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Plan Nieuw-Othene/Margaretha/Eendragt
Geachte heer
Als vervolg op het eerder deze week gefaxte bericht, hierbij, op verzoek van de heer Niessink,
de nadere motivering van het aangepaste plan. E.e.a. ten behoeve van het plan zoals dat op 11
februari is vastgesteld en zoals dat aan GS wordt voorgelegd.
Bij de uitwerking van het plan is de bovenrand van de steenbekleding op grond van een nadere
interpretatie van de Leidraad Toetsen op Veiligheid, veranderd. In het bestek wordt daarmee
rekening gehouden.
Bij het ontwerpen van de nieuwe steenbekleding wordt de boven begrenzing bepaald door de
golfbelasting. Indien golven groter dan 2,3 m op kunnen treden moet tot een peil dat wordt
bepaald door het ontwerppeil en de maatgevende golfhoogte, een steenbekleding worden
aangebracht.
Een golfhoogte groter dan 2,3 m komt voor bij de Nieuw -Othenepolder, de Margarethapolder en
de Eendragtpolder op het gedeelte tussen dp 6 en dp 14,4.
De vereiste sterkte van de nieuwe bekleding is beperkt omdat deze slechts op stroming wordt
belast. Op grond van het uitgangspunt van optimaal hergebruik en kosten wordt gekozen voor
hergebruik van vlak gelegde betonblokken (50x50x25). Deze reiken in de drie hiervoor
genoemde dijkvakken tot een niveau boven de berm dat varieert tussen NAP +7,20m en NAP
+7,45 m. Om deze bekleding steun te geven, worden twee rijen blokken aangebracht op de
berm tegen de knik aan.
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