddeld. dlkta filtert .. [m 0.10 0.10 0,10

.~ Ot>bo!!w, ~I!., - k[ kJ kJ

blJ.klelk.m: nlveaU'krur' lm+N~
.bljJ<lellaog:,dll,fAj kIelI.., m' 0.90 0.90 0.90

m!lät!!!!l!.!Ir:!!lg wateratlind W (m+NN') 3:95 2.95 g.60
con!llties Ö!I:Ith~ H [m) 1,73 1,"" ,0.70

~rtode T . 5·32 .4 70 '307'
gotIstalIheld ~O ,., !43 140 131

~_rijpl_nll!'P-U'" yt m 0.92 0.7~ 0,32
bel.astil'!Q- bela.tïn~uu. (uur 5 .25 ZO

,duur coneétlefacto [.) '0,762 0.587 ,0.584
,.~~I goIver ., 3723 21068 25815

s't;ibllltei.t .te:endli(te zonder veilighel [m) ,0.~'1 0.;)89 0,230
!..teenbekl.~g aanwezjoe HR/M 420 311 258

toelaatbare HslAI: h) 4.20 3.~1 2,58 I
~IHIIi'? (Incl.,l.rigdunge_ belHti.ng -"_&[ ..)

!_!!ulti.i AN~O'Jdikte ~",!m~!lb~1 Stl1bIèI/,t'Niifèl .. fonvolcl

IIfsc:li,ulying nilri. ""nO!!I~ ~ëIion~I~I!.!~uw,w~rt
[m) 0.80 O:~ 0.80(9nditrla~n (onderfiltér

aanw.zJaa ondertaan voldOende ,dik ---... ml toe"w •• r~'beri~lgdt
I~],onderi'oOOlkta (onder filter Q,6 [0,12) 0.6 [0) 0,6 [DJ

fonaeroer~ ar';"dlfzOnd~ rrilnim'um
Ruimte voor opmerkingen: teen -c- ondergrens teen <> ondergrens teen -c- ondergrens



Spreadsheet ontwerpen

11'
Versie 13 7 08-09-09 ..

Wijzigingen t.o.v. versie 13_6: zonering OS aa~t, knoppen ook voor WS toepasbaar, tekstuele aanpassingen -_ ...........
RANDVOORWAARDEN RIKZ

w~ !is ~p Dléhthel~ water I V.II.lgheldlifllëtor I
1p-ó.I!!er. [Oesterdarn Zuid I 1n,+'NAPJ' (mi (,] (ton/m31 I ~:2 I
flijfkvalè/;o&a! TOP1162 rvw80 Z1 I 0 0.5 2,54 1,025 I
I'Gebied' I OOSTERSCHELDE I· 2 1,15 4,3

3 1,45 4.72
4 1.74 5,35

Na wijziging: (Anamos) opnieuw laten rekenen OnN!óWIM!II 2060 : 3,95

trwoer kolommen plakken met 'plakken speciaal, waarden' 1 2 3 4 5 6 7 8 9
.al.!!emeeo '.0QrI ~k!e<f!n, oeI<a""''' blokken(s.Smnj •

__ (s.Srmj.
_blokken (s.Srmj • kies een bekleding I·Ides een bekleding T· kies een bekleding T. kies een beldedng I· kleseen~ng r· kies een bekleding I·

n~~ OfJ:l!C.t1njv!ng~~l~~8j:llns: estk.hllng.: 1:3,7 estk.hllng.: 1:3,7 estKhling.: 1:3,7
(1;2,5' ~:~) laludi)!lIIn r[1:?} 3.53 3,50 3.50

_I\g_l9n. bikl.aln~ flm +NH') '3:95 2:95 0.27
onderaï:ena bekledlnaetaf8 m ..NAP. ~303 02t 0-27

h~;y~n de ~m ' [m+NAPj 4.16 4.16, 4,16
di!>1!btvon dOtee m··toIAP 0,27 0..21, .0,i7

"bocI!mnive.u op_SO m ~ [m,...N,wJ -2,62 r.Ui,2 -2,62

t9.plaa!l' '.tee"dlldo mot 'V!Jlllohéld -"k (m] 0428 0480 0283
gemiddelde .gorteIlJk!, m.... (bMte~ iionJm.'i, 2240 2240 2.240

bjJ blokl<on:'~ (lanUO,!alud . (.. 0,25 0.25 0.25
biJ blokk.n: lerigt. (.....nw. è!!Jk_ m 050 050 050

langeduur.sffect: Ha/deltaDaanwezlg waarbi
(.] 5.36 5.15 4.26geldt Anan;!0s (twljfell)stablel

'Q~êrl~gen gemlddelds dll!te ~~rt~ (m 0,10 0,10 0.10

Opbo!!W, ~I!.~ - kl kl kl

blf kl<il~.m:' nlW~u krul C,m+NAP.

bjJ Iilell"'!ll: iIlldo kl<i1l.1II m" 0,90 0.90 0.90
!!1l!l!ti",v'!!né!! ,waterstand 'W, am+t<I~l ~,95 2 ..9.§, 0.60

C;9I1!!ifle!l, .!lQlfhJ>o6!! H, Im" 11,7.3 ,1,44 ,0.70
gqtfpe~Oda 1J , 532 HO' aoi

.~I.I!!eld ~J' 143 1.40' 131
<!I8~g-rfjRtI!cp'puÏ1t Y. Iml 0.92 O.7~ ,0,32'

lbelastin,!l: r~l .. tJngduu_ {u.ur ~, 25 20
<[UU' co_f~o" (.], 0.162 01587 0,584

...ru.lgoIve 3723 21068 25815
" sta.!1.iI_~eit .... ndl~ zonder veilighel '(m] ,0.356 '0';,4.00 '0.236
~!1bel{l!dlng aanwezÎnArHiJM ra- 408 3·02' 249

tOelaatbare HS/&: .(-1 4'.08 3,Ö2 2,49 ~
ö!>_ldlg·Z'(lii'<>l·l~rill!!Urlîié !1ell!i!.ti'!U -' .........(..l

W_uljiat.A~9_~ [~I~ ~namoe..tàbiè (StIibIéI/twifeI.r/,~YoId.

lIfschu;ying 'mlit~!!!n~g!l!,g;;de.[l.á'Tî"IdoC;r:s,
'(m] ·Q.~9 O,80J 0.89{on-a&tl~n ,.

ràanwezlaa Onderlàaa voldóende alk [ ~
.. ~I !-aa,rïa i!onodl!!"<.

'!?,6 'O:sO!1~~~f~!Öjt~r,~~~!, lm] (0,11'1 [Ol ~Q..6 [9)
iongeroerde grond) [zonder minimum

Ruimte voor opmerkingen: teen <> ondergrens teen <> ondergrens teen <> ondergrens



Spreadsheet ontwerpen

glIWeringen

Versie 13 7 08-09-09 ..
Wijzigingen t.o.v. versie 13_6: zonering OS aary:t, knoppen ook voor WS toepasbaar, tekstuele aanpassingen

IIKZ.",.1 RI

w~ H~ TB

Im.tr;.l~ll [r:nl. {'I
] L 0 0,5 2.54

2 1,15 4,3

3 1,45 4.72
4 1,74 5,35

!{2060: I 3,95

1 2 3 4
_{s.S<mj ... _-<5="""'" __ <s.smn!...lkJeseen_00

Bslk.hUng.: 1:3.7 . Balk.hUng.: 1:3,7 Balk.hUng.: 1:3.
J1 :1] 3.53 3.50 3.50

[in'+cN~] 3.95 2.95 0.27
m .. NAP 303 027 027
[m+NM] 4,16 .4.16 4.16
{m .. NAP] 0,27 0.27 0.27
(m, .. NAP-J -2,62 -2•.62 -2.62

{m] 0415 0492 0279

"",,"'" 2 300 2 240 2 300

m 0,30 0.30 0.30
m 050 050 050

{,I 5.27 5.03 4 '

{m 0.10 0.10 0.10

r~ kl

-
Dlikvakl'Daal IDPl162 rvw80 Zl

'Veiligheidsfactor

1.2IPolder 10esterdam Zuid

IGllb,,_(I 'IOOSfERSCHElDE I...

algem"n

Na wijziging: (Anamo$) opnieuw laten rekenen
Invee.r kolem!nQn Dlakken met 'plakken speCiaal, waarden'

I!._.aélel'!
(,1;2,5.t:6)

bo'Y8ngt'!.n.

onderSl!!ns sr
hQOgte '4:an' d! ~m

toplieg _ndlkta_(rnet .. maheldl <bestek
gemiddelde soortelijke m!lSoa (be.... k

bij l>!oId<!~;'br~ (Ianga talud
biJ blokk.n: lenp_(.wow. dlJ~

langeduur effeCt: Hs/deltaDaanwezig waarbi
IrttA,

gemiddelde cllld!! flllarl",,!
Op!1<>t!wdiJI

Ikem/zaod.ch~á dm
bll'kl.lkam:_niVe.u krul", rm+NAPJ
biJlklell_: dikte klellugJ Imj 1 0,90 I 0.90 I ~

Dichtheid'

[tonlfn:i]
1,025

5 6 7 8

1... lkJeseen_ 1...1"",__ 1...lkJes..,,-ng 1...1""''''''_00
9

1...1- een---;;---r ...

m!!.atge"~nl!e r w!1lerstand Vi' '{"". NAIli" 3,95, ,2,95 Q.60 L I
.co.ndlties L ,II!!!"'~ H Jinl ~,73 10,44 '0,70 I

.goI1P.Jonodo! T '. '532 470; 307
~O ,-, 1'43_ 14"0 131
.E {mi '0:92 0,7A 0,32

~@stlng"
duur

'5 25 2.0
0:762 0~587 O,SBA.
_3~23 '2-1.068 25815'

st~ilitllit,

_.'teénb8MI.dlng' ~=====~~~~~~~~~g===iif===f===j~===l===j~==:::j~==~~==:::t========l:========t=======t=======t=======t=======~
afschulvlÎi!!
on.!lj[La~n.,

Ruimte voor opmerkingen:

0.8.0 ,0.8.0'{mi ,0,80

,!,ml
0,6. lO,l](ml 0,6 [0] o,§ [0]

leen <> ondergrens teen <> ondergrens teen <> ondergrens

-



Spreadsheet ontwerpen

III
Versie 13 7 08-09-09 _

Wijzigingen t.o.v. versie 13_6: zonering OS aa"..,t, knoppen ook voor WS toepasbaar, tekstuele aanpassingen --- _ •••• Do _ ••
f{ANDVOO~W~P~N ~I~.

Wj, J:I~ ~p. ,g~ç_Mt:te"'~walè~ I YelUghjtldslactor I
l!;lald"r [Oesterdam Zuid I [{I'I+~Af'f [mI .£.1 1i9n1m_:i] I 1,,~ I
IOlikVal\l,p,!.al IOPl162 rvw80 Z2 I 0 0,5 2,54 1,025 I
G.eli.l.e,<!! QOSTERSCHELDE 1·1 2 1,15 4,31

3 1,45 4.72
4 1,74 5,35

Na wijziging: (Anamos) opnieuw laten rekenen .p~.rppëll.2060,: 3,95

Invoer kolommen plakken met 'plakken speciaal. waarden' 1 2 3 4 5 6 7 8 9
~1~J;m~~J i~r:!I~k!!dln,i gekantelde blokken(s.~ ... --( .. s.mj.

__ (,.s..,j.
kies een bekleding I·kies een beIdedIng T. Ides een bekleding T. kies een bekleding I. kles een beIde:IIng I. _eenbel<ledOng I·

,."ad8~O!J1~wrttVi!(g.:(4J!.k~~I~f'l Bstk.hllng.: Bstk.hllng.:
Bstk.hllng.: 1:3,7 1:3,69576566436657 1:3,69576566436657

j1:2,5,'1)6) tälüahtillim' 1(:1,:1] 3,53 3,49 3,49
I bovel:l~n!"tie~dtn~taf!, J ,["l+NAP-J ~,95 2:.9~ 0,27
, ..ön-difra-ren.rbáklejllna.tafé m .. NAP 303 O'2r 0'27

h"'!lJlll.van èI!I'."'m [m+NAP] 4,16 4,~6, l4,16"
dlil~>Y.an de. lier Im..NoIIll 0,27 ,0,21, 0;2'7.1

~mnh1eau Of! 50' til IIfjtan< Im,._N~1 -2,62 -2,62 -2:62
'iopla<!g ~ia:endlkt.l met v.eillàheï_ct be.tek 1 ~[m) 0428 0480 0283

gemlddeld8 .QP~IIJk.,°nÏaS •• (~.te" """"'" 2 240 2 240 2 240
!>ljlblQ!<kan;<l!.r..dI<!(I~ng. talud [~l 0,25 0.25 0,25
tJlll!lokkelÏ: lèn~,(!Venw.(c!1Jk m 050 050 050

langeduur effect: HaJdeltaDaanwezig waarbij
11'1 5,36 5.15 4,26geldt Anamoa (twijferl).tabiel

!Ln!I}lli<!!lè!! gemiddelde dlkt8 fl~rt"'" ' (~ 0,10 0,10 0,10
'Opbouw dij

L~
KI kl KI..- .• rlrr,

~ biJ kr.,k.rn: n'lvaau krul Im+NAA·

I!!l ~I!>IIJiäg:!llkW,~~1I1I8I m 0,90 0.90 0,90
Il1!.aalge'{eii!!~ ,,"watefJdänd I!i_ ,[~.(i.lN;,:pl ,~,~.5 ?,95' ',0:60,
~'ll!~i!i!!~ ~oggte H [tn] '1',73 ~ t« 0,70 ~

.g~rlo:i!o, r " 532 11-70, 3·07
'iIoIfotelihild W 'l-1} ·i'~3. ;,"40 1,32

[.~~grtjp!ngopünl ,y m .0,92 0)41 '0,32
belastiil9' "bel .. tln~uu (uur)! 5 25 '20

é!1)l!r c:_o<!8!:tiélaètoJ IH, ,0,762' ö',587 0,584
'àanI,1I19!!i'!i!" 1,1 3723 ~ 21066, '25790

ita~lIlt'eit' ~ndl,kte,zonder veilighel (mi Q,~~' ....O,~OÓ 0,236

~!i~~ aanweziaelHSJAl p. ,40"8 3Ó2 ,2~9 'I '"töelaatbar •. it'!L~ ;1·' 4,08 ~.02' \2,49:
.~Idlg,? :tlnc~[ian9!!lftIiJlI'Ï>éI •• !!nlÎ 19i!dlg/ ongeldlg.~~ ..J

r..~J!ut:'ÄNA~'OSJldilmt ,!inam_oe ....i.bible atibIeI/·twIIfiI,'/,OI'IwId!

Ijifté1:!!l~il1!J Imln. benodIW.hón~ij.igdlktejriliuw ~r1,
(mi ,Q;~Q, 9:60) .9.8Q,ondt!.ilà~n) ,I " (OI)4aljlfl~r

I'
Itä.nwezr- 'onll8r1.. vóléloenéle 'dik ---- ,

~m!,t9;,8~~~~~ '~n~~ 'I IJ

,.O~d8!1ug(:1lk!!\(QndiJ/fl~~ li!Jl ,Q,6 [0,1.1J II Ó:~ IQ:] 0,6' WU
lon-oiroartM,mnnrt\ bnooAf' iTtliUmllm

Ruimte voor opmerkingen: teen <> ondergrens teen -c- ondergrens teen <> ondergrens



Spreadsheet ontwerpen

.weringen

Versie 13 7 08-09-09 _

Wijzigingen t.o.v. versie 13_6: zonering OS aan.!, knoppen ook voor WS toepasbaar, tekstuele aanpassingen

KZ -
IGebjed 'IOOSTERSCHELOE

IP91de.r 10esterdam Zuid

IOiikvakl'D8sl IDP1162 rvw80 Z3 I·,
Na wijziging: (Anamos) opnieuw laten rekenen

Invoer kolommen plakken met 'plakken speciaal, ""aarden'
algemeen I 000<1 ti,eklod!na

1
I

Ws

1Ïl't+NAP]

l,5

Tp

__l!L

1,025o
2

3
4

3.95
2 3 4n(s·~·I__ (s·~·I"""","_

1,16
1,45

1,74

[tonlm3f

I~;

1

1-.

2,54
4,26
4,72

~

'Velligheidofac;.töi'

1,2

7 8
1.1"""""-110 1.1"""""-110

91·1 110
II~'~~ ~J:!~IU'J!,ngo~a beltledlnç

(1<2,~.-1 :~)

lz,
Bolk.hUng.:

1:3,74217668-"

3,57

~.
Bolk.hUng.:

1:3,69576566
3,49

5 6

1.1"""""_110 1.1"""",,_ ....

b9ven~,.n§ I
tonde!Jir!n. 'I $I!!!!!

Lh~~n~.)~m

(1,:1]

(m""'tAP]

[m .. NAPl

(m+NAP.1

~
..lI.!&
4,16_

2,9.5

....!ill.
4,16

3,49
0,27

~
\4,16

topl_@a,g.

onderlagen gemiddelde dikte fl""rl. Im- 0,10 0,10 0,10
Opbouw diJ......".., k.

bij ItIeIkem:·nlYeau'krul rin+"NAPI

lC!!y~Y,!,II,-!,~ w_~retand Wo ,fm'. NAP] .3,95 2):~.51 0,60 I I
.condltllîS L go[fh~ H. Iml 1,73 1,44 0,70 I

.U<>Ifl>!rlo<!o t, 5 '32 "·70 3'06
~O ~42 14.0 131
yl Iml 0.92 0.74 ~

!!IJ 1!!!lIal!ll: dlkt8 klell.ogj Iml I 0,90 I 0.90 I 0,90

ol8!n\llltte, (1!1'!.1, .. 1I1ghek!) (be§tek'
gemiddelde .0000000Ilik~m.... (~.k:

biJ blokken.: bIèedte (Iàngo talul!:
biJ !!I'!I<ken: lengte (e .. nw. diJk:

langeduur effect: Hs/deltaDaanwezig waarbij
geldt Anamos s ••

(m •. NAA]

'",J .. NAP]

~
11oMn31
Iml
Iml

_Q,!Z_
-2,62

0426
2,240
0,25
0,50

5,37

0,27
-2,62

0480
2,240
0,25
0.50

5,15

0,27
-2,62
0,283
2,240
0,25
0,50

5 .25 20
,Ol162 0,587 0,584

~ 3123: e2.10n 259.16

• dlk~

Iml o.e [0:1'11

:bêljosti'nQ-
duur

stalillö!!it

~~nb*~~g ~==========~~~~~~~~~~======jf======t======4~~====t=====~~======~====~~====~===============+===============t==============~==============~==============~==============~
r:Hultaat ANAMp$ (cHli't!r.namCl! .~ ..

afsl:!JyiVing ml~. bjo~o{!I~ ,!!,éI!o~!!!o9!l.1kt!'n",IJ!" "'e-
or1daiiagGp (on.der fnte~

...~..__ ...-
__..oenaagallue (onder fitter

lanaaroarde mond' rzontler minimum
Q,~ [OJ Q,6 [0)

Ruimte voor opmerkingen: teen <> ondergrens teen <> ondergrens



Spreadsheet ontwerpen Versie 13_7 08.Q9-09 -- -I, knoppen ook voor WS toepasbaar, tekstuele aanpassingen
~_er.n5en RANDVOO~WAARDEN RIKZ

yts Ifs ifp, DI_chthêld water" I V.lIIg~I<!..fac;.tor I
fF!.oldet' iOesterdam Zuid I [m+NAPJ (m), Hsl l[torilm3J I 1,2 I
IDiikvak/"paal Idp1170 rvw 79 z1 I 0 0,5 2,49 1,025 I
r&ebi~ OOSTERSCHELDE I.. 2 1,14 4,26

3 1,45 4,67
4 1,75 5,13

Na wij;tiging; (Anamos) opnieuw laten rekenen O!'_tw.a!pP.Oll206!1 '; 3,95

Invoer kolommen plakken mei 'plakken speciaal, Waarden' 1 2 3 4 5 6 7 8 9
álieme~m ._oort .".~ledlng gekantelde blokken (s:smnj ... getcantelde bIOICken (s=smn! ... gekantekte blokken (S"'~ ... kies een beldedng I.. kies een beldeding I.. ldeseen bekleding r .. kies een bekleding I.. Ides een bededing I.. lóeseenbeldedln.;! I..

n!!fèra'!!I1'!chriJvl,ng .i!'b!klèdln~ Bslk,hllng,: 1:4 Bslk,hllng,: 1:4 Bslk.hllng,: 1:4
,(1:2,5-:1:6) '!aIUdl1allli1g ,1

"
"1] 3,84 3,77 3,77

~'tl!,ien. ""~IeiIIri9!!táIe (m+I.N,y,) :3;95: il,95' 0,30
onilarara.o • .".kledlngjtafa m .. N~' 314' 0300 ,0·28

hO!!llll! ."" do b!rm (rK+N~J 4,00 '4,00 4,00
!!lepte .an do Mn Im .. N~l 0,28 0;28 0,i8

bo!:Iantri_M'U ~ 50 m_ (m2.••NAPJl -0,79 '(),79 ,Q,t9

101l18ag, .tOe:nj!lkte mat valllah8JiI _ bi.18k (mJ 0404 0457 0266
gemiddelde .óOftalijke m.... (....tek 1ÎDnhn31 2225 2225 2225

bij blakken: ~ (Iango talud I~ 0,20 0,20 0,20
bljlblakkari: tengte,(avan.t. dijk ~ 050 050 050

langeduur effect: Hs/deltaDaanwezig waarbij
h[:1 5,83 5,49 4,58geldt Anamos (twijfal/)stablel

,onderlagen gemiddelde dllffi. fllbtrl.ag ['!'IJ 0,10 0,10 0,10

" - OpbduwdJji ,- ki kl kJ

biJ ~I.~~m:.g"'-'.y,kl'\fl m.+.NAPl
bij kleilaag: ,dikte klella!!; m 0,90 0,90 0,90

milatii.!,v@nde '«.~t::atarid W, .[m+-N~l '~,.95, 2;95 0,60

,cöndlt1."~' 9!'Ifh_<>!>p, !1! m i,7~ '1',43 0,69
'goIfpëriodo lil " 51.11 4 65~ 302

'~tell[leld ~Ol '1'26 .~i9 120
.,."grijpl"gop.!!iit y, [mi ,O,8~ 0,'68 ,0,30

&tta~tll!9- ~1n'tJngduu u_url, 5 25, 20
<luur CdrT8ÇtIëfactOl, r[-] 0,75,5 '0,587 0,584

,_I~ J~ 3877 21293 2.6216
I

,.:!~~f:d~he
.taé"dl~ zonder veilighel rml 'O,:j3l Q,381 0,221

aanwezinA.HÁ1A[l ,440' 3'22 2,67
toelaatbare}:lsl.a H 4,40 3,22 2,67

EI
geldig i (Incl. ï.~gCtu_rigif""I .. _II"g .....'_&[-'1 ..

,_,y_u'ltaat,~NA~'Q§.(dlkt•. (NI~Ö.~.ta~ --<.BbtbIeII IwIi'fttl-'l,onwld.

r'!fsçh.!'lliinl! ml_n..t.9!n~JS~.Q.n~_"_a~----lrt!.nl8~~~~ -
[i'nl o,~p é9:'1!0 0,110ond!rtagen (~der,fllto.

,aanweilae onderlaaa-volëloende élJk _---
~ •• tnl<tQ!llswaarde'6en~~~'

(ftl) ~,6 ~[q,1§r '0,6, 1:1Qn-d!rI!~I~@/(onäej' ~fter I [OJ O,~, '[0] llonnAroerde gt_On~) lZonder minimum a
Ruimte voor opmerkingen: teen <> ondergrens teen <> ondergrens teen <> ondergrens



Spreadsheet ontwerpen

III
Versie 13 7 08-09-09 _

Wijzigingen t.o.v. versie 13_6: zonering OS aan.t, knoppen ook voor WS toepasbaar, tekstuele aanpassingen e--= ... 05-=0 ~NDVO()RWAARgEN ,!I!<Z

Ws H~ irp Dlch~I!!,,,!!~r I ·V.II.lghelél.~acIor I

rpl!lde. TOesterdam Zuid I (m+N~J Im] lis] .(!onlm31 I t2 I
IOljkva.1<I-paal .ldpl170 rvw 79 zl I 0 0,5 2,49 1,025 I
G'ebljld OOSTERSCHELDE I. 2 1,14 4,26

3 1.45 4.67
4 1.75 5,13

Na wijziging: (Anamo!!) opnieuw laten re.kenen Q!'IW!'1!~1I 2061! : 3.95
!rwo.er kolommen plakken met 'pl'!kken speciaal, waarden' 1 2 3 4 5 6 7 8 9

.. lgl!.lt)e~t1J ooór.! bekled!n .... nteIde ~"""'" (s.,mn!.
__ (s.5fmj. __ (s.5fmj.

!de; een bekleding I·kies een bekleding I·kies een betdedng T. Ióes een bekleding T• kies een bekleding I·ldeseen bekleding I·
n@~re om.!lchrljvlng~ vd bekledin Bslk.hllng.: 1:4 Bslk.hllng.: 1:4 Bstk.hllng.: 1:4

(1:2,5 .1:~) tàllidhèllln~ ('_,;i?) 3,84 3.77 377
böVengran. bak~ln~tafe (m+NAPJ ~3.95, '2.95 030
·ondé'ro,.n. belüèdlnastafél m,..NAP" 314 030 '028

hoogte'van do I>orni r[m+NAP]. 4.00 ,;1,00. 4.00
.dleptà van'do Iaën I"' ..NAP] 0.28 0.28 0.28

bodemntveay oP 50 m "'tan~ (m .. NAP) -0.79 ,i),79 -0.79
toplaag ~ndlkte met valllghe.1é:I' ~~ (m] 0410 0463 0271

gemiddelde .QOf;.teIJJ~.maaä. (ba~k """""" 2 240 2240 2 240
!!IJ ~lokkèh:._dt~JI.ngo,!alul!l (m] 0,25 0,25 0,25
biJ blokken: leogte (ewnw. ~IJk m 050 050 050

langeduur affect: HsJdeltaDaanwezig waarbij
hl 5,67 5,34 4.43geldt Anomoa (twijfell)stoblel

onderla!len gemlddeldo éllk!o flltorl~1!Il [~I 0,10 0.10 0.10

.'''i .. ()pbwN~IJ~ ,~ kl kl kJ
h ...

biJ klèlkcnn: n~.u 'trui m~NAP "
biJ klêlleag: dlkti kl!tll.", m 0,90 0.90 0.90

maatgelle.nd41 1[O(ata...t._nCl, W' 1(IJl+NAPJ ~,95 '2.95 ..Q.60
,!:oiKÏltI!lS1 lI'!Ii1!ooui!o Hl I~] 1,7~ 1,43 0,69

I191f1!erlodo T . .s.n A65 a02
goIfstelll)eld. ~O .' 126 1·29 120

•• nllrlJplngopuni \y~ m .0.81' Ö,68 '0,30
pe!a~!ii'lQ' bel .. Ungduu 1""1 ~5 ,25 20

,duur <~!!ctot' I·] 0,'7.55' 0,5S7 .0,584'
~~ntal~r (,] (l87Ji 21'2'93 è26216

~tabilite!f~ .!~néjikta"'zondervellighei Imf !I,;342 '0,386 9.226 ..
• tee-nbeidedlnq aanwezlae'HsJAri ~, ~ 28 31·3 259

toelaatbar.{HSi~(i
0- .4.28 3,13 2,59

gèl_dlg,?(Incl.~ngdurjll'! \>ol_ng ,-,_&.
,..ultaa~rÀN~~ Idlktè'.nam~lI!:tabie sta6IiI/twIfef./on'(Old.

~.chl!.lVlng '!J1Ii1 ••;;O.l1odl~ on~rI;lagdli!le ~leuw:_rI
rml 'O.§j)' o.eo .0:80190.rtagen . . .(OO""J flliitr

ainwezloa onde·rtaaa~voldoende dJl(

.. mi tQeÜ;w~de ~~n~:qdI
!.(I:.1.3] b:§o~""rI"!'IIdl~ ('on<!or'~l!er , Im] !I;6 0,6, 10J OCOJ

aonniioroerde nrondl fzön(fer minimum
Ruimte voor opmerkingen: teen <> ondergrens teen <> ondergrens teen <> ondergrens



Spreadsheet ontwerpen

.weringen

Versie 13 7 08-09-09 ..
Wijzigingen t.o.v. versie 13_6: zonering OS aan.t. knoppen ook voor WS toepasbaar. tekstuele aanpassingen

ItIDVOQR~AAijl)~~ RIKZ

~ I ~ I *
e

IRI •._

H§

(m)

p!';

\t.II~9He'îaafactor
t1~~ lil

y

,[IJ'I+NAPJ

\T,pl

,(sJh'1óliler: !Oesterdam Zuid ([lQ.nlm3]
IOijkVak1,paàl Idpl170 rvw 79 zl I o 0.5 2,49 1.025

.lzl~IOOSTERSCHElDEG.etfied 2 ~ ~
1.45 4,673

4

3.95
1.75 5.13

Na wijziging: (Anamos) opnieuw laten rekenen
Invoe.r kolommQn plakken met 'plakk<l11speciaal, waarden'

r;fllllt.!!!,,~rt I" ïîI
'n.adere

4 5 6
1 ... 1 .... ""-019

7 8
1... 1.... ...,_019 1... 1_" __ 019

9
1 ... 1 .... ...,-019 19lz

~vd bo~ktdlng

3.84 3.77 3,77

~3l95· 'ï}95 0.30.~ ~~ ~~
4,00 4,00 ,~:oo

(l:2.5'';:'1:.§)' (1\71
'(ml;NAPJ

Ilrm-..~Nif]
1f!l+NAPJhoogte~Yande benn

0,28 '0,28 .0,28
-0,79 ...ö:79 '(),79
0.397 0,450 _j).2§7.

(m ..-.NAAI
[m·o. NAP,)'

('1').!OQlàl'l!
gemiddelde .~J.IJ~ó

bjJ,!!l_gj<konl~
~IJbl!'kkon: Ionp (o""ÏJ'<!r:"Ijk

langeduureffect: Hs/deltáDaanwezlg waarbi

geldt Ànam~s

2,300 I 2,300 I 2.300
0.30 0,30 0.30
0.50 0.50 ...MQ.

4.28

~
....!!!i
_l!!i

I;! 5.24

gemiddelde c!I.iI)e ftlterlo", 0.10 0,10 __QJQ_Itn]
On o~alJI

IKemlzaod.éhègl6rjde.diil
'till.~lèlkim:fulvo..!!J,liÄIjl

~ ...
lm~NAPf

bij ~",lIàog: i

lW_~rS~<!!r \Ws M I ~ I ~ I ~
[m"+lN~r l3;!i51 .ï:as' 3f;69

~~~~Îti~!!, __@l_ I 1<11,74 . 1 ~ ,~3 1 0,69.~ffic&Qlel H~
go!~l!!foq '1'~

,~Q~

'v'

'5'1'11 ~ Ss ;3'0'2'
-12Îi:m ~ 29 1,20
'.0,8;. ,Q,I(8' ,0~30

'6el.@.!!t!9_g"
aJ.~

a ~ _
0:15.5' O,587G '0,584'

M!!!!!1,9l>~nf, 3877- 2J1293 ,26216
ll!taRi,l!!t':l!"
~teinii,:~I~dir"l

~~~nal~zonder veilIghei "[~J rOI~~' (Q1~75~ O~2~31
·aa"nwezi H '~ [4;21 <3;08 '"'"2.50

·~~cl).'Ïlylll!Ï.'
~Q.n~rl!9it.n'

" 11:Voléloenite dlk~
.~ó'd!gëIi
"_..I'O._cii'_.!' '016' U.0;f2] Q,6' .[OJ(mi .0:6' ,lOl

~~-

Ruimte voor opmerkingen: teen -o- ondergrens teen <> ondergrens teen <> ondergrens



Spreadsheet ontwerpen

11
Versie 13 7 08-09-09 ...

Wijzigingen t.o.v. versie 13_6: zonenng OS aan.t, knoppen ook voor WS toepasbaar, tekstuele aanpassingen e_erlnSlII'n
RA)'IDIlOORyYAA.RI!lEN ~IKZ

V(s' ~~ Tp ~Dlchthè~ watèr' r 3iilllgli.là.f~or I
IPoiïÏe. [Oesterdam Zuid I [f!lj"NAA] (mI] ['1 [tQn!m3], I 13~ I
IDiikval<J,~al, Tdpl170 rvw 79 z2 I ° 0,5 2,49 1,025
IGéb!iI'd OOSTERSCHELOE 1·1 2 1,14 4,26

3 1,45 4,67
4 1,75 5,13

Na wijzi!!ing: (Anamos) opnieuw laten rekenen ...QI!!!O!I'flI!8][C2060 :
,

3,95

Invoer kotomrnen plakken met 'plakken speciaal, waarden' 1 2 3 4 5 6 7 8 9
~1~'!lJeen ,.<>ói't;bi~"'i!!n geKaIUIOe blokken (s .. 5m~ ...

__ (S=5mn!. _-(s,5moi. ees eee beIdeOing I· kies een befóeClng I. ldeseen beIdedIng I. kies een beKledIng I· kies een beldecJing I· kies een bekleding I·
,~~,!~.cl)_rt~ng, vd!!ekljtl!i~1 BslI<.hllng,: 1:4 BslI<.hllng.: 1:4 BslI<.hllng.: 1'4

:(~:2,~-1,:§[ '!aI!,d~l~nl r',-'!! 3,84 3,77 3,77
~ven!!!"n. blokledjngotlófè r(m"'~NÁPJ ".3;95, 2,95, 030
onderorina,báklëèllria.tafe m ..uNAA '(j'1;1 '030: '028, h~'!!f1!1i1 be.m. /i'm.NAAI 4,00 ~,OO '.4,00

<!Jtpta, V!.!I de !!ot' (m .. N~], 0,28 '0;2.8 ",1),28
~mnm.u oe 50~ml.áf§~,.c. Im_o~AP,J -0,79 ,.{!;71! '&,7-9

!!lp!!!!!! •.teendlkte, meNi!.lIiglll'ld (!lestek Il!.il 0416 0470 0274
gsmiddelde ~lllké' m.... (bestek (_, 2224 2224 2224

~!I,61ok1ien: bree~Jlango !iil!!~ m 0,25 0,25 0,25
!!If bloIikan: li;ngte· (!venw"dllk m, 050 050 050

langeduur effect: Hs/deltaDaanwezlg waarbij
1·1 5,67 5,33 4,44geldt Anamos {twijfell)sta_blel

on<l!!f!a!l!ln ,gsmlddelde aik)!l fl,ttert~ m 0,10 0,10 0,10

, ." O~,~l~: .- kl kI kI

biJ "'-Ikern: nlve.äu krul , m+NÁP"

Ibll klellug: !ilkte klóll""l m 0,90 0,90 0,90

<O'l.!I!!g~"4tni!f! ,watetstan(l· 'W I ,(m±N~,} ~195' '2,,~ (Q,60 ,
Icgndities' ~~ .1,( (mI 1,74' },43 ,0:69' I

l19.!~ilodi' "1' " (5"n ,465 302
,1I<'Ifsi!!1!~ld" (0 ['.1, 126 1.29 120

!!!''!II'!IPl.nll!ilul)f ,f. m, ,[0:81, lO~68' 0,30
,!lelasï!'l9- ~~I~nIJ!lJlJl' .(u"u~1 [5 I.i~r 20"

~uur {!;örre.~fàc.t .. 1·1 ,0,755 '0,587 0,584
J ,aantiI gOiva:, ( 1Ji'1 3877 21,293 262,16"

~",tl!!l!!lt~t, .teenöl~lzonde'r vellighel {mI) PMs I Q:~~2 g,22'9
~ri.blo.kl<oill.n\ aanweziCHlfHs/~ ~28 ,313 259

t<?GlaatbareLHS/At: 1(,1 4:28 3,1:f 2:59
,\pldlli 1I'(lncl. !aOgdü!!,9!, IlóI~U!lg , _''''''''''''''''VI

~
Je!ult.. t ~~MP'S~(d~~~~l!ioj sui .. stabW.t~_(/,on.wid,

,afschuiving IJlI".~~O{Iigde On£fëil~I~}ile~ ...~~~·
1'1'1 r.Q,86 [Ö;~ [Q,60

'o"_~~~n ~onder fitter, 1

,aanw.ll onderla. - voldoende dni
.emllt08~waatde ben~'.~

[mi' q.e r[Qi1~E iQi r9;6 1°]'~"..~rI_~n~t! {9h~.!J'fl~r ,0;6
'Ionno',oo,de a,oncÏfl,zonaer,minlmum

Ruimte voor opmerkingen: teen <> ondergrens teen <> ondergrens teen <> ondergrens



Spreadsheet ontwerpen

IIIIweringen

Versie 13 7 08-09-09 _ a
Wijzigingen t.o.v. versie 13_6: zonering OS aan.t, knoppen ook voor WS toepasbaar, tekstuele aanpassingen .-

RANDYO,ORWAARDENRt.KZ
'ws lHs ~ T_f ,plçb~l~ ~~r I

[n,.+ NAP)' [mI ,[sj [tonlro3]

o 0,5 2.49 1,025 J
• 2 1,16 4,21

3 1,45 4.67

~~lIIg'helC:isfàétor

~~2.

I 4 I 1,75 I 5.13
11'2060.: 3.95Na wijliging: (Anamos) opnieuw laten rekenen

Invoer kolommen plakken met 'plakkl!n speciaal, waarder
ra,gel'!1)en~ Ir ~oort b:!.~Ii!g

1 2_de blokken (s.siM!.1--
Bstk.hllng.: 1:4 .~ B8tk.hllng.: 1:4

5
l·jkJeseenbeideding

9
hlkJes een beldeding

6
j.jkJeseenbeideding

3 4"""""(s.'""I.j ng
B8tk.hllng.: 1:4

7
[.jkJes""'beldeding

8
l·jkJeseen_ng I.

3.84 3.n

,3.95 ,2.95'
.3·1~· '030'
4.00 ;1,00'
0,28 :Q~28
-0.79 10:79,

0410 0463
2.240 2.240

'(1:2,5,'1 :6) r(1:111
[[-:nf$NAP~
.lm; .. NAPJ

<fiJ"tNÄPJ
I(;;; .. NAPI,
(rU-.. NAAJ.Ii.

__ (m_l_

---.;!

.l....

..2.
'.0,28
1(4:00
0,28
-(\;79'

0271
2,240

l.h~-~an ~1b!0JI

p ,50,!!! af!1!!>~
!QI!~lg C.teendlkte I

aemiddelde aoortelllke

0:25 I 0,25
0,50 0,50

!!Ij!!!ó!!l<"n:~
!>II.

~
...Jci

,1:1

____@l_

~
0,50r~dIJk]

Q waarbijIII\J'

geldt Anam08
gemlddel<je d!1!1!, ~1t8_rl_I!"1I 0,10 0,10 0,100!'Oertag~r

~ kl kl kl,_.~..- _r.~"'4!"~_Ï:17.:~~t
tm'+~NAPJl

(ml- I 0,90 1 0,90 1 0,90
INJk"Lk!m~:!IN_e'!.u krul~
bIJ1ki!u.-g: !

«in +·~t '-__a:95 - -~ lOl6Ó

[Frl. 01')...,4 1:4111 IO/W
if IS11 1 'f.i 65' ;3'0,1
n~1 1'2& 1'291 1~19
m' :e,M' (Ö,68 0,29

Auuil ,5 I' 25. 20
/(,1 0;755 1 ,Ö!587 Q,583,
[-I 3877 213.04" 'i26347

~ ,o~3<iz,. 1 '9,386 Q,226

\.",~"'Ulng ,'lts

go!ffi~ Hó

,ril
~Qp
,y!

è:öiièlities

.
Ilèlastlng,

dUUfJ

'stabiliteit
~~kiê!!Jri

rvtilîigheid
aanwezig(! 'RslÀD

~
'I

f§eld!Gf? I

"iI.
Ëf"""",!I'-"1!~II..\

--- ~
(~I 9";§; IO,V) 'g,6 [Rl ~~ '191

teen <> ondergrens teen <> ondergrens teen <> ondergrensRuimte voor opmerkingen:



Spreadsheet ontwerpen

11
Versie 13 7 08-09-09 ..

Wijzigingen t.o.v. versie 13_6: zonering OS aan.t, knoppen ook voorWS toepasbaar, tekstuele aanpassingen eweringen RANDVOORWAARDEN RIKZ

w. Hs Ti>' Dlchth!.ld"w.r I VolIIg!leldofoctor I
I~öider, Taesterdam Zuid I (m,+r;....ç:'J Iml 1'1 [!On/1IJ3) 1 1,2 1
IDijkva~"paal Idp1182 rvw78 z1 1 0 0,77 3,59 1,025 1
G!I!li!!d. OOSTERSCHELDE 1·1 2 0,77 3,59

3 1,09 4,18
4 1,4 4,77

Na wijziging: (Anamos) opnieuw laten rekenen Oirtworppell 2060 : 3,95
Invoer kolommen plakken met 'plakken speciaal, waarden' 1 2 3 4 5 6 7 8 9

l!lg'e~e.il ,!oorU:)ek~ln _-I'·smnj· _-I'·smnj..._-I"'smnj· ldeseen beKleding I...kM!Seen beKledIng I· ees eeo beIdeOIng I· kies een bekfe(Jlng I· Ides een bekleding I...ees eer bekledlno I·
'!iader'! omachrtJY!l1g,yd1beldidlrt Sstk.hllng.: 1:4 S8tk.hllng.: 1:4 S8tk.hllng.: 1:4
(~'2.5 - 1:§) 'taJudhellin Il:?]. 3,80 3,77 377

bove,!gren-"bekledln~ [m+NAPJ 3,95 2,95 016
ondèraren. be~lèdIn ... _ m~.'!)IAP 3'26 0'16 015

hoogÎo VJIfI de berm. (fn+NAP 4,23 4,23 4,23
dr:~~yan de tee. mJ .. ~NAPJ 0,15 0,1,5' 0,15

bodemntve~u op 5O'm afè~n [m<..NAP] -0,79 -0,79 -0,7,9'
t9"plàag I •• ndlkte met volllèlholdilbostok [mi 0357 0378 0302

gemid!loldo .oor:!&lIjke m .... (boa!èk .......", 2 225 2 225 2225
blj,blokk!f1; _ (longs taI~d I [mi 0,20 0,20 0,20
bij blokkon: Iongte (.~nw, dijk m o 50 o 50 050

langeduur effect: Hs/deltaDaànw8~ig waarbi
I-J' 5,36 4,98 4,46geldt Anamos (twljfell)stabie

onde.rlag~n. gemiddeld<> dlkte,fllto[l.", [mi 0,10 0,10 0,10
OjJbouw,dljl """"- ki kl kl, .. o. c., .'di;;

bij k1!lkom;nlvoou krul 'Im +NÁPI'
bij klell.ag: dikte klollq< m 0,90 0,90 0,90

maatglvl(ll!le w~ratandl f)'l! 11!!+N~) 3,95 .2,95 0,60
(:ol!!titiês' ,goIfhoogte H. m '1,38 1,07 0,77

~rtoao T .' ,4<~4 4'~5 359
~lIhoi~ ~O 133 133 136

oongiljpln~purit ,y, m 0:69. 'O,s.i 0,40
tlilJasting, boljlStlnlÏduu [uur 5 25. 20

duur. ,e~f"""" 0,743 '0,585 0,586
untol goIvo ,I '4177. 23853 22061

,stabiliteit .t..ndlkle zonder veIlIghele [m)l 0,297 '0,315 0,252'
atienl:)eItl8dlng eenwezlce MRlAr' rr- 398 291 26'f

toeläatbare Hs/41: iJ,l 3,98 2}91 2:61
geldjg. ? (Iriel. longjlurtge bel",Urig _.1_&1 ..1

,...ultut~AHAMOS fdlkhl .• n.ma. .labJe st.tiieI/WftóI._/on~

afs<:hui'{ing rilin, !>eÏl~lgde O"do.rt_.ag~ll!ti iilè!!ÎN. werl '
(n:l) Ö,~O 0,80 rO;80~ondort_"'n, (oiHIerfllto •

.ainw.zla. ondèrtàäfi'voldoeridè dik· -,
.. mi toetswaarde benoé:llg<h

.".~cÏêrl~lIdà (~ctar filter [mi .2;,6 ,[O;04J' ,0,6. [q)' 0,6 [0)
lonaeroorilo,arondlfzonder minimum,

Ruimte voor opmerkingen: teen <> ondergrens teen <> ondergrens teen <> ondergrens



Spreadsheet ontwerpen

Illweringen

Versie 137 08-{)9-{)9 ..
Wijzigingen t.o.v. versie 13_6: zonering OS aan.t, knoppen ook voor WS toepasbaar, tekstuele aanpassingen

Kz

IPoJder 10esterdam Zuid
IOiikVakl-Däiir Idp1182 rvw78 z1
IGebied ~Ioosresoeioe I ..

Na wijziging: (Anamos) opnieuw laten rekenen
Invoer kolommen plakken met 'plakken speciaal, waarder

~gemee~ ~I.__ ~~ ~ __ ~~~~~

w~s
[m:flNAP)

Ttb

_Is]

e

4

3.95

o
2

3

0,77
0,77
1,09

.1,4

~
3,59
4,18

4,77

~cMfle~dw-.F
_1tón/m31

I 1.025 I

3,95 2;95! 016
'(J26' 016 015
4.23 4,23 4:23

't'öplaag.

0,15 '0,15. 0,15
-0,79 -Ö~79~ ~17~
o 362 0 385 0 307
2,240 2,240 2,240
0,25 --,_ 0,25 , 0.25

0.50 0.50 0.50

5.21

0,10

"1:11'

c"Onditielr

.(~::i15 -.1:6)
boVenst rens I
Oiiaerjr.n. I Q!UI!8

.iiiii.h~"y~élebem

biJ blokken: breidte I
6iJb'okkaQ: 'éngtii''',ve",,", <!Ijk

la-ngeduur effect: Hs/deltaDaanwezig waarbi

geldt Anamos
gemiddelde d'.!<!e-~Hi!rI_.",

.r.
Qpbo""" a~~

~
Jjkrulr

i klèll""l

r~:~?1lr
[m-tt-lAP]'

[[m, .. m.PJ!!"

[m,+:NAP,l.

l[m.",NAP]\

~
___ (m_l __

r1lnnlm31?

[m]

....l!!!I...
rl-I!

(mi

~
[m.+ NAPI

(mi • I 0.90 I 0.90 I 0.90

kl

1 4
I_ ..-(s.

Bslk.Hllng.; 1:4

3.80

0.10

kj

4.33

0.10

(m+ NAAII I 3:95.. I 2:95 I 0.60
("I ~,.38' ·~'.07 _IJB_

5 6
1 .. 1 ....... -'" 1 .. 1 ... "",-",

Vall!glie(diofa\:!br

~.t

7 8
1.. 1... ...,""""""" 1.. 1"''''''_00

9

1 .. 1 ....... - "F"

biJ I

liiJ

'gQtfperiode) _

~Ol
'ys

F: I ~:~~. I ';.:~ I ~:~
[mi (0.69 I -Q:&f o,~o

bêlllstiiJg,
'aliur"

• àantalll9""'n

~[uur) '5 25 20

'Ï'~ 0.7.:(3· ·0.585" 0,S86
'(.1' 41I7 23853. ~.()61'

itä6illtelt··
~~nSekiëcllnll

, ~ .. !='
ondarl8Q!Jn]

Ruimte voor opmerkingen:

.teendikte zonder veiligheid

',.!änQ!lU.!ïge :tièJa8Il~gl

~'
~

Siml
--:~~.,..
tar:öncÏl

(mi

(mI

0,80'

0;6 '(P.031

teen -c- ondergrens

'0.80
1 .II' ;1~.

M 191

teen <> ondergrens

0,80

0,6 IrQI

teen <> ondergrens



Spreadsheet ontwerpen

11
Versie 13 7 08-09-09 _

Wijzigingen t.o.v. versie 13_6: zonering OS aan~, knoppen ook voor WS toepasbaar, tekstuele aanpassingen eweringen RANDVOORWMR-QÉN RIKZ

WS HjJ il"p; "QI~~lci'w.r r Vo.!!lgholdof.ctor I
I.PQlpe); [Oesterdam Zuid I rm't:'N~l Im] 1-] [tontm31 I 112 I
Ili)iil<\lakl~all ldD1182 rvw78 z1 0 0.77 3,59 1,025 I
I·Ge.bi~ OOSTERSCHElOE 1·1 2 0.77 3.59

3 1.09 4,18
4 1,4 4,77

Nawijziging: (Anamos) opnieuw laten rekenen Ont;,vjlrppell 2060t: 3,95
Invoer kolommen plakken met 'plakken speciaal, waarden' 1 2 3 4 5 6 7 8 9

al~emeen (".oprt.~~ng _oe ~Okken (s.S<mj. --<..S<mj.
__ (s.S<mj.

kies een bekleding I·kies een bekle::ing r. kies em bekk!dng T·ki@5eenbeldeding I· kies een bekleding r· kies een bekJeding I·
n~r. omachrt;tlng v:d.,.~nG Bslk.hllng.,1'4 Bslk.hllng.: 1:4 Bslk.hllng.,1:4

.(,1:2,.5",'1:6)' "loluél1iellinG [lJ:1]) 3,80 3,77 377

I -~nSJJ'n. 'bei(Jedln,st_it@fè J (mti-laP] 3,95, 2:95 016
Oridtiraren. bekledInostafel "m, ..~N~ >5'26, ,016: 015

I hOOli!!' ~81!do I!J1I1!' /{m+NAP] 4.23 '4.23 4,23
dlop!e v."'do· .... fm_..!NAPJI 0,15 .0.1':;_ 0.1"5

bodomrihto@~ "",50m mloi'ld rlm.r,N~] -0.79 -O,79~ -O;79~
toplàag .laeridllite: m.t.voll!à~ldl,(~~ Irm] 0351 0373 0298

gemiddelde .oor!elljko,ii;ài."(!>e.tak 1\onIm3 - 2300 2300 2300
bil blÖkkon:'~ (lon~'liIIud ' " 0.30 0,30 0,30

I _ bllcbl"kk.n:,lonilto.(~"riw"dll~ m 050 050 0,50
langeduur éffect: HsJdeltaDaanwezlg waarbl'

H 5,12 4,75 4,24geldt Anamos (twijfell).tabie

orfdertilg,!n' I gemiddelde ~~ ftttertaat:l1 .[m 0,10 0,10 0,10

~_. ~O~.~t:, k"""""" kj kl kj

611k"lkem: n .... iJ.Iö;ul" mt~AP
bil klollug:Jdildii ki!lI"'!I 1 m 0,90 0,90 0,90

iji!latii~v4!.i:I!l7 wato_d Wol '(m,+NAP,], 3,9_5 '2)~ 10.66.....
c~'oOgte" '1:1_', ImÎ\ 1r3W,conditie.' 11)07' '0,77
•goIfpórloile ";rIl -, ,47,4 lA t5" -359
II9I1ateliheld ~Q ~:' 1133' '133 136

l!''lGfIIPing.""nl ,~ mi '0),69 lO]54 '0:40
!;télàs~j'ng, bél~tiiiUiluu 1"",1 5 1 '25 20

dyU!, ~ (c.-.,u,~Ot H "Q:7~3 'b.S851 0;586' I
1~I~r, 4iit7 23'853 22061

,!ltaöllite!t I"(.teenal~ zonderveiligh!i ,(m) ,0',293 {0,~11 0;~49
~~~t';éltng aanwezlD9,HAlAt ".} ~3'80 278 '249

toelaatbare.l-H~.6C 3,80 2,78 '2,49
---oge1~fsi~,(litcl.:lliriiièlurigo 601_iig ,_:r_·&J ..1

r:!M.ültut ..ANAM~ (èflkte:,:,~n.m::é!jlita~ stà6iftr/tV.Mfél_rronllOld .J ,
I ,BfSchuiving rrrl!). ben<@p !!I1é1orl.agèI~lii!!ji~uw, ~rI

Im] Ol8o, [ö,~ ~q:8Ö
! èB'itci8rl~if'I ,Jondèrfiltêç I ~ I ,

áanwiil' óndórluá,vol_ndo'"'dlli Ji/neoiou_. ,
.. mi toetiwurde ben~~ I

I1
1:1 ~onaerl~I(taJ( ~r-fflt#f Im] Q16 19,02J O~6' [áJI rQ,6 '[OJ-(mi'IAroe_rd8a;";dl.rzima;rminfm~nf

Ruimte voor opmerkingen: teen <> ondergrens teen <> ondergrens teen <> ondergrens



Spreadsheet ontwerpen

11
Versie 13 7 08-09-09 _

Wijzigingen t.o.v. versie 13_6: zonering OS aan.t, knoppen ook voor WS toepasbaar, tekstuele aanpassingen eweringen
RA~OVOORVYMRPEN RIKZ

lW% Hs. Tp ~ , Dlththald w:@t8r. 1 iVell.,gllè.lijsl..:tör' 1
Ippl~4!r' Taesterdam Zuid 1 [m>tNAP.) '[mj, I'] [töi'ilm3J 1 1;2, ,I
IOijkvál(f-paal Idpl182 rvw78 z2 I 0 0,77 3,59 1,025 1
rGëbJ:eél OOSTERSCHELDE I. 2 0,77 3,59

3 1,09 4,18
4 1,4 4,77

Na wijziging: (Anamos) opnieuw laten rekenen OlrtWërp!"'1I ~. : 3,95
Invoer kolommen plakker'! met 'plakken speciaal, waarden' 1 2 3 4 5 6 7 8 9

a1QttmJ!!n ·90rt,bé~~ln
__ (s."""'. --(..""",. __ (s.smol'O'

kies een beIdedIng I· Ides een bddeding I· ""''''''- I· kies een bekleding I· kies een beIdedIng I· ldeseen~ng I·
nadere omachr1jVing,Y8 ~kleéflrf· " S8tk.hllno.: 1:4 S8tk.hllno.: 1:4 Sstk.hllno.: 1:4

Ü:2;~-'1:6) lal"dheilin ,(\..,'1' 3,80 3,77 377
lióverigteni bekledlnui_. , (m"+NAP,) "31~5f 2,95, 016
,""ÎIorilri~.50klidlnaótäli _ m .. lÏlk", (3,.26: Ó'16: 015

-~~v.ri!leilem , ,.I"1,~,NAP.J~ 4,23 '~~23 4123~ ilfeplevandalile (m'.~N_AP,)"" 0,15 I 0;15' ,0,.15
bodemn®oau.ÖJj'50,rrj _,

[m,..~APj\ -0,79 -Ö,7,9' -:o:~
!o.!'I~~gl .1iIe!!.dlkta met vèlllàhel~ be .... i. ,[IJl] 0362 0385 0180

I gemiddelde soOrteliJki m.!i._a (be • .,,, t --''- 2 240 2 240 2240
,biJ liIè>Id<en'-_I(].ng, talud 'mt 0,25 0,25 0,25
IlIJ ~lokkên:'lèilg!è·(."nW~ ij'Jk in 0,50 050 050

langeduur effect: Hs/deltaOaanwezlg waarbil
'1·\ 5,21 4,83 4,33geldt ~namos (twljfell)stabie

onc!erläg.elJl gomiddoldo,dl!<to ~Itorf.", (Ijl] 0,10 0,10 0,10

"" cQ~:--:I/;: !~ kl kJ kl

bij kl.lkim:r.,~auJI{r.yI~ 'n'l'*NAP
'biJ klellaag!~dlkte klèll .... .. 0,90 0,90 0,90

.1f!aàtgeiïê'l1Öe ~wcat~ïj;~nd _Wo Im'+N~l' ~,9p, ~g5: 0,60,.

c~~!1io~' 1!'l'fh99gte) .ff m rt'~o M7' ,om
lIolfj!O,ló!le2 Tc , ffi n4 .4,jS '359 I

,goIfit.lli\eid - ~Ol.1 !Ii-" if33 1"331 .'136
•• nll!iiïi!ngopurit ç",_ Im]' ~0,69~ :0:54 [0:40,

b8la~:t,h)!!' bela.tïngiJuu· a o ~url l~cJI 25 to
~uOr,:; "_'"",,0(' :1-1 01Z43 a,585 0,586'

'aantal goIvo t:,- ,~1'77 23853 2206"1

I .;s~~mt~it,. I ~.teé,ndikte zonder vellighei '{fj}Jl lOi302 0,320 0;150'
,.teen~~dIO!l. ' aanweziQeIHRlA[ ,.' 387 283 ~33 ,

I
toelaatbarelH ....slAi: ; ·f 3,8~

,
2~83' 2,54 [

CQ!Îldlll;?'("~c'- lanlliiur!iio bëlatiJlnll _ -"......... [.;, I
'...._ul.. !.fj.ANAMes,I~I~).~n:tC* !bli:Ne· .tIIbIeITMiret.,J_Ofl_wkt.= ,

Iffs.chülViÏïg) ~mlnl ~nodlg(jè~:§i1~fI.~I~ii_le~ W~.J$~
~[ml Q,8:0 _&,sQ '0,80 'ï

itlci@_if'Sl'_n (on~,fntitr!
'aanwezlae 'óiiderta.a voldoende dik': \~~ I

c.etril-toelawäaHte tiënOè!'.~·
D:§ ~[QJ

Ion<!l>~i.gdlli!ii' (ilifdef.Vibfr' [mf tP:ó,31 'Q;6 '[of IQ •.6
Ir:óntlAr:oir.de'.!l'Irànd11zonderim,nimum- -

Ruimte voor opmerkingen: teen <> ondergrens teen <> ondergrens teen <> ondergrens



Spreadsheet ontwerpen

11
Versie 13 7 08-09-09 ..

Wijzigingen t.o.v. versie 13_6: zonering OS aan.t, knoppen ook voor WS toepasbaar, tekstuele aanpassingen ewerlnsen RANDVOORWAARDEN RIKZ

w. Hs Tp' D!c~dwat8r r Vélllg~ldsl_ I
IPoldl!Jj [Oesterdarn Zuid I (!!'I+NAPI. Iml 1'1 [tonlrii~J I 1:2 I
I.oHWaW:jiil1i1 Tdp1182 rvw78 z3 I 0 0,78 3,59 1,025
IG,ebiècl OOSTERSCHELOE 1·1 2 0,78 3,59

3 1,09 4,18
4 1.4 4,77

Nawijziging: (Anamos) opnieuw laten rekenen Ontwerppell 2060.: 3,95
Invoer kolommen plakken met 'plakken speciaal, waarden' 1 2 3 4 5 6 7 8 9

alg!!megn _,bokle$lln~ _""_IS-Srmj._-I'·Srmj· _-I'·Srmj· kleseeo bekleding I· kleseenbelcledng I. kies een beIdedIng I. kies een bekleding I. kleseen~ng I. k.leseen bekJejjng I·
ofad.ere, om.chrljvlng vd boli~lnl Bslk.hllng.: 1:4 Bslk.hllng.: 1:4 Bslk.hllng.: 1:4

(1:2,5/1:6) 'talud~lIInl If:?] 3,80 3,77 377
,_nll"'n. bokledin~ (m+N~J' ,3)95 2,95 016
ondsin""" bokledl ..... _ m .. NAP. 32~ 0,16 ,015,

hoogte V8!l do. bom [r;nJ+NAP 4,23 '4,23 4,2'3,
~pte v~n lie IMr, (m .. NAA-" 0,15 0,15 0,15

bodemntveau op '50 m mtan [m .. NAP] -0,79 -O,l9 -O,i9
toplaàg: _"'."dlkte mat velilahelCl _"'k ' Iml 0362 0385 0309

gemiddelde _lijk. m... a (boitak """""" 2240 2240 2 240

I
bij blokk.n: b<eedià (Iimgo talud m 0,25 0,25 0,25

I blj"blokk.n: ,lengte (.vanw.,dljk m 050 050 050
langeduur affect: HsJdeltaOaanwezig waarbi

lol 5,21 4,83 4,36geldt Anamos (twijfel/)stable

oiKIeJll!g,n. gemiddelde dlktl!·flltall.", Iml 0,10 0,10 0,10

. ,OpbOuw, ~~: kIIkkf~ kJ kJ kJ

biJ kktlkeni: nIVeau krul m+NÄP '
bij kièn_: d1,kte kIellUI m 0,90 0,90 0,90

m@'atgêv4!illje 1waterstand W, (m+NAP] 3,95 ,2,95 0,60'
cQnilities' golfhÖj!gta H." m 1.,38 1,0'7 0,78

goJfperl0d8 TI . 474 415 . 359
_"'''Iheld ~O. 133 133 135

àllngrljPl'Ïgepurit y Imi 0,69' 0:54 0,40
belasiil:l9- bol_ngduu [uur) 5 25 20

duur' correctIélaciOj -l 0,,743' 0,585, 0,586
~ntàlgóIW" JJ: ~1'7,7 23853 22061,

<s!ab)!lteit a.Jeendlktè,zonder vellighei (m] 'Q,:l.02 [0,(320, 0,257
~nbo~le_dfng aanwezlae HA1M 387 283 256

toelaatbare !IS/A[ ,I 3,8.7 2,83 2,56 :
.ijöldlg,1. (loci. IjonlièlU,rllP .,.I..tIÎ1g - _' __ i.,J.
rUû~~NÀMO_~'(~lkte'il"'moi~!tibM· stabiel I twIIW./ onYOkl

afschuiving niln; IMinl>i!luiIaOnd!rl~ikte "Ie~-~rl
(m] 0,801 0,80 0,80,9-itClii1a..n (Ot'iderflltar

ian'wezJait onélerlAJNI voldoenclëtdll( """""'".. mftci!eÏaw.. rae ben~lga. "
(mi [(j,g';)] I 0.6 [!lÏ~ 'i>lj:dsrla8g!llkte (OOM!, flltOr 9,6 [OJ 0,6'

,Îonaeroerde'arond; liZOOOer.minimuni
Ruimte voor opmerkingen: teen <> ondergrens teen <> ondergrens teen <> ondergrens
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4 aanleg· schade ".V~"U.III, richting voorland niveau niveau helling segmentbreedte type TOPLAAG

.s, I vlak- dwars· Subvakgrenzen jaar in normaal niveau helling onder- boven- (alleen nodig toplaag onderlagen 0 B L open I gaten in karakt. soortelijke inge· 015 inwas- goed oneffenheden ~

i nummer profiel randvw. & vlak jaar (blanco;dijk) op dijk bij teen grens grens als tanc=û) (filter. gaotex·
I st~~:~g lan[~:~g

oppervlak steen? opening massa wassen materiaal geklemd? havendam i
--'-

~

Naam van dijkvak van tot jalblanco [gr tov N] [mNAP) tana.-m [mNAP) [mNAP) tana [m) tiel. klei. etc) [m) [m) [m) [%) ja/nee Jr11rl1l .. !ka/m"] ja/nee [mm) ja/nee!? [m) [m)
Idp1182 I 1 4 t: 118 1.15 0188 1.68 '.;Y;~bO
Idp1182 2 4 17. 118 1.68 10.34965
Idp1182 gekantelde blokken 3 4 1 118 .75 1,46 .34965 11.4 st ge my 10,416, '.25 0.5 2. 2,4 n 2240

:TI:I
Idp1182 gekantelde blokken 3 4 17. 118 1,46 1.23 1.302' 1,4 st ge my 10,4167 0.25 0.5 2, 2.4 n 2240
Idp' I 3 16. 1.28 0.0214 1.28 1.65 1.3012

~
Idp1170 2 3 116 117. 1.65 1.3012 7
Idp' I gekantelde blokken 3 3 t: 3.30' 1.2857' 1'1,4 st ge kl 10,4167 0.5 2. 2.4 n 2240

jIIdp1170 gekantelde blokken 3 3 1 117. 3.301 4. .2392: 1'1,4 st oe kl 10,416, 0.5 l,4 2,4 n 2240
aplloH I 2 m>.4 0: _(l,~ 0,' 1'J!j4
Idp1158 2 2 116 1.69 2. 1.3184:
[dp1158 gekanteldeblokken 3 2 liS.' 116,4 2.9 2.9 10.34965 11.4 st ge kl 10.4167 0.25 0.5 2.4 2.4 n 2240

iI
Idp1158 gekantelde blokken 3 2 15. 116 2.93 5. 1.302' 1'1,4 st ge kl 10,4167 0.25 0.5 2, 2,4 n 2240
Idpll54 I 1 115 1.2' 0578 0.27 .27855

~
[Qp_1_I!i4 2 _1 1.14 _1.15.8 1.78 27855 7
Idp' ,gekantelde blokken 1 115. 3.5' 2538' 1'1,4 st ge kl 0,42 0.25 0.5 3. 3. n 2240

!IIdpll! ,aekantelde blokken 1 1 .~J 3.55 4.2! )747 .11.4 st ge kl 0,42 .0.25 0.5 3.3 3.3 n 2240
ap' I 115.1 0.2 0.057H 0.2 27855
Idpll! 115. .78 !7855
Idpll54 gekantelde blokken 3 11 _1.14 1.15. 3.55 1.25381 11,4 st ge kl 0.42 0.3 0.5 3.3 3.3 n 2300

]iI
Idpl154 gekantelde blokken 3 115. 3.55 4.29 1.2074: 1,4 st ge kl 0,42 O. 0.5 3. 3.3 n 2300
Idpl154 I 12 115. 1.2' 0578 0.27 .27855

~
Ip1154 2 12 t 115 1.78 1.2; 155

1154 gekantelde blokken 3 12 115 3.55 1.2538' 1,4 st ge kl 0.42 0.5 3. 3.3 n 222!

~ I
Ip1154 gekantelde blokken 3 12 1 115 3.55 4.29 .20 74: 1'1,4 st ge kl 0,42 0.5 3. 3. n 2225

'104 110 '.2, ,rH o, 00
1154 2 13 115 .78 '.27855

Ip1154 gekantelde blokken 3 13 t 115 3.55 .25381 1'1,4 st ge kl 0.44 0.25 O. 3. 3. n 2240

~ I
lp1154 gekantelde blokken 3 13 114 115 3.55 4.29 '.2074: 1,4 st ge kl 0.44 0.25 0.5 3.3 3.3 n 2240

1154 1.4_ 115 0.2 0.0578 0.2 .78 '.27855
1154 2 14 t 115 .78 .27855

l3s Idpl154 gekantelde blokken _3_ 14 .114 115. 3 3.55 ' 0.2~381 11,4 st ge kl 0,43 0.3 0.5 3.3 3.3 n 2300

mI
Idpll54 gekantelde blokken 3 14 115. 3.55 4.29 0.2074: 1,4 st ge kl 0,43 O. 3. 3.3 n 2300
Idpl154 15 115. '.2: 0.0578 0.2' .78 0.27855
Idpll54 I 2 15 114 115. 1.78 0.27855
Idpl154 gekantelde blokken 3 15 114 115.8 3 3.55 10.2538' 1,4 st ge kl 0,43 1.2 O. 3. 3.3 n 2225

143 Idpl154 gekantelde blokken 3 15 114 115. 3.55 4.29 ' 0.2074: 1 '1,4 st ge kl 1,43 3. 3. n 2225
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Aa AR AV AW AX AY AZ BE BF BG BH BI j_BJ BK Bl BM BN BQ BP BQ BR BS BT BU BW BX BY BZ CA CB CC
4 BOVENSTE FllTERLAAG GEOTEXTIEl KLEI ZAND type bovenste >150m brede ERVARING Opmerkingen HYDRAULISCHE RAl
5 toplaag geotextiel b 015 050 poro- 2efilter 090 dikte doorlatendheid dijkopbouw bklel kwaliteit 050 090 015 050 090 overgang waterkering materiaaltransport afsc~uivi"g overgang afstandhouders Golven- GHW toetspeil maatgevende
.s, VGD tussen top- siteit laag? debieVm' verval c1/c2/c3 (-sconstructie) op NAP+2,5m uit ondergrond uit granulaire laag ,(-sconstructie) tabel + toeslagen waterstand
7 [GPa] laag en filter? [m] [mm] [mm] [-] jalnee [mm] [mm] O/s/m'] [mm] gklkllkklzs [m] g/m/w [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] ao "" c1 jlnl? g/ol? g/ol? g/ol? g/Vol? g/Vo 112/3 [m+NAP] [m+NAP] [m+NAP]
8 kl 0,8 1 1185 3,95
9 kl 0,8 aD 1 1,85 3,95
10 0,1 5 kl 0,8 g 1,85 3,95 3,95
11 0,1 5 kl 0,8 ao 9 1 1,85 3,95 3,95
12 kl 0,8 1 1,85 3,95
13 kl 0,8 aD 1 1,85 '3,95
14 0,1 5 kl 0,8 aD 1 1;85 3,95 3,95
15 0,1 5 kl 0,8 bO 1 1,85 3,95 3,95
16 kl 0,55 1 1,85 3,95
17 kl 0,55 aD 1 l,85 3,95
18 0,1 5 kl 0,55 aD 1 n,85 3,95 3,85
19 0,1 5 kl 0,55 bO 1 1,85 3,95 3;95
20 kl 0,55 1 1,85 3,95
21 kl 0,55 aD 1 1,85 3,95
22 0,1 5 kl 0,55 aD 1 1,85 3,95 3,95
23 0,1 5 kl 0,55 bO 1 1,85 3,95 3,95
24 kl 0,55 1 l;85 3,95
25 kl 0,55 aD 1 1,85 3,95
26 0,1 5 kl 0,55 aD 1 1,85 3,95 3,95
27 0,1 5 kl 0,55 bO 1 1,85 3,95 3,95
28 kl 0,55 1 1,85 3,95
29 kl 0,55 aO 1 1,85 3,95
30 0,1 5 kl 0,55 ao 1 n,85 3,95 3,95
31 0,1 5 kl 0,55 bO 1 1,85 3,95 3,95
32 kl 0,55 1 1,85 3,95
33 kl 0,55 ao 1 1,85 3,95
34 0,1 5 kl 0,55 aO 1 1,85 3,95 3,95
35 0,1 5 kl 0,55 bO 1 1,85 3,95 3,95
36 kl 0,55 1 1,85 3,95
37 kl 0,55 ao 1 1,85 3,95
38 0,1 5 kl 0,55 aD 1 1,85 3,95 3,95
39 0,1 5 kl 0,55 bO 1 1,85 3,95 3,95
40 kl 0,55 1 1,85 3,95
41 kl 0,55 aO 1 1,85 3,95
42 0,1 5 kl 0,55 aD 1 1,85 3,95 3,95
43 0,1 5 kl 0,55 bO 1 j,85 3,95 3,95
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DH DI

~ Foutmeldingen Waarschuwingen

.s,
__§_
7
8 Toplaagtype is geen bekende steenzetting.
9 Toplaagtype is geen bekende steenzetting.
10
11
12 Toplaagtype is geen bekende steenzetting.
13 Toplaagtype is g_eenbekende steenzetting.
14
15
16 Toplaagtype iSl1een'bekende stee~zettin '.
17 Toplaagtxee is ,Qeen .bekende steenzettinQ.
18
19
20 Toplaagtype is geen bekende steenzetting.
21 Toplaagtype is geen bekende steenzetting.
22
23
24 Toplaagtype is een bekende steenzetting.
25 Toplaagtype is geen bekende steenzetting.
26
27
28 Toplaagtype is geen bekende steenzetting.
29 Toplaagtype is geen bekende steenzetting.
30
31
32 Topláagtype is geen bekende steenzetting.
33 . Toplaagtype is geen bekende steenzetting.
34
35
36 Toplaagtype is geen bekende steenzetting.
37 Toplaagtype is ,geen bekende steenzetting.
38
39
40 Toplaagtype is geen bekende'steenzetting.
41 Toplaagtype is geen bekende steenzetting.
42
43

•
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Spreadsheet asfaltbekledingen

1154

v.,.... 8.1, d.d. 21-10-2008
Wijziging tov wrsie 8.0: OSA aangepast aan nielNJEi grafiek in VTV (alleen voor 058

op geetexllel

loeaterdem Zuid

Waterbouwasfaltbeton
bovenGHW

INVOER
parameter eenheid

nlwau onderbnt beklediliQ mt.o.v. NAP 3
ontwe il m t.O.V. NAP 395
olfhooQte_ m 211

001 a 3B
breedte.aeSioten teen m
letlgte damwandscherm m
onderarond kleVzand/mi nsteen kl
dikte kleil8l!1~ m 05
R. [ton/m 1,025
R... _ Itorilm1' 2,2

p"" Ito'l(mî 2
D, H 1,0;1

a, H 1

UITVOER overdrukken
r m 000

m 000
z+q of z+r m -i 03
0"'1"waterbouw •• faltbelon m 0,00
UITVOER 1fkI. n
D~" wat.tbouw •• f.ltbeton m 0,13
UITYOER TOTAAL
D.1n w... rbouwa.f.ltbeton m 0,13
Voor .. ralt ala overlagin" dient ta worden uitAGAaan
van d.lIJn~jea voor zanda~r..f.lt op slecht verdicht zand dient t. worden ultQ8Aaan

"n de lijntJe. voor kiel

Open steenasfall op geotextlel
goIfklappen buitenlaiud tot ontwe""",," + 1/4 fis
stromln bullenlaluèl kruin en binnenIaIud vanaf ontwe

buiten
binnen

eenheiéJ
m t.c.v. NAP
mt.o.v. NAP
m t.O,V. NAP

m t.c.v. NAP.

mis

kleilund

[ton/m

[ton/m

[ton/m

H
H

wrivi a rameter.talud
versnellI vd Z'Naartekracht
ruwheid buitentalud

mis

Iml

jm]

buitentalud v, [mIs]
rekenwaarde mis

kruin u2% mis
rekenwearde mis

bfnnentalud u2% mis
rekenwaarde mis

Score 0 atrornln
UrrvOER tfkla n butt.ntalud
D.... OSA

UITVOER TOTAAL bult.ntalud
D.InOSA

Ruimte voor opmerkingen:

"
42

395
211
524
42

OB
1,025

1,6

0015
9 BI

1

000
000
-223
0,00

-3,05
000

4,80
240
000
000
000
0,00

0,26

0,26

Waterbouwasfaltbeton
controle op golfklappen

1·2klei 1:2 mijnsteen
.:

1:2zand
0,9 t---t---+--+--t----1r--t--+--,,' .::-'-,-',rt---+--.,-t-=~----:.....7"1. 1:3

0,8 " ,"p , mijnsteen

0,7+---_r--_+----~--+_--_r--_+---,~.~~+----r~~,/.~~~~
§0,6 -t---+--+--+----1f---t--+,...:.'-' -ri'--"-+-...,.,..-t':....-::;"""../.~.tl<_···'_--1_,.,,..,.:'-'l1:4klei

" ,/ ~,_.,.,g 0,5 +---+---+---+---+---l--,,...:...Ir':.._--1f----:l,...:....'--:'7.4'''f---+-,-~+-__::::_l 1:4
"PA ".··r fl". ....mijnsteen....... ....."~-
~ 0,4 t---+---t---t---t--,,-':" ~,....:-t--..-.»-.-:I,r/-'-"~r"'9"---i:-:-'--'-'-i-.-,-;""+--:I 1:5 klei

0,3 +----1I---+--+---t.,...:,.,,......'-I----I-S../~'I----t_,_'-+,"", ,,,.-4----:":"', ...-f"-___..-"7""i 1:3zand
,".;';'" .-' ..., ...........~:~t;;;~~~;;~·:g:,~~I~~·;v~'~~::r=~t=~~==t:~l===j

O+_--t--~-_+-_t~~r--~-+_--t--~-_+-_t-~

° 0,5 1,5 2 2,5 3
Hs lml

3,5 4 4,5 5 5,5

Open steenasfalt op geotextiel
controle op golfklappen

.., +r__ ~-r_---,-----r----r_.:.1='2 __k;:;le:...i_,r_---__._---....., 1:3klei

0,9 1,11

0,8

0,7
§ 0,6
.!l 0,5-"
'g,

0,4'"~
0,3

0,2

0,1

° ° 0,5

-: ./

.
./-:

1:4 klei/' "

/ ,.'
overig

kl

3 3,51,5 2

Hs [mI
2,5

Na Invoerwilzlgln~n opnieuw !I.ten rekenen

1:3klei

overig

6

"
1:2 zand

4



Bijlage 3.3: Berekening vergrotingsfactor golfoploop

II'werinsen Ontwerpnota Oesterdam Zuid
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Spreadsheet Invloed op golfoploop versie 2 30-8-06; methode voor berekening berm boven water verbeterd

Profiel nieuw

1170

1162

1182



Bijlage 3.4: Telling beschikbare aantal blokken

I'weringen Ontwerpnota Oesterdam Zuid



zl z2 lengte Aantal
Haringmanbl H;u';na,m;Ulh

okken

blokken

x4 z3 z4 lengte Aantal
vlakke
blokken

Dikte Vlakke Helling
blokken bestaande

Bovengrens
gekantelde
blokken bij
bestaande
helling

15

3,93 Minimale
bovengrens
bij nieuwe
helling

3,88

nieuwe
helling

1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186

-23,32
-23,6

-23,77
-23,15
-23,1

-23,34
-23,42
-23,48
-23,21
-23,43
-23,69
-23,71
-23,43
-23,67
-22,93
-23,42
-21,66
-19,8

-19,62
-19,74
-19,26
-19,65
-20,68
-19,9

-20,05
-20,77
-23,19
-24,96
-20,57
-20,15
-19,91

-20
-20,12
-20,12
-20,09
-19,97
-20,41
-20,71
-20,67
-20,57
-20,49
-20,25
-19,95
-20,46
-20,48
-20,5

-20,64

-15,43
-15,71
-15,87
-15,26
-15,2

-15,43
-15,55
-15,58
-15,3

-15,54
-15,76
-15,84
-15,57
-15,79
-15,05
-15,58
-13,85
-11,91
-11,78
-11,93
-9,95
-8,92
-9,88
-9,19
-9,32

-10,05
-12,45
-15,64
-12,77
-12,27
-12,05
-12,1

-12,22
-12,24
-12,27
-12,15
-12,54
-12,84
-12,77
-12,71
-12,68
-12,39
-12,17
-12,68
-12,72
-12,68
-12,75

2,04
2,01
1,96
1,99
1,99
1,99
1,98
2,04
2,13
2,09
2,13
2,14
2,1

1,87
1,78
1,48
1,6

1,88
1,47
1,57
1,64
1,59
1,69
1,7

1,73
1,6

1,45
1,37
1,46
1,72
1,65
1,7

1,64
1,7

1,49
1,8

1,51
1,62
1,59
1,65
1,58
1,67
1,68
1,83
1,87
1,86
1,82

3,86
3,85
3,78
3,81
3,88
3,89
3,9

4,01
4,03
4,07
4,12
4,06

4
3,81
3,84
3,7

3,83
3,82
3,68
3,92
4,31
4,67
4,75
4,31
4,72
4,57
4,32
3,78
3,77
3,75
3,67
3,74
3,64
3,83
3,78
4,16
3,69
3,77
3,76
4,02
3,85
3,86
3,89
4,09
4,13
3,87
3,89

8,10
8,10
8,11
8,10
8,12
8,13
8,10
8,14
8,13
8,13
8,18
8,10
8,09
8,12
8,14
8,15
8,12
8,13
8,15
8,16
9,69

11,16
11,23
11,02
11,14
11,12
11,12
9,63
8,13
8,14
8,12
8,16
8,15
8,16
8,15
8,17
8,17
8,16
8,19
8,21
8,13
8,16
8,09
8,10
8,08
8,07
8,16

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
19
22
22
22
22
22
22
19
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

-15,43
-15,71
-15,87
-15,26
-15,2

-15,43
-15,55
-15,58
-15,3

-15,54
-15,76
-15,84
-15,57
-15,79
-15,05
-15,58
-13,85
-11,91
-11,78
-11,93
-9,95
-8,92
-9,88
-9,19
-9,32

-10,05
-12,45
-15,64
-12,77
-12,27
-12,05
-12,1

-12,22
-12,24
-12,27
-12,15
-12,54
-12,84
-12,77
-12,71
-12,68
-12,39
-12,17
-12,68
-12,72
-12,68
-12,75

-12,37
-12,65
-12,84
-12,23
-12,19
-12,39
-12,47
-12,53
-12,24
-12,47
-12,7

-12,76
-12,53
-12,76
-12,01
-10,09
-10,81
-8,88
-8,7

-8,84
-8,44
-6,63
-6,91
-8,13
-8,09
-8,81

-11,18
-14,14
-9,73
-9,23

-9
-9,09
-9,21
-9,12
-9,13
-9,03
-9,42
-9,71
-9,68
-9,61
-9,54
-9,29
-9,02
-9,55
-9,61
-9,61
-9,63

3,06
3,06
3,03
3,03
3,01
3,04
3,08
3,05
3,06
3,07
3,06
3,08
3,04
3,03
3,04
5,49
3,04
3,03
3,08
3,09
1,51
2,29
2,97
1,06
1,23
1,24
1,27
1,5

3,04
3,04
3,05
3,01
3,01
3,12
3,14
3,12
3,12
3,13
3,09
3,1

3,14
3,1

3,15
3,13
3,11
3,07
3,12

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

10
6
6
6
6
3
4
5
2
2
2
2
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

4,34
4,29
4,34
4,34
4,18
4,16
4,10
4,01
4,16
3,98
3,98
4,10
4,14
4,06
3,83
3,53
3,50
4,07
3,55
3,32
3,49
3,48
3,53
4,10
3,59
3,61
3,74
3,87
3,38
3,88
3,89
3,87
3,95
3,70
3,41
3,31
3,61
3,66
3,64
3,32
3,44
3,59
3,52
3,44
3,43
3,89
3,81

4,45
4,45
4,45
4,45
4,45
4,45
4,45
4,45
4,45
4,45
4,45
4,45
4,45
4,45
4,45
5,65
4,45
4,45
4,45
4,45
4,35
5,40
5,70
4,80
4,80
4,80
4,80
4,35
4,45
4,45
4,45
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

4,00
4,01
4,00
4,00
4,04
4,04
4,05
4,08
4,04
4,08
4,08
4,05
4,05
4,06
4,13
4,54
4,22
4,06
4,21
4,28
4,20
4,49
4,55
4,14
4,29
4,28
4,24
4,09
4,26
4,11
4,11
3,95
3,93
3,99
4,07
4,10
4,01
4,00
4,01
4,10
4,06
4,02
4,04
4,06
4,06
3,95
3,96

4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20

4,11 Gemiddelde
bovengrens
bij nieuwe
helling

4,00
4,03 bovengrens
4,03 bij bestaande
4,03 helling
4,03
4,03L- ----J

4,03
4,03
4,03
4,03
4,03
4,03
4,03
4,03
4,03
4,31
4,03
4,03
4,03
4,03
4,01
4,25
4,32
4,11
4,11
4,11
4,11
4,01
4,03
4,03
4,03
3,88
3,88
3,88
3,88
3,88
3,88
3,88
3,88
3,88
3,88
3,88
3,88
3,88
3,88
3,88
3,88




