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SAMENVATTING

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

I
I
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Het dijkvak van de Thomaspolder is in beheer bij het Waterschap Het Vrije van
Sluis. De lengte van het vak is ongeveer 2,6 km. In de bestaande situatie varieert
de geotechnische opbouw van de dijk sterk: de hoogte van de kleikern varieert
sterk en op sommige plaatsen komt er een zandlens voor. De ondertafel is bekleed
met basaltzuilen, gezet op een granulaire laag; de boventafel is voor het overgrote
deel bekleed met betonblokken en in het gebied rond sluis nol 7 ook met
basaltzuilen. Op de berm liggen een aantal rijen betonblokken en het bovenbeloop
heeft een grasbekleding.

I

Voor de ontwerpen van de dijkvakken die worden voorbereid voor uitvoering in
1998 gelden de volgende algemene uitgangspunten:
• de gehele bekleding moet sterk genoeg zijn om niet te bezwijken tot aan de

ontwerp-omstandigheden met een gemiddelde overschrijdingsfrequentie van
1/4000 per jaar;

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

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

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

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

I
I

Voor het vak van de Thomaspolder gelden specifieke randvoorwaarden met
betrekking tot de golfaanval en met betrekking tot de natuurwaarden. De
ontwerpwaterstand varieert van NAP+5,65 tot NAP+5,80 m. Afhankelijk van de
waterstand varieert de ontwerpwaarde van de golfhoogte H, tussen 1,66 m en 2,0
m en van de periode T, tussen 6,58 s en 6,80 s. De randvoorwaarden met
betrekking tot de natuurwaarden zijn geformuleerd als de bekledingscategorie die
minimaal nodig is voor ofwel herstel van de huidige natuurwaarden, ofwel
verbetering van de natuurwaarden (voor zover de natuurlijke omstandigheden van
het dijkvak verbetering mogelijk maken). Voor herstel van de huidige
natuurwaarden kan in dit dijkvak elk toepasbaar bekledingstype worden gebruikt.
Voor verbetering van de natuurwaarden komen zijn er interessante mogelijkheden.

I
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Toetsing van de huidige bekleding van het dijkvak is nodig om vast te stellen welke
delen van de bekleding moeten worden verbeterd. Deze toetsing is uitgevoerd
conform de Leidraad Toetsen op Veiligheid. Daarbij is rekening gehouden met de
aspecten beheerdersoordeel, afschuiving, materiaaltransport, stabiliteit toplaag
onder golfaanval en reststerkte. Bijna de gehele ondertafel van de bekleding is
beoordeeld als 'goed'. Alleen een bepaalde zone van de ondertafel van het meest
noordelijke deel is beoordeeld als 'onvoldoende'. Het overgrote deel van de
boventafel is beoordeeld als 'onvoldoende'; alleen het meest noordelijk gesitueerde
strookje en bepaalde delen in het gebied rond sluis nol 7 zijn 'goed'. De delen die
als 'onvoldoende' zijn beoordeeld, moeten worden verbeterd. Het bovenbeloop is
als goed' beoordeeld.

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

I:
I
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Binnen Project Zeeweringen geldt optimaal hergebruik van de bestaande
bekledingsmaterialen als een belangrijk uitgangspunt. Voor dit dijkvak zijn de
betonblokken uit de bestaande bekleding beschikbaar. Ten aanzien van
natuursteen zijn basaltzuilen beschikbaar afkomstig uit andere dijkvakken. Uit
berekeningen blijkt dat een bekleding van gekantelde betonblokken voor het
overgrote deel van het traject kan worden toegepast tot bermniveau; Bekledingen
van basaltzuilen zijn toepasbaar, mits de zuilen voldoende dik zijn (minimaal 30
cm).

Op grond van overwegingen van inpassing en beheerdersvoorkeur is besloten om
de beschikbare betonblokken (globaal) in het meest zuidelijke deel (lengte

. ongeveer 1600 m) en de basaltzuilen in het gebied rond sluis nol 7 (lengte
ongeveer 200 m) van het beschouwde traject toe te passen. Op sommige delen
worden tevens nieuwe betonzuilen toegepast.

I
I

.
Uitgaand van de beschikbare hoeveelheid kunnen in het meest zuidelijke deel alle
betonblokken in gekantelde toestand hergebruikt worden. Daar waar vanuit
ecologisch oogpunt een open constructie of toepassing van betonzuilen met een
eco-toplaag is geëist, is hieraan voldaan.

De aanwezige onderhoudsweggetjes aan weerszijden van sluis nol 7 worden
uitgevoerd in betonzuilen.

I
I
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Nadere uitwerking en dimensionering hebben globaal genomen geleid tot het
volgende ontwerp, van onder naar boven:
• handhaving van de bestaande basaltzuilen in de ondertafel;
• in het gebied rond sluis nol 7 de 'onvoldoende' getoetste delen vervangen door

basaltzuilen, met een minimale dikte van 30 cm.
• In het meest zuidelijke deel hergebruik van betonblokken, boven een strookje

basaltzuilen waar dit vanuit ecologisch oogpunt is geëist.
• alle betonzuilen op de glooiing (behalve die op de onderhoudsweggetjes) zijn

van het type 40/2400.
• de betonzuilen op de onderhoudsweggetjes zijn van het type 50/2300.
• tussen glooiing en berm een afgeronde overgang van basaltzuilen of betonzuilen

op een uitvullaag op een vlies;
• op de berm een onderhoudsstrook van slakken op een weefsel af te werken met

een laag asfaltbeton.I,
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INLEIDING

Achtergrond

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

Voor uitvoering in 1999 zijn vooralsnog zeven dijkvakken langs de Westerschelde
uitgekozen; één van deze zeven dijkvakken is het vak van de Thomaspolder. Het
ontwerp van dit dijkvak is het onderwerp van deze nota.

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

Doelstelling Ontwerpnota

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

Ter verbetering van de helderheid is besloten om de ontwerpnota's te splitsen.
Aspecten die voor alle werken in 1999 gelden worden beschreven in een Algemene
Nota [1], terwijl de specifieke aspecten voor elk dijkvak in aparte ontwerpnota's
worden vastgelegd. De voorliggende nota is de specifieke ontwerpnota voor de
Thomaspolder.

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

taludbekleding van de glooiing van de Thomaspolder;
• toetsings- en ontwerpberekeningen;
• het resulterend ontwerp.

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

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

Locatie projectgebied

De Thomaspolder ligt in Zeeuws-Vlaanderen, in het beheersgebied van het
Waterschap "Het Vrije van Sluis" , ten noorden van 8iervliet. De locatie is
weergegeven in Figuur 1. Het traject dat is geselecteerd voor verbetering heeft een
lengte van ongeveer 2600 m en ligt tussen dp 68,7 (noordgrens) en dp 15,85
(zuidgrens). De dijkpaalnummering in het traject bevat een discontinuïteit: vanaf dp
78,85 zuidwaarts begint de nummering opnieuw, beginnend met dp 0,0. Het meest
noordelijke gedeelte van het beschouwde traject dp 68,7-78,85) behoort tot het
dijkvak van de Hoofdplaatpolder. Het traject wordt in deze Nota besproken in
volgorde van de dijkpaalnummering, in dit geval dus van noord naar zuid.

Het aangrenzende dijkvak ten noorden, Hoofdplaatpolder, is in het kader van
Project Zeeweringen reeds geïnventariseerd en verbeterd. Het aangrenzende
dijkvak ten zuiden, de Paulinapolder is geïnventariseerd, maar wordt niet bij dit
ontwerp betrokken, omdat de hoge ligging van het voorland mogelijkheden biedt
voor een groene dijk.

Geometrie en bekleding

De geometrie van de bestaande glooiing van het dijkvak kan globaal worden
beschreven door twee karakteristieke dwarsprofielen. Deze zijn weergegeven in de
Figuren 2 en 3.

Voor een schematische weergave van de bekleding van het gehele dijkvak wordt
verwezen naar Figuur 4.

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

Over het gehele gedeelte van het beschouwde traject is op de oude dijk een
zandaanvulling aangebracht om na dijkverzwaring het gewenste profiel te
verkrijgen. Deze aanvulling is afgedekt met lagen mijnsteen (40-65 cm dik) of klei
(80-100 cm dik). Dit heeft geresulteerd in de aanwezigheid van zogenaamde
zandlenzen (in het meest noordelijke gedeelte tot aan het gebied rond sluis nol 7 en
naar het zuiden ongeveer vanaf dp 78). In het gebied rond sluis nol 7 varieert de
geometrie van ondergrond sterk. Op een enkel deel loopt de kleikern door tot
halverwege de glooiing (dp 73,65) en soms tot bermniveau (dp 76,75). Tussen
deze dijkpalen in wordt de dijkkern gevormd door zand.

Verticaal gezien bestaat de bekleding uit vijf relevante gedeelten: teen, ondertafel,
boventafel, berm en bovenbeloop.
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Het niveau van de teen varieert tussen NAP-O,75m (nabij sluis nol 7) en NAP+1,8
m (aan de zuidgrens). Rond dijkpaal 71,24 en ten zuiden van dijkpaal 78 ligt een
bestorting; over, het gehele traject is de huidige teenconstructie aangezand. Aan
weerszijden van, sluis nol 7 (dp 76) komen voor de teen vlakke delen Vilvoordse
steen voor. (Deze zijn niet in de toetsing opgenomen).

I
I

De bekleding wordt in tweeën gedeeld door een overgang. Het niveau van de
overgang is ongeveer NAP+3,0 m; dit is ongeveer 0,85 m boven Gemiddeld
hoogwater (GHW).

I
le
I

Het gedeelte van de steenbekleding vanaf de teen tot aan de overgang wordt de
ondertafel genoemd. De taludhelling van de ondertafel varieert sterk over het
beschouwde traject en per bekledingsvak en ligt tussen 1:3,9 en 1:2,7. De
bekleding bestaat uit in het gehele traject uit basaltzuilen. Onder de toplaag ligt een
granulaire laag (Nederlandse steenslag (10-15 cm dik) en mijnsteen (dikte varieert
over het traject». Het basismateriaal van de ondertafel, onder de granulaire laag, is
voor het grootste deel klei; alleen rond sluis nol 7 (dp 76) ligt zand.

I
I

Het bovenste gedeelte, tussen de overgang en de berm (rond NAP+6,0 m), wordt
de boventafel genoemd. De taludhelling varieert rond 1:3,5. De bekleding bestaat
voor het overgrote deel uit betonblokken van 0,50 m bij 0,50 m met een dikte van
0,20 m. In het gebied rond sluis nol 7 komen ook vakken met basaltzuilen voor. De
blokkenbekleding is tot op de berm doorgetrokken. De betonblokken liggen direct
op klei, onder de basaltzuilen komt een laag granulair materiaal voor (Nederlandse
steenslag) met daaronder een laag mijnsteen.

Het bovenbeloop tussen berm en kruin hebben een bekleding van gras op klei.

I
I,_.
'I
I
I

Aan weerszijden van sluis nol 7 lopen twee onderhoudsweggetjes vanaf de berm
naar teenniveau. Direct aansluitend op de uitwateringsconstructie komt van dp 75
tot 76,75 en vlak plateau met basaltzuilen voor.

I
I
I
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3. ONTWERP-CONDITIES

3.1 Uitgangspunten

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

ontwerp-omstandigheden met een gemiddelde overschrijdingsfrequentie van
1/4000 per jaar;

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

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

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

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

3.2 Randvoorwaarden

3.2. 1 Waterstanden

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

dijkvaknr. locatie [dp] Gemiddeld Ontwerppeil 2050
Hoogwater [m to.v. NAP]

[m t.o.v. NAP]
133 68,70 - 68,9 2,10 5,65
132 68,9 - 78,85 I 0 2,10 5,70
131 0-10 2,20 5,75
130 10 - 15,85 2,20 5,80

Tabel 3.1: Karakteristieke waterstanden
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3.2.2 Golfrandvoorwaarden

De golfrandvoorwaarden voor het ontwerp worden bepaald door het gekozen
uitgangspunt dat de dijk sterk genoeg moet zijn om veiligheid tegen overstroming te
bieden tot aan een hoogste hoogwaterstand met een gemiddelde
overschrijdingskans van 1/4000 per jaar. De maatgevende golfgegevens bij
verschillende waterstanden zijn met behulp van modelberekeningen vastgesteld
door RIKZ [4]. De resultaten van de berekeningen zijn weergegeven in Tabel 3.2.
De aangegeven golfrichting betreft de hoek ten opzichte van het noorden die hoort
bij de gegeven maatgevende golfbelasting.

dijkvaknr. locatie [dp] golfrichting waterstand waterstand waterstand
r1 NAP+6m NAP+4m NAP+2m

Hs To Hs To Hs To
133 68,7 - 68,9 360 2,1 6,8 1,6 5,7 1,1 5,2
132 (2) 68,9 -76,9 10 2,1 6,8 1,6 6,2 1,1 5,2
132 (1) 76,9 - 78,85 10 10 1,8 6,8 1,4 6,2 1,0 5,2
131 0-10 10 1,7 6,8 1,3 6,8 0,7 5,2
130 10 - 15,85 10 1,7 6,8 1,3 6,8 0,7 5,2

Tabel 3.2: Golfrandvoorwaarden

Voor de golfrandvoorwaarden bij tussenliggende waterstanden wordt lineair
geïnterpoleerd. Bij waterstanden lager dan NAP+2 m wordt de golfhoogte bij de
waterstand NAP+2 m aangehouden. Voor de golfrandvoorwaarden bij
waterstanden hoger dan NAP+6 m wordt lineair geëxtrapoleerd.

In Tabel 3.3 is apart weergegeven welke golfrandvoorwaarden horen bij de
ontwerppeilen.

dijkvaknr. Locatie [dp] Ontwerppeil 2050 golfparameters
[m t.o.v. NAP]

Hs To
133 68,7 - 68,9 5,65 2,00 6,58
132 (2) 68,9 -76,9 5,70 2,03 6,71
132 (1) 76,9 - 78,85 I 0 5,70 1,74 6,71
131 0-10 5,75 1,64 6,80
130 10 - 15,85 5,80 1,66 6,80

Tabel 3.3: Golfrandvoorwaarden bij Ontwerppeil
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Dijkverbetering Thomaspolder - Ontwerpnota

3.2.3 Ecologische randvoorwaarden

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

Binnen het traject wordt onderscheid gemaakt tussen vier gedeelten. De resultaten
zijn weergegeven in *: alleen losse elementen
TabeI3.4.

dijkvaknr. locatie [dp] getijdezone bovenGHW
herstel verbetering herstel verbetering

133 , 68,7 - 68,9 geen voorkeur matig matig* goed
132 68,9 - 78,85 10 geen voorkeur matig matig* goed
131 0-10 geen voorkeur matig matig* goed
130 10 -15,85 geen voorkeur geen voorkeur matig goed
*: alleen losse elementen

Tabel 3.4: Minimaal benodigd type dijkbekleding

Bovendien geeft de milieu-inventarisatie [5] aan, dat de glooiing in het gehele traject
boven het niveau van GHW (boventafel) belangrijke potenties voor
natuurontwikkeling heeft.
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TOETSING

Algemeen

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

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

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

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

Toetsing toplaag

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

Op de ondertafel van het dijkvak ligt een bekleding van:
• basaltzuilen
op een granulaire laag.

Op de boventafel liggen bekledingen van:
• betonblokken op klei;
• basaltzuilen op een granulaire laag.

De beide onderhoudsweggetjes en het vlakke plateau basaltzuilen rond sluis nol 7
zijn apart getoetst.
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Dijkverbetering Thomaspolder - Ontwerpnota

Meer gedetailleerde informatie over de uitgevoerde stabiliteitsberekeningen is
opgenomen in Bijlage 1. De toetsing is uitgevoerd voor 9 afzonderlijke gedeelten
van het traject; in de Bijlage zijn deze gedeelten apart opgenomen. Het voorblad
van Bijlage 1 bevat een inhoudsopgave.

4.2.1 Basaltzuilen ondertafel

In de gehele ondertafel van het traject komen basaltzuilen voor. De granulaire
onderlaag van dit bekledingstype bestaat uit Nederlandse steenslag 20/40 en heeft
een dikte van ongeveer 0,1m.

De basis voor de gekozen waarden zijn weergegeven in Tabel4.1

parameter waarde basis

gedeelte 68,7-68,9 68,9-73,4 73,4-73,65 73,65-75,05

locatie [dp] 68,8 71,25 73,65 74,32

bovengrens bekleding [m+NAP] 3,20 3,04 2,13 3,23 metingen

steilste taludhelling (cot) 3,0 2,8 3,2 3,3 metingen

gemiddelde steendikte [m] 0,26 0,23 0,24 0,25 metingen
Soortelijke massa [kg/m3

] 2900 2900 2900 2900 aanname

parameter waarde basis

gedeelte 75,05-76,5 76,5-76,9 76,9-78,85 0-15,85

locatie [dp] 76,30 76,75 78 4 en 11

bovengrens bekleding [m+NAP] 2,52 3,8 3,1 3,1 metingen

steilste taludhelling (cot) 3,9 3,2 3,1 3,4 metingen

gemiddelde steendikte [m] 0,25 0,22 0,22 0,25 en 0,28 metingen
Soortelijke massa [kg/m3

] 2900 2900 2900 2900 aanname

Tabel 4.1: Gegevens toetsing basaltzuilen in de ondertafel

Het beoordelingsresultaat is als volgt:
8eheerdersoordeel: weinig schade.
.Afschuiving: overal 'goed'.
Materiaaltransport: overal 'goed'.
Stabiliteit: voor het overgrote deel 'goed' op grond van de gedetailleerde
methode. Het gedeelten van dp 68,9-73,4 van NAP+1,66 tot NAP+3 is beoordeeld
als 'onvoldoende' op grond van het niet geldig zijn van de ANAMOS berekening,
hoewel het resultaat van ANAMOS 'stabiel' is.

De bekleding van basaltzuilen in de ondertafel van het gehele traject wordt
beoordeeld als 'goed', behalve voor het gedeelte van dp 68,9-73,4 van NAP+1,66
tot NAP+3 alwaar het oordeel 'onvoldoende' luidt.
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Dijkverbetering Thomaspolder - Ontwerpnota

4.2.2 Basaltzuilen boventafel

De basaltzuilen in de boventafel komen voor rond dp 68,7 en in het gebied bij sluis
nol 7. De granulaire onderlaag van dit bekledingstype bestaat uit Nederlandse
steenslag 20/40 en heeft een dikte van ongeveer 0,1m.

De basis voor de gekozen waarden zijn weergegeven in Tabel 4.2

parameter waarde basis
gedeelte 68,7-68,9 73,4-73,65 75,05-76,5 76,5-76,9
locatie fdp] 68,8 73,65 76,30 76,75
bovengrens bekleding [m+NAP] 5,64 5,77 5,86 5,72 metingen
steilste taludhelling (cot) 3,4 3,1 3,3 3,2 metingen
gemiddelde steendikte [m] 0,26 0,25 0,25 0,26 metingen
Soortelijke massa [kg/m3

] 2900 2900 2900 2900 aanname

Tabel 4.2: Gegevens toetsing basaltzuilen in de boventafel

Het beoordelingsresultaat is als volgt:
Beheerdersoordeel: weinig schade.
Afschuiving: overal 'goed', behalve in het gedeelte van dp 75,05-76,5 alwaar het
oordeel 'twijfelachtig' luidt. Dit is formeel geen eindresultaat van de toetsing, maar
omdat de uit stabiliteitstoets van de onderste zone een eenduidig toetsresultaat
volgt, is hiernaar geen verder onderzoek verricht. Het bovenste stukje van dit deel
heeft een taludhelling van 1:3,98. Afgerond naar 1:4 heeft dit als toetsresultaat op
het onderdeel afschuiving 'goed'.
Materiaaltransport: overal 'goed'.
Stabiliteit:
• gedeelte van dp 68,7-68,9: 'goed' op basis van de gedetailleerde toetsing.
• gedeelte van dp 73,4-73,65 van NAP+2,13-NAP+4,75 : 'onvoldoende' op grond

van het niet geldig zijn van de ANAMOS berekening, hoewel het resultaat van
ANAMOS 'stabiel' is. Hetzelfde geldt voor het stukje van NAP+2,13-NAP+3,23
van dp 73,65-73,85. Boven het niveau van NAP+4,75 is het oordeel 'goed' op
grond van de gedetailleerde methode.

• gedeelte van dp 75,05-76,5 van NAP+2,64-NAP+4,91: onvoldoende' op grond
van het niet geldig zijn van de ANAMOS berekening, hoewel het resultaat van
ANAMOS 'stabiel' is. Boven het niveau van NAP+4,91 is het oordeel 'goed' op
grond van de gedetailleerde methode.

• gedeelte van dp 76,5-76,9 van NAP+3,1-NAP+4,66: onvoldoende' op grond van
het niet geldig zijn van de ANAMOS berekening, hoewel het resultaat van
ANAMOS 'stabiel' is. Boven het niveau van NAP+4,66 is het oordeel 'goed' op
grond van de gedetailleerde methode.

Voor de bekleding van basaltzuilen in de boventafel is de stabiliteitseis bepalend.
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Dijkverbetering Thomaspolder - Ontwerpnota

4.2.3 Vlakke betonblokken

In bijna de gehele boventafel van het traject ligt een bekleding van vlakke
betonblokken, globaal te verdelen in drie vakken. De toetsing van de betonblokken
is uitgevoerd voor 5 dwarsprofielen, verdeel over de drie vakken. Ter indicatie
worden de gebruikte gegevens van deze drie vakken betonblokken en de basis
voor de gekozen waarden weergegeven in TabeI4.3.

parameter waarde basis
locatie [dp] 68,9-73,4 73,65-75,05 76,9-15,85
bovengrens bekleding [m+NAP] 5,69 5,79 5,62 metingen
steilste taludhelling (cot) 3,8 3,2 3,1 metingen
steendikte [m] 0,20 0,20 0,20 besteksgeg.
Soortelijke massa [kg/m3

] 2300 2300 2300 aanname

Tabel 4.3: Gegevens toetsing vlakke betonblokken

Het beoordelingsresultaat is als volgt:
8eheerdersoordeel: niet relevant: uit de verdere toetsing volgt een eenduidige
beoordeling, er is geen formeel beheerdersoordeel opgevraagd
Afschuiving: deels 'goed' en deels 'twijfelachtig'; dit laatste is weliswaar geen
eindresultaat, maar vanwege de toetsingsresultaten van andere
bezwijkmechanismen is nader onderzoek niet nodig
Materiaaltransport: 'onvoldoende'
Stabiliteit: overal 'onvoldoende' op grond van de eenvoudige methode.

De gehele bekleding van vlakke betonblokken wordt beoordeeld als 'onvoldoende'.

4.2.4 Het vlakke plateau basalt bij sluis nol 7

Direct aansluitend op de uitwateringsconstructie van sluis nol 7 komt van dp 75 tot
76,75 en vlak gedeelte met basaltzuilen voor.

Voor een dergelijk gedeelte van de glooiing bestaat een aparte toets- (en ontwerp-)
methode: men beschouwt het plateau als een lage berm. De ontwerpwaarde van
de zuilhoogte die op een dergelijke berm nodig is, is ook de toetswaarde; m.a.w. als
de aanwezige hoogte van de basaltzuilen op het plateau niet voldoet aan de
ontwerpwaarde, is het resultaat 'onvoldoende'.

De benodigde zuilhoogte is afhankelijk van de talud hellingen direct boven en onder
het plateau, de hoogteligging van het plateau en de golfrandvoorwaarden. Voor de
procedure wordt verwezen naar [10]; in bijlage 1 is deze uitgewerkt.

De benodigde basaltzuilhoogte is 0,27 m. De aanwezige maatgevende zuilhoogte is
0,22 m. Hieruit volgt dat de bekleding van basaltzuilen op het gehele plateau
beoordeeld is als 'onvoldoende'.
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De onderhoudsweggetjes aan weerszijden van sluis nol 7

Aan de. noord-westzijde van sluis nol 7 (dp 73,4-73,85) loopt een
onderhoudsweggetje, bestaande uit Doornikse blokken, langs de glooiing van de
berm naar teenniveau.,

Aan de oostzijde van sluis nol 7 (dp 76,5-76,9) loopt een dergelijke weggetje,
bestaande uit petite graniet blokken.

Voor een dergelijk constructie bestaat een aparte toets- (en ontwerp-) methode:
men beschouwt het weggetje als een lage berm. De ontwerpwaarde van de
blokdikte die op een dergelijke berm nodig is, is ook de toetswaarde; m.a.w. als de
aanwezige hoogte van de blokken op het weggetje niet voldoet aan de
ontwerpwaarde, is het resultaat 'onvoldoende'.

De benodigde blokdikte is afhankelijk van de taludhellingen direct boven en onder
het weggetje en de golfrandvoorwaarden. Voor de procedure wordt verwezen naar
[10]; in bijlage 1 is deze uitgewerkt.

De benodigde dikte van de Doornikse blokken op het weggetje in het gedeelte van
dp 73,4-73,85 is 0,35 m. De aanwezige blokdikte is 0,21 m. Hieruit volgt dat de
bekleding op het weggetje is beoordeeld als 'onvoldoende'.

De benodigde dikte van de petite graniet blokken op het weggetje in het gedeelte
van dp 76,5-76,9 is 0,45 m. De aanwezige blokdikte is 0,30 m. Hieruit volgt dat de
bekleding op het weggetje is beoordeeld als 'onvoldoende'.

4.2.6 Grasbekleding boven beloop

De bestaande grasbekleding voldoet als de significante golfhoogte bij het
ontwerppeil kleiner dan of gelijk aan 3,0 m is. Uit Tabel 3.3 blijkt dat dit voor het
beschouwde traject het geval is. De grasbekleding van het boven beloop wordt
beoordeeld als 'goed'.

4.3 Toetsing reststerkte bekleding

Toetsing van de reststerkte is alleen relevant voor die vakken waarvan de toplaag is
beoordeeld als 'onvoldoende'. Voor dit dijkvak is dit bijna de gehele boventafel en in
het gedeelte van dp 68,9-73,4 ook een deel van de ondertafel.

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

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

Voor de vakken 133 en 132(2) is de ontwerpgolfhoogte groter dan 2 m (zie Tabel
3.3), zodat hier aan het eerste criterium al niet wordt voldaan. Voor deze vakken
kan in ieder geval geen beroep worden gadaan op reststerkte.

Zoals beschreven in § 2.2 varieert het kruinniveau van de kleikern sterk. In het
algemeen is er onvoldoende informatie over de niveaus van onder- en bovenkant
van de kleikern en over de exacte opbouwen kwaliteit van de klei. Volgens de
Leidraad wordt bij twijfel over de reststerkte van de bekleding een eindscore 'nader
onderzoek' gegeven. In dit geval echter is nader onderzoek niet goed mogelijk: om
een representatief en voldoende betrouwbaar beeld van de kleikern te krijgen zou
het onderzoek zeer fijnmazig moeten zijn. Bovendien zou de opbouw van de klei
juist door het onderzoek sterk worden verstoord.

Op grond van deze overwegingen wordt (ook voor de overige vakken) de
reststerkte als 'onvoldoende' beoordeeld.

4.4 Conclusie

Het eindresultaat van de toetsing is weergegeven in TabeI4.5.

dijkvaknr. locatie [dp] toetsingsresultaat
ondertafel boventafel bovenbeloop

133 68,7-68,9 'goed' 'goed' 'goed'
132(2) 68,9-73,4 onder NAP+1,66: 'goed' 'onvoldoende' 'goed'

daarboven: 'onvoldoende'
73,4-73,65 tussen NAP+2,13 en NAP+4,75: 'onvoldoende' 'goed'

daarboven en daaronder: 'goed'
73,65-73,85 boven NAP+2,13: 'onvoldoende' 'goed',

daaronder: 'goed'
73,85-75,05 'goed' 'onvoldoende' 'goed'
75,05-76,5 tussen NAP+2,52 en NAP+4,9: 'onvoldoende' 'goed'

daarboven en daaronder: 'goed'
76,5-76,9 tussen NAP+3,1 en NAP+4,66: 'onvoldoende' 'goed'

daaronder en daarboven: 'goed'
132(1) 76,9-78,85/0 'goed' 'onvoldoende' 'goed'
131 0-10 'goed' 'onvoldoende' 'goed'
130 10-15,85 'goed' 'onvoldoende' 'goed'

Tabel 4.5: Toetsingsresultaat

De onderhoudsweggetjes aan weerszijden van sluis nol 7 en het plateau van
basaltzuilen aansluitend op de uitwateringsconstructie van deze sluis zijn
beoordeeld als: 'onvoloende'.

Het toetsingsresultaat wordt grafisch weergegeven in Figuur 5.
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Dijkverbetering Thomaspolder - Ontwerpnota

KEUZE BEKLEDING

In dit Hoofdstuk wordt voor het hele dijkvak de keuze van het bekledinqstype
beschreven.

Het toetsingsresultaat is weergegeven in Tabel 4.5. De delen die zijn beoordeeld
als 'onvoldoende' moeten worden verbeterd. Ook de 'goed' beoordeelde vakjes in
de boventafel van het gedeelte van dp 73,4 tot dp 76,9 komen voor aanpassing in
aanmerking, omdat de onderliggende glooiingsdelen verbeterd worden. De
aanpassing betreft dus de volledige bekleding van de boventafel vanaf dp 68,9
zuidwaarts en beide onderhoudsweggetjes aan weerszijden van sluis nol 7.

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

Voorselectie

In de Algemene Nota is op grond van de vastgestelde uitgangspunten
geconcludeerd dat alleen de oplossingsrichting 'zetsteen op een uitvullaag op een
vlies' beschikbaar is voor uitvoering in 1999. In principe zijn de volgende typen
zetsteen mogelijk:
• betonzuilen (nieuw aan te voeren);
• natuursteen (hergebruik);
• betonblokken (hergebruik).

Naast de drie typen zetsteen is er een vierde optie: het overlagen van de
bestaande bekleding met breuksteen. Dit is met name van belang in situaties
waarin het onderste deel van de bekleding moet worden verbeterd, terwijl een
hogergelegen deel kan worden gehandhaafd. Overlagen met breuksteen is in zo'n
geval een alternatief voor het vervangen van zowel de 'onvoldoende' als de 'goede'
bekleding door een nieuwe bekleding. Als door het overlagen niet een 'goede'
middentafel kan worden gespaard, valt deze oplossingsrichting bij voorbaat af op
grond van de hogere kosten.
In dit dijkvak doet deze situatie zich niet voor, waardoor overlagen niet als een
oplossingsrichting wordt beschouwd.

In het kader van voorselectie moet het volgende worden opgemerkt:
Met de beheerder is overeengekomen dat in het gedeelte van dp73,4 tot dp
76,9 alleen hergebruik van basaltzuilen in aanmerkingen komen vanwege het
nostalgische karakter van het gebiedje rond sluis nol 7. Voor dat gedeelte zijn _
geen berekening gemaakt naar de toepasbaarheid van de overige alternatieve
bekledingstypen: betonzuilen en gekantelde betonblokken.
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5.3

Dijkverbetering Thomaspolder - Ontwerpnota

Beschikbaarheid

Aanvoer van nieuwe betonzuilen is in alle gevallen mogelijk.

Vanuit verschillende locaties zijn betonblokken en basaltzuilen beschikbaar voor
hergebruik, namelijk uit de bestaande bekleding, uit depot van de werken die in
1997 en 1998 zijn of worden uitgevoerd en uit andere werken die in 1999 zullen
worden uitgevoerd. Het uitgangspunt voor het project is, dat het bestaande
bekledingsmateriaal optimaal moet worden hergebruikt. Ook aanvoer vanuit veraf
gelegen depots of dijkvakken wordt dus in principe in de beschouwing betrokken.
Voor de betonblokken wordt in dit geval echter alleen uitgegaan van de beschikbare
blokken uit het werk zelf.

De afmetingen van alle beschikbare betonblokken zijn 0,50 m x 0,50 m x 0,20 m.
Met de blokken vanuit de bestaande bekleding kan een oppervlakte van ongeveer
5600 m 2 worden bekleed. Behalve dit materiaal zijn vanuit Zeeuws-Vlaanderen
geen betonblokken meer beschikbaar: alle verdere vrijgekomen blokken zijn
hergebruikt. Betonblokken vanaf de noordzijde van de Westerschelde kunnen ook
aan de noordzijde worden hergebruikt en hoeven dus niet in Zeeuws-Vlaanderen te
worden toegepast.

De oppervlakte van de vrijkomende basaltbekleding is ongeveer 3.200 m2
, de

dikte van de zuilen varieert tussen 19 en 28 cm. Indien nodig zijn uit andere
dijkvakken meer basaltzuilen van uiteenlopende afmetingen beschikbaar.
Hergebruik van de vrijkomende granietblokken en Doornikse blokken (uit de
onderhoudsweggetjes) als zetsteen wordt voor dit dijkvak niet overwogen.

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

Constructieve toepasbaarheid

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

De berekeningen betreffen alleen het bezwijkmechanisme 'verlies van
toplaagstabiliteit'. Met het bezwijkmechanisme 'afschuiving' wordt rekening
gehouden door niet te werken met steilere hellingen dan 1:3 en verder bij de-
dimensionering in Hoofdstuk 6. Met het bezwijkmechanisme 'materiaaltransport'
wordt rekening gehouden bij het ontwerp van het geokunststof, zie ook
Hoofdstuk 6.
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Meer gedetailleerde informatie over de uitgevoerde stabiliteitsberekeningen is
opgenomen in Bijlage 2.

Invoerparameters

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

5.3.1.1 Taludhelling

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

Afhankelijk van de vraag of de gehele bekleding moet worden vervangen of niet zijn
in principe twee oplossingen beschikbaar:
• handhaven van de bestaande taludhellingen;
• aanbrengen van één constante, nieuwe taludhelling.

Op basis van de bestaande taludhellingen en de inpassing is uitgegaan van één
taludhelling voor het ontwerp van 1:3,5. Om rekening te houden met
uitvoeringstolerantie wordt in de berekeningen gewerkt met een taludhelling die
2/10 steiler is (dus 1:3,3 in plaats van 1:3,5).

Benadrukt wordt, dat deze helling niet noodzakelijk de ontwerphelling hoeft te zijn:
deze helling wordt gebruikt voor het verkrijgen van een goede indicatie van de
constructieve toepasbaarheid. De resultaten worden gebruikt als eerste indicatie
voor het ontwerp, maar voor het uiteindelijke ontwerp worden in principe aparte
berekeningen gemaakt. Dit wordt beschreven in Hoofdstuk 6.

5.3.2 Betonzuilen

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

Uit de verrichte berekeningen blijkt, dat toepassing van betonzuilen in het hele
dijkvak mogelijk is. Bij de zwaarste randvoorwaarden uit Tabel 3.3 (vak 132(2» is
uit het oogpunt van toplaagstabiliteit een taludhelling van 1:3,0 nog ruimschoots
mogelijk. Voor die gedeelten waar wordt gekozen voor toepassing van betonzuilen,
zal het optimale zuiltype worden bepaald in Hoofdstuk 6.

Verwezen wordt naar Bijlage 2.1.

5.3.3 Betonblokken

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

De afmetingen van de betonblokken staan vast. Hierdoor kan worden bepaald waar
gekantelde betonblokken wel en niet toepasbaar zijn, uitgaand van een bepaalde
taludhelling. Uit § 5.2 blijkt, dat voor dit bestek alleen uit hoeft te worden gegaan
van blokken met de afmetingen 0,50 m x 0,50 m x 0,20 m. Uitgegaan wordt van
gekantelde toepassing tegen elkaar aan, met een spleetbreedte van 1 mm. Voor de
filterlaag wordt in de berekeningen gebruik gemaakt van ontwerpwaarden, waarbij
voor de getijdezone een extra marge wordt aangehouden ten aanzien van de
filterdikte (zie § 6.3.2). De uiteindelijke plaatsingsmethode van de gekantelde
blokken wordt nader uitgewerkt in § 6.3.1.2.

Berekend is tot welk niveau gekantelde betonblokken kunnen worden toegepast uit
het oogpunt van stabiliteit. De toepasbaarheid is weergegeven in Tabel 5.1.

dijkvaknr. locatie [dp] maximaal topniveau [m+NAP]
onderGHW boven GHW

133 68,7 - 68,9 niet relevant 5,84 (berm)"
132(2) 68,9 - 73,4 niet relevant 2,6

73,4-76,9 niet relevant niet relevant
132(1) 76,9 - 78,85/0 niet relevant 5,8 (berm)
131 0-10 niet relevant 5,7 (berm)
130 10-15,85 niet relevant 5,7 (berm)

*: Boven de gehandhaafde basaltbekleding moet nog een klein strookje nieuwe
bekleding worden aangelegd om aansluiting te kunnen maken op de
onderhoudsstrook op de berm.

Tabel 5.1: Maximaal topniveau gekantelde betonblokken

Gekantelde betonblokken zijn toepasbaar tot bermniveau in de vakken 130, 131,
132(1) en 133. Vanwege de zwaardere golfrandvoorwaarden is het maximum
toepassingsniveau van de blokken in vak 132(2) NAP+2,6 m.

Verwezen wordt naar Bijlage 2.2.
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Dijkverbetering Thomaspolder - Ontwerpnota

5.3.4 Basaltzuilen

In het bestek worden de zuilhoogtes afgerond op 5 cm, terwijl bovendien een
sorteermarge van 3 cm wordt toegepast. De constructieve toepasbaarheid van
basaltzuilen wordt daarom op de volgende wijze bepaald: uitgaand van de
vastgestelde randvoorwaarden en taludhellingen (zie § 5.3.1) wordt vastgesteld tot
welk niveau basaltzuilen met een dikte van 17 cm, 22 cm, 27 cm etc. kunnen
worden toegepast. Rekening houdend met de sorteermarge wordt de praktische
bestekswaarde van de basaltzuilen dan 20 cm, 25 cm en 30 cm etc.. Vervolgens
kan besloten worden of het mogelijk en zinnig is om materiaal met de betreffende
dikte te sorteren uit het beschikbare materiaal. Benadrukt wordt, dat de
gehanteerde sorteermarge van 3 cm slechts indicatief is.

Voor de filterlaag wordt in de berekeningen gebruik gemaakt van ontwerpwaarden,
waarbij voor de getijdezone een extra marge wordt aangehouden ten aanzien van
de filterdikte (zie Hoofdstuk 6). Opgemerkt moet worden dat de laagdikte van het
filter, indien deze kleiner is ongeveer 0,20 m, (bij zuilen) niet maatgevend is voor
het ontwerp; (dit omdat de geldigheidsgrens van ANAMOS bepalend is, zie ook
bijlage 2.3).

dijkvaknr. locatie [dp] maximaal topniveau [m+NAP]
d=O,17m d=O,22m d=O,27m d=O,28m

133 68,7 - 68,9 Niet relevant. Voor het benodigde strookje boven de gehandhaafde
basaltzuilen als aansluiting op de onderhoudsweg op de berm is een
hoogte van de basaltzuilen van 0,25 voldoende. De bestekswaarde
wordt 0,30 m.

132(2) 68,9 -76,9 <3 2,6 4,1 6
132(1) 76,9 - 78,85/0 <3 3,4 6 niet relevant
131 0-10 <3 3,3 6 niet relevant
130 10-15,85 <3 3,3 6 niet relevant

Tabel 5.2: Maximaal topniveau basaltzuilen

Verwezen wordt naar Bijlage 2.3.

Met de sorteermarge van 3 cm kunnen basaltzuilen van 30 cm hoog
(bestekswaarde) in vak 132 (2) niet tot bermniveau worden toegepast. Uit de tabel
blijkt dat zuilhoogten van 28 cm hier wel tot aan NAP+6 stabiel zijn. Mocht er
gekozen worden om in vak 132 (2) basaltzuilen van 30 cm (bestekswaarde) in vak
132 (2) tot aan het bermniveau toe te passen, dan is het belangrijk om te weten dat
de sorteermarge voor deze zuilen kleiner is dan elders, en dat ten behoeve van dit
gedeelte dus nauwkeuriger moet worden gesorteerd.
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Ecologische toepasbaarheid

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

Waardering getijdezone boven GHW

goed • basaltzuilen • betonzuilen (evt. met ecotoplaag)

• betonzuilen met ecotoplaag

matig • "'gekantelde betonblokken • gekantelde betonblokken

• basaltzuilen • breuksteen

• betonzuilen • betonzuilen

• overlagen 'met breuksteen

Tabel 5.3: Waardering toepasbare bekledingstypen

Omdat de Milieu-iinventarisatie [5] aangeeft dat de boventafel van het gehele
beschouwde traject belangrijke potenties voor natuurontwikkeling heeft, moeten
betonzuilen in de zone boven GHW bij een 'goede' waardering worden uitgevoerd
met een eco-toplaag (het eventuele verdwijnt).

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

dijkvaknr. locatie [dp] getijdezone boven GHW

herstel verbetering herstel verbetering
133 68,7 - 68,9 geen voorkeur matig matiq" goed

132 68,9 - 78,85/0 geen voorkeur matig matig· goed

131 0-10 geen voorkeur matig rnatlq" goed

130 10-15,85 geen voorkeur geen voorkeur matig goed

*: alleen losse elementen

Tabel 3.4: Minimaal benodigd type dijkbekleding

Geconcludeerd wordt, dat in de getijzone alle beschikbare bekledingstypen uit
ecologisch oogpunt toepasbaar zijn en dat in de zone boven GHW in het gehele
traject slechts betonzuilen met een eco-toplaag mogelijk zijn, indien voor
verbetering van natuurwaarden wordt gekozen.

Uit detail-advies van het RIKZ [13] is gebleken dat de belangrijke potenties voor
natuurontwikkeling alleen voor het onderste deel van de boventafels gelden
(ongeveer tot een niveau van NAP+4) en dan alleen voor het gedeelte van dp 68,7-
73,4. Ook in het meest zuidelijke deel van vak 131 (vanaf dp 6,5) en in vak 131 is
het wenselijk om in het onderste deel van de boventafel een 'open' bekledingstype
toe te passen (beton- of basaltzuilen), dit vanwege de aanwezigheid van een schor _
voor de dijk. Boven deze zones en buiten dit deel zijn de bekledingstypen vrij te
kiezen.
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5.5 Afweging

In Tabel 5.4 wordt samengevat welke bekledingstypen kunnen worden toegepast,
uitgaande van beschikbaarheid en constructieve en ecologische toepasbaarheid.

Dijkvaknr. Locatie [dp] getijdezone boven GHW

133 68,7-68,9 niet relevant betonblokken*
basaltzuilen (minimaal 30 cm)*
betonzuilen*

132(2) 68,9-73,4 niet relevant onderste zone boventafel: betonzuilen met eco-toplaag
daarboven: betonzuilen of basaltzuilen (> 30 cm)-
(de onderste zone van dit gedeelte valt net in de getijzone)

73,4-76,9 niet relevant basaltzuilen (minimaal 30 cm) -, ***
132(1) 76,9-78,85/0 niet relevant gekantelde betonblokken

basaltzuilen (minimaal 30 cm)
betonzuilen

131 0-6,5 niet relevant gekantelde betonblokken
basaltzuilen (minimaal 30 cm)
betonzuilen

6,5-10 niet relevant onderste zone boventafel:
basaltzuilen (minimaal 30 cm) of betonzuilen
daarboven ook: gekantelde betonblokken

130 10..15,85 niet relevant onderste zone boventafel:
basaltzuilen (minimaal 30 cm) of betonzuilen
daarboven ook: gekantelde betonblokken

*: Boven de gehandhaafde basaltbekleding moet nog een klein strookje nieuwe bekleding
worden aangelegd om aansluiting te kunnen maken op de onderhoudsstrook op de berm. Dit
strookje valt buiten het gedeelte met belangrijke potenties voor natuurontwikkeling.

**: Voor dit gedeelte geldt voor de basaltzuilen een kleinere sorteermarge dan elders; voor dit
gedeelte moet dus nauwkeuriger gesorteerd worden.

***: Voor het gedeelte van dp 73,4-76,9 is besloten om hier alleen basaltzuilen toe te passen,
vanwege het nostalgische karakter van het gebied rond sluis nol 7.

Tabel 5.4: Mogelijke bekledingstypen

Opgemerkt wordt dat de keuze en dimensionering van het bekledingstype op de
onderhoudsweggetjes aan weerszijden van sluis nol 7 en op het plateau, direct
aansluitend op de uitwateringsconstructie van deze sluis, wordt beschreven in
hoofdstuk 6.

De afweging wordt per dijkvak beschreven in de richting van noord naar zuid.

In dijkvak 133 (dp 68,7-68,9), voor het strookje boven de gehandhaafde
basaltzuilen, ten behoeve van de aansluitng op de onderhoudsstrook op de berm, is
gekozen voor betonzuilen. Dit vanwege de toegepaste betonzuilen in het
naastgelegen vak.
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In dijkvak 132(2) (dp 68,9-73,4), in de strook van NAP+1 ,66 tot NAP+4, moeten
volgens de eisen m.b.t. de ecologie betonzuilen met eco-toplaag worden toegepast.
In de zone daarboven is gekozen voor betonzuilen omdat anders de onderliggende
zone van betonzuilen met eco-toplaag een geïsoleerde strook zou worden, wat
esthetisch niet mooi is. Bovendien is het totale oppervlakte van hergebruik van
basaltzuilen niet ongelimiteerd, in verband met het totaal aantal beschikbare
steenzetters die in Zeeland nodig zijn voor de werken die in 1999 uitgevoerd gaan
worden.

I
,I

..
I:
I

In het overige deel van dijkvak 132 (2) (dp 73,4-76,9) is reeds in een vroeg stadium
besloten om hier alleen basaltzuilen toe te passen, vanwege het nostalgische
karakter van het gebied rond sluis nol 7. (Bovendien is dit gebied, vanwege de
aanwezige bochten, niet geschikt voor toepassing van betonblokken).

In dijkvak 132 (1) (dp76,9-78,85I 0) is gekozen voor toepassing van basaltzuilen
omdat dit dijkvak, vanwege de aanwezige bochten, niet geschikt is voor hergebruik
van betonblokken. Waar technisch en praktisch mogelijk verdient bovendien
hergebruik van basalt de voorkeur boven toepassing van (nieuwe) betonzuilen.

I

In de dijkvakken 131 en 130 (dp 0-15,85) worden in een strook alle (uit het traject)
vrijkomende betonblokken hergebruikt. Omdat het vanuit ecologisch oogpunt
wenselijk is om in de onderste zone van de boventafel vanaf dp 6,5 een 'open'
constructie toe te passen, worden hier tot het niveau van NAP+3,75 mbasaltzuilen
toegepast. Zo onstaat in de vakken 130 en 131 een lange strook (in het rechte
gedeelte van het traject) waar alle vrijkomende betonblokken kunnen worden
hergebruikt. Hierboven, ten behoeve van de aansluiting op de onderhoudsstrook op
de berm, worden betonzuilen toegepast.

I
I
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Dijkverbetering Thomaspolder - Ontwerpnota

5.6 Gekozen bekleding

De gekozen bekleding is samengevat in onderstaande tabel.

Dijkvaknr. Locatie [dp] getijdezone boven GHW
133 68,7-68,9 niet relevant betonzuilen*
132(2) 68,9-73,4 niet relevant van NAP+1,66-NAP+4: betonzuilen met eeo-toplaag

daarboven: betonzuilen
(de onderste zone van dit gedeelte valt net in de getijzone)

73,4-76,9 niet relevant basaltzuilen (minimaal 30 cm) **
132(1) 76,9-78,85/0 niet relevant basaltzuilen (minimaal 30 cm)
131 0-6,5 niet relevant tot ca. NAP+5,6 m: gekantelde betonblokken

daarboven: betonzuilen
6,5-10 niet relevant tot ca. NAP+3,75 m: basaltzuilen (minimaal 30 cm)

daarboven tot ca. NAP+5,6 m; gekantelde betonblokken
daarboven: betonzuilen

130 10-15,85 niet relevant tot ca. NAP+3,75 m: basaltzuilen (minimaal 30 cm)
daarboven tot ca. NAP+5,6 m; gekantelde betonblokken
daarboven: betonzuilen

*: Boven de gehandhaafde basaltbekleding moet nog een klein strookje nieuwe bekleding
worden aangelegd om aansluiting te kunnen maken op de onderhoudsstrook op de berm. Dit
strookje valt buiten het gedeelte met belangrijke potenties voor natuurontwikkeling.

**: Voor dit gedeelte geldt voor de basaltzuilen een kleinere sorteermarge dan elders; voor dit
gedeelte moet dus nauwkeuriger gesorteerd worden.

Tabel 5.5: Gekozen bekleding
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Dijkverbetering Thomaspolder - Ontwerpnota

6. DIMENSIONERING

Op basis van de gekozen bekledingstypen volgens tabel 5.5 is het ontwerp in detail
uitgewerkt. Glooiingskaarten van het resulterend ontwerp van het dijkvak zijn
weergegeven in Figuur 6, samen met de bestaande situatie (figuur 4). De
resulterende dwarsprofielen zijn grafisch weergegeven in de Figuren 7 tlm 15. De
constructieve uitwerking wordt in dit hoofdstuk beschreven per constructie-
onderdeel, vanaf de kreukelberm richting het bovenbeloop. Voor
achtergrondinformatie wordt verwezen naar de Handleiding Ontwerpen [10].

6.1 Kreukelberm

Omdat er in het gehele traject geen nieuwe teenconstructie wordt aangebracht,
wordt ook de kreukelberm niet aangepast.

6.2 Teenconstructie

Over het gehele traject wordt de ondertafel gehandhaafd en behoeft er dus geen
nieuwe teenconstructie te worden aangelegd.

6.3 Zetsteenbekleding

In Hoofdstuk 5 is vastgesteld welke bekledingstypen zullen worden aangebracht.
Het betreft zetsteen (betonzuilen, gekantelde betonblokken en basaltzuilen).

In het gehele traject bestaat de zetsteenbekleding uit de betreffende toplaag, met
daaronder een uitvullaag van granulair materiaal en daaronder een geokunststof.

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

6.3.1 Toplaag

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

Ten aanzien van de taludhelling wordt opgemerkt, dat de indicatieve helling zoals
gebruikt voor de bepaling van de constructieve toepasbaarheid (§ 5.3) gelijk is aan
de definitieve ontwerphellingen (1:3,5 voor het gehele dijkvak).

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

Betonzuilen worden toegepast op de volgende plaatsen:
• vak 133, dp 68,7 - dp 68,9, boven NAP+5,7 m;
• vak 132 (2) dp 68,9 - dp 73,4, boven NAP+1,66 m;
• vak 131, dp 0 - dp 10, boven NAP+5,6 m;
• vak 130, dp 10 - dp 15,85, boven NAP+5,6 m.

In §5.3.2 is vastgesteld dat betonzuilen in constructieve zin ruimschoots
toepasbaar zijn in het gehele dijkvak. De uiteindelijk toe te passen zuil moet in de
eerste plaats voldoende zwaar zijn; uit stabiliteitsberekeningen volgt een aantal
praktisch leverbare combinaties van dikte en soortelijke massa. De dikte wordt
daarbij afgerond op 5 cm en de soortelijke massa op 100 kg/m3

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

Dijkvaknr. locatie [dp] optimale mogelijke zuiltypen
taludhelling [cm 1kg/m3]

133 68,7-68,9 3,5 40/2300
35/2400 '"
35/2500
35/2600
30/2700
30/2800
30/2900

132(2) 68,9-73,4 3,5 tot NAP+4: boven NAP+3,5:
40/2300 45/2300
40/2400 40/2400
35/2500 40/2500
35/2600 35/2600
30/2700 35/2700
30/2800 35/2800
30/2900 30/2900

130en 1311 0-15,85 3,5 40/2300
35/2400
35/2500
30/2600
30/2700
30/2800
25/2900

Tabel 6.1: Betonzuilen: mogelijke combinaties dikte en soortelijke massa

De invoergegevens van de berekeningen zijn weergegeven in Bijlage 3.1.
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Voor alle vakken wordt gekozen voor het zuiltype 40 1 2400. Vak 132 (2) is
bepalend voor wat betreft deze keuze vanwege het relatief grote oppervlak ten
opzichte van de overige vakjes waar betonzuilen moeten worden toegepast; juist
omdat deze andere oppervlakten zo klein zijn is het geoorloofd om vanuit praktisch
oogpunt één type betonzuil voor het gehele traject toe te passen. In vak 132 (2),
boven het niveau van NAP+4 wordt de zuil 45/2300 niet gekozen, omdat dan
problemen ontstaan m.b.t. het afschuifcriterium, vanwege het overhouden van een
te dunne kleilaag. (Bij keuze van één type zuil voor het gehele traject worden dan
bovendien de andere delen aanzienlijk overgedimensioneerd).I

I
I•I
I
I

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

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

Verwezen wordt naar Bijlage 3.1.

6.3.1.2 Gekantelde betonblokken

Gekantelde blokken worden toegepast in de vakken 130 en 131. Zoals besproken
in §. 5.3, bij de afweging van de bekledingstypen, is de ontwerphelling bepaald op
1:3,5 en is de toepasbaarheid op dit gedeelte aangetoond.

I

In Bijlage 3 zijn geen invoergegevens van de ontwerpberekeningen van de
gekantelde blokken opgenomen: die zijn namelijk hetzelfde als de berekeningen
van de constructieve toepasbaarheid, zoals beschreven in Hoofdstuk 5. Verwezen
wordt daarom naar Bijlage 2.2.

In de ontwerpberekeningen is uitgegaan van plaatsing tegen elkaar aan op een fijn
filter.

I
6.3.1.3 Basaltzuilen

le
I
I

In een deel van vak 132 (2) en delen van de vakken 131 en 130 worden
basaltzuilen toegepast. De benodigde dikte, de ontwerphellingen en het topniveau
zijn al bepaald in § 5.3, bij de afweging van de bekledingstypen: de ontwerp-
taludhelling is 1:3,5, de benodigde zuildikte is 0,27 m voor de vakken 132 (1), 131
en 130 en voor vak 132 (2) is dit 0,28 cm. De bestekswaarden van deze
zuilhoogten zijn: minimaal 30 cm. Ten behoeve van deze bestekswaarden wordt
doorgaans een sorteermarge van 3 cm aangehouden. Voor het vak 132 (2) is deze
marge 2 cm, waardoor voor dit gedeelte nauwkeuriger moet worden gesorteerd.

I
I
I

In Bijlage 3 zijn geen invoergegevens van de ontwerpberekeningen van de
basaltzuilen opgenomen: die zijn namelijk hetzelfde als de berekeningen van de
constructieve toepasbaarheid, zoals beschreven in Hoofdstuk 5. Verwezen wordt
daarom naar Bijlage 2.3.

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

steenslag van sortering 5/32 mm.

I
I
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Dijkverbetering Thomaspolder - Ontwerpnota

6.3.2 Uitvullaag

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

Bij de plaatsing van gekantelde betonblokken wordt een sortering van 4/14 mm
toegepast. De bijbehorende waarde voor de D15 is 5 mm.

De minimale laagdikte waarin steenslag van deze sortering in uitvoeringstechnisch
opzicht kan worden aangebracht, is 0,1 m. Deze waarde voor de laagdikte wordt
voorgeschreven in het bestek; in de ontwerpberekeningen wordt echter rekening
gehouden met een uitvoeringsmarge: voor de getijdezone wordt gerekend met een
uitvullaag die 0,1 m dikker is, voor de zone boven GHW met een uitvullaag die 0,05
m dikker is.

6.3.3 Geokunststof

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

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

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

eigenschap waarde
dikte ::::3mm

treksterkte ::::20 kN/m

rek bij breuk :s;60%

doordrukkracht ::::3000 N

poriegrootte 090 s 100 urn

permittiviteit s 70 I/m2/s

Tabel 6.2: Eisen geokunststof type 1
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6.3.4 Basismateriaal

6.4

Met betrekking tot de dikte van de kleilaag onder de bekleding wordt binnen het
Project Zeeweringen de volgende lijn aangehouden. De nieuwe bekleding moet
voldoen aan de eisen ten aanzien van afschuiving; deze eisen betreffen de totale
laagdikte van toplaag, uitvullaag en onderliggende kleilaag en zijn mede afhankelijk
van de taludhelling en de gOlfsteilheid. Als niet aan de eisen wordt voldaan, moet
de kleilaag aan de onderzijde worden aangevuld (verwijderen kleilaag, ontgraven
zandpakket, aanbrengen nieuwe kleilaag). Als deze aanvulling nodig is, wordt in
alle gevallen een kleilaagdikte van minimaal 0,8 m aangebracht; deze maat is
gebaseerd op de gebruikelijke dikte van afdekkende kleilagen.

Voor de gedeelten van dp 68,7-73,4 en dp 73,65-75,05 en dp 76,9-78,85/0 geldt
dat de resterende kleilaag voldoende dik is.

Voor het gedeelte van dp 73,4-73,65 is gebleken dat de resterende mijnsteenlaag
onvoldoende dik is. Hier moet een gedeelte van het zand worden ontgraven en
worden aangevuld met een kleilaag van 0,8 m dikte. (Zie figuur 13).

Voor het gedeelte van dp 75,05-76,5 is gebleken dat de resterende mijnsteenlaag
onvoldoende dik is. Ook op dit gedeelte voldoet de constructie niet aan de eisen ten
aanzien van afschuiving. Ook hier moet een gedeelte van het zand worden
ontgraven. Van de vrijkomende mijnsteen wordt op een niveau van ca. NAP+2,5
een mijnsteenkade aangelegd, waarboven de ontgraving wordt aangevuld meteen
kleilaag van 0,8 m dikte. (Zie figuur 11).

In het gedeelte van dp 76,5-76,9 is de kleikern aanwezig tot aan bermniveau. Hier
voldoet de constructie aan de eisen ten aanzien van afschuiving.

In de vakken 130 en 131 (dp78,85/0 - 15,85) voldoet de constructie niet aan de
eisen ten aanzien van afschuiving. Hier moet de zandlens worden ontgraven,
waarna aangevuld moet worden met klei. (Zie figuren 7 en 8).

Overgangsconstructie

In het ontwerp van de glooiing van dit dijkvak kunnen een aantal soorten verticale
overgangen worden onderscheiden:
1. tussen gekantelde blokken en nieuwe betonzuilen:

a) dp °-15,85 rond NAP+5,7 m.
2. tussen gehandhaafde of van elders afkomstige basaltzuilen en gekantelde

betonblokken:
a) dp °-6,5 rond NAP+3 m en dp 6,5 - 15,85 rond NAP+3,75 m.

3. tussen gehandhaafde basaltzuilen en van elders afkomstige basaltzuilen:
a) dp 6,5-15,85 rond NAP+3 m.
b) dp 76,9-76,85 rond NAP+3 m.
c) dp 75,05-76,5 rond NAP+2,5 m.
d) dp 73,65-75,05 rond NAP+3,2 m
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4. tussen gehandhaafde basaltzuilen en nieuwe betonzuilen:
a) dp 76,5 - 76,9 bij de overgang naar het onderhoudsweggetje.
b) dp 73,4 - 73,65 bij de overgang naar het onderhoudsweggetje.
c) dp 68,9 - 73,4 rond NAP+1,66 m.
d) dp 68,7 - 68,9 rond NAP+5,5 m.

5. tussen betonzuilen en van elders afkomstige basaltzuilen:
a) dp 76,5 - 76,9 bij de overgang van het onderhoudsweggetje.
b) dp 73,4 - 73,65 bij de overgang van het onderhoudsweggetje.

Ad 1.
Hier behoeft geen overgangsconstructie te worden gerealiseerd omdat de
bovenkant van de blokkenbekleding een rechte lijn vormt waar de betonzuilen
machinaal tegenaan kunnen worden geplaatst.

Ad2.
Hier is wel een overgangsconstructie nodig, van betonbanden (0,40 m x 0,12 m x
1,0 m), ondersteund door azobépalen (lengte 1,50 m, h.o.h. 0,33 m). Om een
goede aansluiting te kunnen maken worden de bovenste aanwezige basaltzuilen
over beperkte breedte herzet. De herzette basaltzuilen en de overgangsconstructie
worden ingegoten met asfalt.

Ad3.
Hier hoeft geen overgangsconstructie te worden aangebracht. Om een goede
aansluiting te kunnen maken worden de bovenste aanwezige basaltzuilen over
beperkte breedte herzet.

Ad4.
Zie ad 2.

AdS.
Hier hoeft geen overgangsconstructie te worden aangebracht.

Overgang boventafel-berm

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

Het gekozen bekledingstypen voor deze overgang is in de vorige hoofdstukken
reeds besproken.

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

Versie 1
6 november 1998

-31-



I
I
I
I~
I
I
I
I.
I
I
I
I
I
le
I
I
I
I
I
I
I

6.6

6.7

6.8

Dijkverbetering Thomaspolder - Ontwerpnota

Berm

Aansluitend op de beschreven bekleding van betonzuilen of basaltzuilen wordt op
de berm een onderhoudsstrook aangebracht. Voor het ontwerp daarvan is het
verkeer in de uitvoeringsfase maatgevend. De breedte van de strook is 3,0 m, de
strook is opgebouwd uit een 0,4 m dikke laag fosforslakken met sortering 0/40 mm
op een geokunststof type 2 (zie Tabel). De strook wordt na de uitvoering niet
verwijderd, maar zo aangepast dat deze dienst kan doen als onderhoudsstrook.
Daartoe wordt de strook afgewerkt met 60 mm dik grindasfaltbeton.

eigenschap waarde
treksterkte ~ 50 kN/m (ketting en inslag)

rek bij breuk s 20 % (ketting en inslag)

doorstromingsweerstand ~hs s 30 mm (bij filtersnelheid 10 mm/s)

poriegrootte 090 s 350 urn

levensduurverwachting type B (NEN 5132)

sterkte naai naad ~ 50 % van breuksterkte geokunststof

Tabel 6.3: Eisen geokunststof type 2

Strekdammen

Ter plaatse van dp 6,5 bevindt zich een strekdam. De bekleding wordt hieronder
doorgetrokken. De dam wordt tot het benodigde niveau afgebroken en op de
verbeterde glooiing teruggeplaatst.

Onwerp bekleding op het vlakke plateau bij sluis nol 7

Direct aansluitend op de uitwateringsconstructie van sluis nol 7 komt van dp 75 tot
76,75 en vlak gedeelte met basaltzuilen voor.

.Voor een dergelijk gedeelte van de glooiing bestaat een ontwerpmethode: men
beschouwt het plateau als een lage berm. De benodigde zuilhoogte of blokdikte is
afhankelijk van de taludhellingen direct boven en onder het plateau, de
hoogteligging van het plateau en de golfrandvoorwaarden. Voor de procedure wordt
verwezen naar [10.

Gekozen is om het plateau te voorzien van een bekleding van basaltzuilen, dit
vanwege het nostalgische karakter van het gebied bij de sluis en de geringe
noodzaak van berijdbaarheid.

Uit berekeningen is gebleken dat de benodigde zuilhoogte minimaal 30 cm moet
zijn. Verwezen wordt naar bijlage 3.2.
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Ontwerp onderhoudsweggetjes aan weerszijden van sluis nol 7

Aan de noord-westzijde van sluis nol 7 (dp 73,4-73,85) loopt een
onderhoudsweggetje, bestaande uit Doornikse blokken, langs de glooiing van de
berm naar teenniveau.

Aan de oostzijde van sluis nol 7 (dp 76,5-76,9) loopt een dergelijke weggetje,
bestaande uit petite graniet blokken.

Voor een 'dergelijk constructie bestaat een aparte ontwerpmethode: men beschouwt
het weggetje als een lage berm. De benodigde blokdikte of zuilhoogte is afhankelijk
van de taludhellingen direct boven en onder het weggetje en de
golfrandvoorwaarden. Voor de procedure wordt verwezen naar [10].

Besloten is om beide weggetjes te bekleden met nieuwe betonzuilen. Hier kan
gemakkelijk over gereden worden.

Voor verschillende niveaus (boven NAP+3) is berekend welke zuiltypen voldoen.
Vanuit praktisch oogpunt wordt gekozen voor één zuiltype voor beide weggetjes.
Gebleken is dat het weggetje in het gedeelte van dp 73,4-73,85 bij een niveau van
NAP+4 m maatgevend is. In onderstaande tabel is aangegeven welke zuiltypen
voldoen.

locatie [dp] mogelijke zuiltypen
[cm / kg/m3]

73,4 -73,85 50/2300
50/2400
45/2500
45/2600
40/2700
40/2800
40/2900

Tabel 6.4: Mogelijke zuiltypen onderhoudsweggetjes.

Uit kostenoogpunt is gekozen is voor zuiltype 50 I 2300. Bovendien zijn er geen
aanvullende eisen die pleiten voor lagere zuilhoogten.

Voor de berekeningen wordt verwezen naar bijlage 3.3.
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Locatie projectgebied
Bestaand dwarsprofiel dp 4
Bestaand dwarsprofiel dp 73,65
Glooiingskaart bestaande situatie
Eindbeoordeling toetsing
Glooiingskaart ontwerp
Dwarsprofiel nieuwe situatie dp 6,50 - 15,85 (vak 130+deel 131»
Dwarsprofiel nieuwe situatie dp 78,85/0 - 6,50(vak 130)
Dwarsprofiel nieuwe situatie dp 76,9 - 78,85/0(vak 132 (1»
Dwarsprofiel nieuwe situatie dp t.p.v. 76,75 (vak 132 (2»
Dwarsprofiel nieuwe situatie dp t.p.v. 76,30 (vak 132 (2»
Dwarsprofiel nieuwe situatie dp 73,65 - 75,05 (vak 132 (2»
Dwarsprofiel nieuwe situatie dp 73,4 - 73,65 (vak 132 (2»
Dwarsprofiel nieuwe situatie dp 68,9 - 73,4 (vak 132 (2»
Dwarsprofiel nieuwe situatie dp 68,7 - 68,9 (vak 133)
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Dijkverbetering Thomaspolder - Ontwerpnota
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BIJLAGEN

Bijlage .1:
Bijlage 2:
Bijlage 3:
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Dijkverbetering Thomaspolder - Ontwerpnota

Berekeningsresultaten toetsing
Berekeningsresultaten keuze bekleding
Berekeningsresultaten dimensionering
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Dijkverbetering Thomaspolder - Ontwerpnota

BIJLAGE 1: BEREKENINGSRESULTATEN TOETSING

• vak 133, dp 68,7- dp 68,9
• vak 132 (2), dp 68,9 - dp 73,4
• vak 132 (2), dp 73,4 - dp 73,65
• Weggetje van Doornikse bloksteen dp 73,4 - dp 73,85
• vak 132 (2), dp 73,65 - dp 75,05
• vak 132 (2), dp 75,05 - dp 76,50
• Plateau Basalt rond dp 76+30
• vak 132 (2), dp 76,50 - dp 76,90
• Weggetje van Petite Graniet dp 76,50 - dp 76,90
• vak 132 (1), dp 76,90 - dp 78,85 (0,00)
• vak 131, dp 0,00 - dp 10,00
• vak 130, dp 10,00 - dp 15,85
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-. "_ - - - - .... - - - - -r'- - :_' - _,_ -vI33dp68.7-68.9 sll2

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

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium.

RANDVOORWAARDEN RIKZ I

w. H. r, !

Im+NAP) Im) Isl i
2 1,1 5,2
4 1,6 5,7

" -. ",0

umwe'Ppel . ',0'

MAATGEVEND PROFIEL OP 68.80ml (raai44) iIPOLDER I HOOFDPlAAT I
DIJKVAKNR 133

bestaande situatie, 12-10-1998

algemeen soort bekleding Basalt Basalt Basalt Basalt Basalt BasalJ

dijkpaalnummer 68,7-68,9 68,7-68.9 68,7-66.9 68,7-68,9 68.7-66,9 68,7-68,9
niveau bovengrens Im+NAPI 5,64 5,20 4.17 3,20 2,85 2.23
niveau ondergrens Im-NAPI 5,20 4.17 3.20 2.85 2.23 1,22

helling 11: 1) 4,02 3,61 3.41 3,74 3,45 3,02
aanwezige/minimale helling aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

toplaag steandikte [rn] 0,26 0.26 0.26 0.26 0,26 0.26
soortelrke massa lIonlm)1 2,90 2,90 2.90 2.90 2,90 2,90

biJ blokken: breedte Iml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
biJ blokken: lengte lm 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

toplaag gepenetreerd 1 !ia/neel nee nee nee nee nee nee
.. nwezlge H,I6D 1-1 4,21 4,21 4,21 3,52 3,31 3,05

D_krtt (gepenetreerd of overgoten) [rn] 0,06 0,15 0,14 0,05 0,09 0,15
onderlagen filterdoortatendheld (mmfs) dicht dicht dicht dichl dicht dichl

dikte filterta~ [m] 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0.15
kleikem aanwezig 1 lia/nee nee nee 'a a a ja

bij kleikem: niveau knuln Itn- NAPI n.v.t. n.v.I 3,20 3,20 3.20 3.20
bij geen klelkem: dikte kleilaag m 0,80 0,80 n.v.t, n.v.t n.v.t, n.v.t.

maatgevende w. (m+NAPJ 5,65 5,65 5.60 4,30 3,90 3,40
condities H. Iml 2,00 2,00 2,00 1,68 1,58 1.45

T Is) 6,58 6,58 6,58 5,87 5,66 5,55

..~ 1-1 1,45 1,61 1,70 1,51 1.64 1,91

Y. Im) 1.21 1.32 1,38 1.03 1,03 1.08
globale schade-ervartnq beheerder? (veellWeinig) weinig weinig weinig weinig weinig weinig
toetsing .. nslulling toplaag-filter 1 (goed/slecht) goed goed goed goed goed goed

zakkingen opgetneden 1 [jaInee) nee nee nee nee nee nee
beoordeli1l9 afschuiving goed goed cced goed goed goed
type bekleding Black Box 3b (1.5x Uo) 3b (1.5x Uo) 3b (1.5x Uo) 3b (1,5x Uo) 3b (1,5x Uo) 3b (1,5x Uo)

resultaat Black Box twijfelachtig twijfelachtig twijfelachtig twijfelachtig twijfelachtig twijfelachtig
biJ filter: H.I~Dm .. 1-1 4,69 4.37 4.20 4,55 4,32 3,90
Anamce geldig 1 geldig geldig ongeldig geldig geldig geldig

resultaat stabiel stabiel slabiel stabiel stabiel stabiel
ontwerp: ondergrens bekleding ImtNAP) ondergrens te hoog ondergrens te hoog 3.53 ondergrens Ie hoog 2,36 1.77..

Hs
~ (11 H'lerC(otl ~(ln Y\e~ j(}(dkt:lA(,tld

Lre t lr,e nel.
LYD 1'1/3 '"

wOîdol

Pagina 1



- - .. - - -- - .. .. -- - vI32dp68.9-73.4
-,.- -

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

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium.

RANDVOORWAARDEN RIKZ

w, H, r,
Im+NAP) Iml 1'1

2 1,1 5,2
4 1,6 8,2
g c, g,g

L ~,. c.

algemeen loort bekleding Betonblokken Betonblokken Betonblokken Basalt Basalt
dlikDaalnummer 68,9-73,4 68,9-73,4 68,9-73,4 68,9-73,4 68,9-73,4

niveau bovengrens Im+NAP) 5,69 5,27 4,15 3,04 1,66
niveau ondergrens m e NAPl 5,27 4,15 3,04 1,66 -0,50

helling 11:11 4,DO 3,79 3.54 3,13 2,79
.anwezlge/mlnlmale helling aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

toplaag steendikte Iml 0,20 0,20 0.20 0,23 0,23
.oortelljke m .... l'onlm31 2,30 2,30 2,30 2,90 2,90

biJ blokken: breedte [m] 0,50 0,50 0.50 0,00 0,00
biJ blokken: lengte .J"'.L 0,50 0,50 0,50 0,00 O,DO

topl.ag gepanatreerd ? Ua/nee] nea nee nee nee nee
aanwezige H,ItJ.O 1-] 8,14 8,14 8,04 4,04 3,15

o krit (gepenetreerd of overgoten) Im] 0,09 0,23 0,23 0,20 0,31
onderlagen filterdoori.tendheld Imn\I·] n.v.t n.v.t n.v.1. dichl dicht

dlkta filteri.ag m 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15
klelkem aanwazig ? Ua/n"1 nee nee a _la a

biJ klelkem: niveau kruin Im'NAPI n.v.t. n.v.t 2,45 2.45 2,45
biJ geen kleikem: dikte kleilaag m 0,80 0.80 n.v.t. n.v.t n.v.t.

maatgevende w, Im+ NAP) 5,70 5,70 5,60 4,40 2,90
condities H, Iml 2,03 2,03 2,00 1,70 1,33

T. 1'1 6,71 6,71 6.68 6,32 5,65
~ 1-1 1,47 1,55 1.67 1,94 2,20
v, Iml 1,25 1,31 1,37 1,34 1,17

globale schade-ervarfng beheerder? Iveellweinlg) weinig weinig
toetsing •• nslultlng toplaag-filter? (goed/slecht) goed goed

zakkingen opgetreden? (ja/nee) nee nee
beoordeling afschuiving goed twïfel goed goed twiJlel
typa bekleding Black Bo. 2 2 2 3b l1.5x Vol 3b (l,5x Vol

resultaat Black Box onvopldoende onvoldoende onvoldoende twij,elachtig twijfelachtig
bijflIter: H./~Dm.. 1-1 4,63 4.47 4,27 3.B6 3,55
Anamos geldig? ongeldig ongeldig ongeldig ongeldig geldig

resultaat n.v.t. n.v.t. n.v.t. stabiel stabiel
ontwerp: ondergrens bekleding (m"'NAPI ondergrens Ie hoog ondergrens te hoog 3,55 2,39 1,15

fPOLDER I HOOFDPLAAT I
~IJKVAKNR 132 (2)

beslaande siluaUe, 12-10-1998

MAATGEVEND PROFIEL OP 71+24ml (raai 3B)
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Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium.

RANDVOORWAARDEN RIKZ

w. H. r,
(m+NAP) (m) 1'1

2 1,1 5,2
4 1,6 6,2
c " u,u

umwerppoll. 0,

MAATGEVEND PROFIEL OP 73+65mlIPOLDER I HOOFDPLAAT I
DIJKVAKNR 132 (2)

beslaande siluaUe, 02·11·1998

algemeen soort bekleding Basall Basalt Basall Basalt Basall Basalt
dl'kDaalnummer 73,4·73,65 73,4·73,65 73,4·73,65 73,4·73,65 73,4·73,65 73,4·73,65

niveau bovengrens Im+NAPI 5,77 4,75 3,58 2,13 1,52 0,83
niveau ondergrens m .NAPJ 4,75 3,58 2,43 1,52 0,83 0,50

helling (1: 11 4,17 3,44 3,10 3,80 3,22 3,18
aanwezige/minimale helling aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

toplaag steendikte Iml 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24
soortelijke m .... IIonlm3 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90

bij blokken: breedte Iml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bil blokken: lengte ..lI1ll_ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

topl •• g gepenetreerd? Ua/neel nee nee nee nee nee nee
aanwezige H,.IóD H 4,43 4,43 4,10 3,13 2,79 2,51

o kot (gepenetreerd of overgoten) Iml 0,14 0,17 0,17 0,09 0,10 0,05
onderlagen Iliterdoortatendheid ImmI'l open open open dicht dicht dicht

dikte filtert •• g Iml 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
kleikem aanwezig? U"neel a ja ja 'a ja a

biJ k(elkem: niveau kruin Im.NAPI 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
biJ geen kleikem: dikte kleilaag m

maatgevende w. (m+ NAP) 5.70 5,70 5,10 3,10 2,50 2,00
condities H. (m) 2,03 2,03 1,88 1,38 1,23 1,10

t, I') 6,71 6,71 6,53 5,75 5,45 5,20
~ H 1,41 1,71 1,92 1,61 1,91 1,95
Y. Im) 1,21 1.41 1,45 .0,94 0,97 0,89

globale schada-ervaring beheerder "1 IveeLiweinig) weinig weinig weinig weinig weinig weinig
toetsing .anslultlng toplaag·filter ? (goed/slecht) goed goed goed goed goed goed

zakkingen opgetreden? Ua/nee) nee nee nee nee nee nee
beoordeling afschuiving . goed goed _!Ioed coed _!Ioed _!Ioed
type bekleding BI.ck Box 3b 3b 3b 3b (1.5 x Ua) 3b (1.5 x tlo) 3b (1.5 x tlo)

resultaat Black Box twijfelachtig twijfelachtig twijfelachtig twijlelachtig !wijlelachtig twijfelachtig
biJ filler: H./oom .. 1-1 4,77 4,19 3,88 4,36 3,90 3,85
Anamos geldig? geldig ongeldig ongeldig geldig geldig geldig

resultaat stabiel stabiel stabiel stabiel stabiel slabiel
ontwerp: ondergrens bekleding .(m+NAP) ondergrens te hoog ondergrens Ie hoog 2,93 1,68 1,05 0,67

Ms
bbl_-=LlJ -:;b.!.ç'

ONv.

\t.
~1)rlh ~b,t~

o~v .
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Toetsing weggetje van Doornikse bloksteen in het traject van dp
73,4 - 73,85.

Toetsing van dergelijke wegconstructies wordt uitgevoerd conform de "handleiding
ontwerpen" versie 2.1, d.d. 27-05-1998, hoofdstuk 6. Men beschouwt hiertoe het weggetje als
een berm, die op meerdere niveaus getoetst moet worden. De ontwerpwaarde van de
blokdikte die op een dergelijke berm nodig is, is ook de toetswaarde; m.a.w. als de aanwezige
dikte van de blokken op de berm/weggetje niet voldoet aan de ontwerpwaarde, is het resultaat
"onvoldoende".

Het betreffende weggetje is getoetst op twee niveaus: bermniveau (NAP+5.77 m) en op
NAP+3.0m.

1. Er moet berekend worden welke blokdikte op het te toetsen niveau aanwezig moet zijn op
de aanwezige taludhelling in het geval er geen weggetje/lage berm aanwezig is. Hiervoor
worden conservatieve waarden voor genomen: de gemiddelde waarde van de
taludhellingen boven- en onder het weggetje.
NAP+5.77: cot=3.7
NAP+3.0: cot=3.7

2. Vervolgens is met ANAMOS berekend welke blokdikten hier voor nodig zijn:
NAP+5.77: D=0.30 m.
NAP+3.0: D=0.26 m.
(Gecontroleerd is of ANAMOS ook nog geldig is).

3. Vervolgens is de factor ~metbenn/~zonderbennbepaald voor de betreffende waarde van dBlHs'

(Zie bijlage G uit de "Bijlage bij handleidingen toetsen en ontwerpen" versie 2.2).
NAP+5.77: dBlHs= -0.07/2.03=0.035; factor = 0.54
De maximale waarde van de factor (= 1,35) moet in rekening gebracht worden bij een
waarde van dBlHs ~ 1,2, m.a.w. de waterstand boven de lage berm dB~ 1,2*Hs' Onder het
niveau van (ontwerppeil- 1,2*Hs) kan deze waterstand voorkomen. In de bijbehorende
toetstabel zijn voor enkele verschillende niveaus de bijbehorende golfhoogten H, bepaald.
Gebleken is dat tot ca. NAP+3.5 een waterstand van 1,2*Hs voor kan komen:
1,2* 1;80=2,16; 3,5+2,16 ~ ontwerppeil = NAP+5,7. Tot aan het niveau van NAP+3,5 m
kan dus een waterstand voorkomen, waarbij de factor maximaal, nl. 1,35 is. Om deze
reden wordt op het niveau van NAP+3,0 voor de factor de waarde van 1,35 aangehouden.

4. De berekende benodigde blokdiktes worden vermenigvuldigd met de gevonden factoren.
De waarden die hier uit komen zijn de blokdiktes nodig voor toepassing op het weggetje.
NAP+5.77: DnOdig= 0.30*0.54 = 0.16 m.
NAP+3: Dnodig= 0.26*1.35 = 0.35 m.

5. Tenslotte wordt getoetst of de aanwezige blokdikte op het weggetje voldoet.
NAP+5.77: Daanwezig= 0.21 m: blokdikte voldoet.
NAP+3: Daanwezig= 0.21 m: blokdikte voldoet niet.

Conclusie:
Boven een bepaald niveau dat tussen NAP+3 en NAP+5.77 ligt, voldoen de Doornikse
blokken. Hieronder voldoen de blokken niet. Het gehele weggetje wordt om deze reden
beoordeeld als "onvoldoende".
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Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING I ONTWERP

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium.

RANDVOORWAARDEN RIKZ

] w. H. T.

(m+ NAPI (m( [e] ,

2 1,1 5,2
4 1,6 6,2

" ~,I o.o

L ...._.~ . :J,

IPOLJ)ER I Hoofdplaat I
DIJKVAKNR 132(2)

algemeen soort bek(edlng Doornikse Doornikse

dijkpaalnummer 73.4-73.85 73.4-73.85
niveau bovengrens (m+ NAPI 5,77 3 4 3,5

niveau ondergrens (m+ NAPI 0 0
helling (I: ?I 3,7 3,7 3,7 3,7

aanwezige/minimale helling gemiddelde gemiddelde

toplaag steendikte (mi 0,30 0,26

soortelijke massa (tonlm31 2,6 2,6
biJ blokken: breedte Iml 0,25 0,25

biJ blokken: lenllte Iml O,S O,S
tOjllallDJll!ll8netreerd ? Ua/neel

aanwezige H,Il'lD (-) 4,39 4,13
D_krlt (gepenetreerd of overgoten) Iml 0,97 0,51 ? ?

onderlagen filterdoorlatendheid Imm/sl

dikte ntterlaag (mI 0,2 0,2
kiel kern aanwezlll ? Ua/neel ia ja

bIJ kielkern: nIveau kruIn (m+ NAPI
bIJ geen kIelkern: dIkte kleilaag m

maatgevende w. (m+ NAPI 5,70 4,20 5,30 4,80
condities H. (mI 2,03 1,65 1,93 1,80

T. (51 6,71 6,26 6,59 6,44

é. (-) 1,59 1,65 1,60 1,62

Y. (mI 1,33 1,15 1,28 1,22
globale schade-ervaring beheerder? (veellweinigl

toetsing aansluIting toplaag-filter? Igoed/sl.chll

zakkingen opgetreden? Ua/n.el

beoordeling afschuivIng goed goed twijfel twijfel
type bekleding Black Box

resultaat Black Box

bij filter: H,Il'lD ..... (-) 4,40 4,30 4,38 4,35
Anamos geldig? geldig geldig ongeldig ongeldig

resultaat slabiel slabiel
ontwerp: ondergrens bekleding (m+NAPI 3,70 2,48 3,37 2,97
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Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium.

RANDVOORWAARDEN RIKZ

w. H. r,
Im+NAPJ (m) (s)

2 1.1 5,2
4 1,6 6,2
0 ~, 0,0

L ~","v~. ~,'U

algemeen aoort bekledIng Betonblokken Betonblokken Betonblokken Basalt Basalt
dllkDaalnummer 73,65-75,05 73,65-75,05 73,65-75,05 73,65-75,05 73,65-75,05

niveau bovengrens Im+ w.P) 5,79 5,04 3,97 3,23 2,94
niveau ondergrens m e NAP_l 5,04 3,97 3,23 2,94 1,00

helling (1:1) 4,53 3.55 3,58 4,21 3,30
aanwezige/mInImale helling aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

toplaag .teendlkte (m) 0,20 0,20 0,20 0,25 0,25
soortelijke massa Itonlm31 2,30 2,30 2,30 2,90 2,90

bij blokken: breedte Iml 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00
bil blokken: lenate _j"'l_ 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00

toplaag gepenetreerd? Ua/nee} nee nee nee nee nee
aanwezige H.lAD (-) 8,14 8,14 7,74 3,66 3,61

o kritlgepenetreerd of overgoten} Im) 0,15 0,22 0,15 0,04 0,28
onderlagen filterdooriatendheld Imm/sl n.v.t. n.v.t. n.v.t, dicht dicht

dikte filter1aag (m) 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 i
klelkem aanwezla ? _Jiolneel nee nee nee nee nee

bil klelkem: niveau kruin _1m. NAP} n.v.l n.v.l. n.v.t. n.v.l. n.v.t.
bij geen kleikem: dikte kleilaag m 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

maatgevende w. (m+NAP) 5,70 5,70 5,30 4,30 4,20
condities H. )ml 2,03 2,03 1,93 1,68 1,85

T 1'1 6,71 6,71 6.59 6,29 6,26
E J:L 1.30 1.66 1,68 1,44 1,85

Y. Iml 1.14 1.38 1,32 1,04 1,28
globale schade...ervaring beheerder? [veetfwelnig) weinig weinig
toetsing .anslulllng toplaag-filter? (goed/slecht) goed goed

zakkingen opgetreden? Ua/nee) nee nee
beoordeling afschuiving goed twijfel twïfel goed goed
type bekleding Black Box 2 2 2 3b (1,5x Vol 3b (1.5x Vol

resultaat Black Box onvoldoende onvoldoende onvoldoende twijfelachtig twijfelachtig
biJ filter. H,M.D", .. (-) 5,04 4,28 4,28 4,70 3,99
Anamos geldig? ongeldig ongeldig ongeldig geldig geldig

resultaat n.v.t. n.v.t. n.v.t. slabiel stabiel
ontwerp: ondergrens bekleding (m+NAP) ondergrens te hoog ondergrens te hoog 3,32 ondergrens te hoog 2,32

IPOLDER I HOOFDPLAAT I
DIJKVAKNR 132 (2)

bestaande situaüe, 02-11-1998

- - -
MAATGEVEND PROFIEL OP 74+32ml raa135)
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,.
Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.O.V. versie 2:
TOETSING

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium.

RANDVOORWAARDEN RIKZ

w, H, r,
(m+NAP) Iml Isl

2 1,1 5,2
4 1,6 6,2
0 c. _u,o

v",wa, ""al . O,IU

algemeen soort bekleding Basalt Basalt Basalt Basall Basalt

dllkp.alnummer 75,05-76,50 75,05-76,50 75,05-76,50 75,05-76,50 75,05-76,50
niveau bovengrens Im+NAPI 5,86 4,91 , 3,88 2,52 2,17
niveau ondergrens Im'NAPI 4,91 3,88 2,64 2,17 1,00

helling (1: 11 3,98 3,45 3,27 4,31 3,94
aanwezige/minimale helling aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

toplaag staandikte (mi 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
soortelIJke massa lonlm~ 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90

biJ blokken: breedte [m] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bil blokken: lenate _j<nJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

toplaag gepenetreerd? Dalneel nee n•• nee nee nee
• anwezlge H,I<lD H 4,43 4,43 4,21 3,23 3,01

o krlt (gepenetreerd er overgoten, (mI 0,13 0,15 0,18 0,05 0,16
onderlagen filterdoortatendheld ImmI'l dichl dicht dicht dichl dichl

dikte filtertaag (mi 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
klelkem •• nwezlg 1 Ua/ne.( nee nee nee nee _la

biJ klelkem: niveau kruin (m.NAP( n.v.t. n.v.t. n.v.t, n.v.t. 1,60
biJ geen klelkem: dikte kleilaag m 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

maatgevende w, (m+ NAP) 5,70 5,70 5,30 3,50 3,10
condities H, Iml 2,03 2,03 1,93 1,48 1,38

T. I-I 6,71 6,71 6,59 5,95 5,75

~ I-I 1,48 1,71 1,81 1,42 1,56
y, Iml 1,26 1,41 1,42 0,91 0,92

globale schade-ervaring beheerder? (veel/'weinigl weinig weinig weinig
toetsing aanSluiting toplaag-filter? Igoed/slecht) goed goed goed !

zakkingen opgetreden? Ua/nee) nee nee nee I

beoordeling afschulvina twHel twïfel twijfel Qoed goed
type bekleding Black Box 3b (1,5x Vo' 3b (1.5x Vol 3b (I.Sx VD) 3b (I,Sx Vol 3b (1,5x Vol

resultaat Black Box twijfelachtig twijfelachtig twijrelachtig twijfelachtig !wijfelachtig
biJ filter: H.J~Dm.. 1-1 4,62 4,20 4,03 4,75 4,47
Anamos geldig? geldig ongeldig ongeldig geldig geldig

resultaat stabiel stabiel stabiel stabiel slabiel
ontwerp: ondergrens bekleding (mtNAP) ondergrens Ie hoog ondergrens te hoog 3,17 ondergrens te hoog 1,72

IPOLDER I HOOFDPLAAT I
DIJKVAKNR 132 (2)

bestaande situaUe, 12-10-1998

MAATGEVEND PROFIEL OP 7B.30ml

\b "5. -::.b,'tl"nr" = t.,<;
ON" •

-r
~,..".
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Toetsing plateau van Basaltzuilen rond dp 76,3, nabij sluis Nol 7.

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

Het plateau is getoetst op het bestaande niveau: NAP+2.65 m.

1. Er moet berekend worden welke zuilhoogte op het te toetsen niveau aanwezig moet zijn op
de taludhelling in het geval er geen plateau aanwezig is. Hiervoor worden conservatieve
waarden genomen: de gemiddelde waarde van de taludhellingen boven- en onder het
plateau: cot=3.8

2. Vervolgens is berekend welke zuilhoogte hier voor nodig is: D=0.20 m.
(ANAMOS stabiel en geldig).

3. Vervolgens is de factor 4>metberm/4>zonderbennbepaald voor de betreffende waarde van dBlHs' De
maximale factor wordt gehaald bij een waarde voor dBlHs ~ 1,2. (Zie bijlage G uit de
"Bijlage bij handleidingen toetsen en ontwerpen" versie 2.2). De waterstand boven het
plateau is dan dus: dB~ 1,2*Hs = 1,2*1,53 = 1,84. Deze waterstand kan hier voorkomen:
niveau + 1,61 = 2,65 + 1,84 = 4,5 < ontwerppeil.
Op dit niveau kan dus een waterstand voorkomen waarbij de maximale factor van 1,35 in
rekening gebracht moet worden; deze waarde wordt dan ook in rekening gebracht.

4. De berekende benodigde zuilhoogte wordt vermenigvuldigd met de gevonden factor. De
waarde die hier uit komt is de zuilhoogte, die nodig is voor toepassing op het plateau.
Dnodig= 0.20* 1.35 = 0.27 m.

5. Tenslotte wordt getoetst of de aanwezige zuilhoogte op het plateau voldoet.
Daanwezig,gemiddeld= 0.25 m. Vanwege het ontbreken van een taludhelling, waardoor
inklemming nauwelijks zal worden geïnitialiseerd moet met een D gerekend worden die
ligt tussen Dgemiddelden Dminimaal'Daanwezig,minimaal= 0.19 m. Hieruit volgt dat Daanwezig,maatgevend=
0.22m.
De aanwezige zuilhoogte is dus onvoldoende.

Conclusie:
De aanwezige basaltzuilen op het plateau rond dp 76+30 bij sluis Nol 7 zijn beoordeeld als
"onvoldoende".



- - - - - - ,- -- - - -- -Toelslabel_v3 r -
Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING I ONTWERP

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium.

RANDVOORWAARDEN RIKZ

w, H, r, !

(m.NAP( (mi (.(

2 1,1 5,2
4 1,6 6,2
D ", tl,lS

I V"''''''I'I'''''' :J,

IPOLDER I Hoofdplaat I
DIJKVAKNR 132(2)

algemeen soort bekleding basan

d~aalnummer 76+30
niveau bovengrens (m.NAPI 2,65

niveau ondergrens Im.NAPI 1
helling (1: 11 3,8

aanwezige/minimale helling gemiddelde
toplaag steendikte (mi 0,20

soortelijke massa ltonlm31 2,9
biJ blokken: breedte (mi

biJ blokken: lengte Iml
toplaag gepenetreerd 7 (ia/neel

aanwezige H,/6D H 4,17

D_krlt (gepenetreerd of overgoten) (mi 0,23
onderlagen fIlterdoorlatendheid (mm/si

dikte fIlterlaag (mi O,t
kielkern aanwezig 7 Dalneel nee

biJ kielkern: niveau kruin [m.NAPI
biJ geen kielkern: dikte kleilaag m 0,60

maatgevende W, [m. NAPI 3,70
condities H, [mi 1,53

Tp ['1 6,05

e f.I 1,61
y, [mi 1,05

globale schade-ervarIng beheerder 7 [veellweinigl
toetsing aanslultJng toplaag·fllter 7 [goedl,l.chll

zakkingen opgetreden 7 Ualneel

beoordellllJl atschulvlnq goed
type bekled[ng Black Box

resultaat Black Box

bij filter: H,/6Dm .. [-I 4,37

Anamos geldig 7 geldig
resultaat "t" i, ',o!J I

ontwerp: ondergrens bekleding Im. NAPI 2,13
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Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998,
Gepleegde aanpassingen t.o.v, versie 2:
TOETSING

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium,

IPOLDER . I HOOFDPLAAT I
DIJKVAKNR 132 (2)

bestaande situatie, 12,10-1998

RANDVOORWAARDEN RIKZ

w. H. T.

(m+NAPI (m) (.)

2 1,1 5,2
4 1,8 8,2
g c, e.e

I unlWerppe" . O,lU

algemeen sccrt bekleding Basalt BasaU Ba.alt Ba.alt Ba.alt I -
dljkpa.lnummer 76,50-78,90 76,50-78,90 76,50-76,90 76,50-76,90 76,50-76,90 -

niveau bovengrens (m.NAP) 5,72 4,68 3,08 2,06 1,07

niveau onderarens (m'NAP) 4,66 3,23 2,06 1,07 -0,75
helling (1: '( 4,15 3,18 3,91 3,22 3,23

aanwezige/minimale helling aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

toplaag .t.endlkte (mi 0,28 0,28 0,22 0,22 0,22

soortelijke massa (lon/mJI 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90
biJ blokken: breedte (m) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

bil blokken: lenate Iml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
toplaaa aepenetreerd ? na/neel nee nee nee nee nee

a.nwezlge H,IóD H 4,28 4,26 4,10 3,48 2,73

D_krtt (gepenetreerd ol overgoten) (m) 0,15 0,20 0,14 0,14 0,26

onderlagen Iilterdoor1atendheld (mm/.( open open dicht dicht dicht

dlkteliUert.aD (m) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
klei kern •• nwezID ? !ia/nee ja ja ia a a

bil klelkem: niveau kruin m'NAP 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40
bij geen klei kern: dikte kleilaag m n.v.t. n.v.l. n.v.t. n.v.1. n.v.1.

maatgevende w. Im+NAPI 5,70 5,70 4,20 3,20 2,00

condities H, (m) 2,03 2.03 1.65 1,40 1.10 ,

T. (.) 8.71 6.71 6.26 5.80 5.20

~ (-I 1,42 1,85 1,56 1,90 1,92
y, (m) 1,22 1.51 1,10 1,10 0,88

globale schade..ervaring beheerder? (veellweinig) weinig weinig weinig weinig weinig

toetsing aansluiting topiaag-lilter ? (goed/slecht] goed goed goed goed goed
zakkingen opgetreden? Ualnee) nee nee nee nee nee

beoordelinD afschulvlnD ooeo ccec ooed aoed aoed
typo bekleding Black Box 3b 3b 3b (1,5. Vol 3b (1,5. Vol 3b (1,5. Vol

resultaat Black Box twijfelachtig twijfelachtig twijfelachtig twijfelachtig twijfelachtig

biJ filter: H,IóDm .. (-) 4,75 3,98 4,47 3,91 3,89

Anamos geldig? geldig ongeldig geldig geldig geldig
resultaat stabiel stabiel stabiel slabiel stabiel

ontwerp: ondergrens bekleding Im+NAPI ondergrens Ie hoog 3,44 2,55 1,55 0,69

MAATGEVEND PROFIEL OP 76+75ml

\-\s
,bl) 1-'·.) -e b,ltJ

ONV.
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Toetsing weggetje van Petite graniet blokken in het traject van dp
76,5 - 76,9.

Toetsing van dergelijke wegconstructies wordt uitgevoerd conform de "handleiding
ontwerpen" versie 2.1, d.d. 27-05-1998, hoofdstuk 6. Men beschouwt hiertoe het weggetje als
een berm, die op meerdere niveaus getoetst moet worden. De ontwerpwaarde van de
blokdikte die op een dergelijke berm nodig is, is ook de toetswaarde; m.a.w. als de aanwezige
dikte van de blokken op de berm/weggetje niet voldoet aan de ontwerpwaarde, is het resultaat
"onvoldoende" .

Het betreffende weggetje is getoetst op twee niveaus: bermniveau (NAP+5.72 m) en op
NAP+3.0m.

1. Er moet berekend worden welke blokdikte op het te toetsen niveau aanwezig moet zijn op
de aanwezige taIudhelling in het geval er geen weggetje/lage berm aanwezig is. Hiervoor
worden conservatieve waarden voor genomen: de gemiddelde waarde van de
taludhellingen boven- en onder het weggetje.
NAP+5.72: cot = 4
NAP+3.0: cot = 4

2. Vervolgens is met ANAMOS berekend welke blokdikten hier voor nodig zijn:
NAP+5.72: D=0.38 m.
NAP+3.0: D=0.33 m.
(Gecontroleerd is of ANAMOS ook nog geldig is).

3. Vervolgens is de factor ~metben/~zonderbenn bepaald voor de betreffende waarde van dBlHs•

(Zie bijlage G uit de "Bijlage bij handleidingen toetsen en ontwerpen" versie 2.2).
NAP+5.72: dBlHs= -0.02/2.03 = 0.0; factor = 0.55
De maximale waarde van de factor (=1,35) moet in rekening gebracht worden bij een
waarde van dBlHs:::: 1,2, m.a.w. de waterstand boven de lage berm dB ::::1,2*Hs. Onder het
niveau van (ontwerppeil- 1,2*Hs) kan deze waterstand voorkomen. In de bijbehorende
toetstabel zijn voor enkele verschillende niveaus de bijbehorende golfhoogten Hs bepaald.
Gebleken is dat tot ca. NAP+3,5 een waterstand van 1,2*Hs voor kan komen:
1,2*1,78=2,14; 3,5+2,14:::: ontwerppeil = NAP+5,7. Tot aan het niveau van NAP+3,5 m
kan dus een waterstand voorkomen, waarbij de factor maximaal, nl. 1,35 is. Om deze
reden wordt op het niveau van NAP+3,0 voor de factor de waarde van 1,35 aangehouden.

4. De berekende benodigde blokdiktes worden vermenigvuldigd met de gevonden factoren.
De waarden die hier uit komen zijn de blokdiktes nodig voor toepassing op het weggetje.
NAP+5.72: Dnodig = 0.38*0.55 = 0.21 m.
NAP+3: Dnodig = 0.33*1.35 = 0.45 m.

5. Tenslotte wordt getoetst of de aanwezige blokdikte op het weggetje voldoet.
NAP+5.72: Daanwezig = 0.30 m: blokdikte voldoet.
NAP+3: Daanwezig = 0.30 m: blokdikte voldoet niet.

Conclusie:
Boven een bepaald niveau dat tussen NAP+3 en NAP+5.72 ligt, voldoen de Petite graniet
blokken. Hieronder voldoen de blokken niet. Het gehele weggetje wordt om deze reden
beoordeeld als 'onvoldoende'.
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Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING I ONTWERP

bepaling V_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium.

RANDVOORWAARDEN RIKZ

w, H, r,
Im. NAP) Im) Is)

2 1,1 5,2
4 1,6 6,2
11 <-, 11,0

I _ ....._.,.,.__ .. ;:J,

IPOLDER I Hoofdplaat I
DIJKVAKNR 132(2)

algemeen soort bekleding Pettte graniet PetHe graniet

dijkpaalnummer 76.5-76.9 76.5-76.9
niveau bovengrens Im.NAP) 5.72 3 4 3,5

niveau ondergrens Im.NAP) 0 0
helling 11:7) 4,0 4.0 4,0 4,0

aanwezige/mInimale helling gemiddelde gemiddelde

toplaag steendIkte Iml 0.38 0,33

soortelijke massa Ilonlm3) 2,6 2,6
biJ blokken: breedte Im) 0,25 0,25
bijblokken: lengte Iml 0,4 0,4

toplaag gepenetreerd ? !la/neel
.aanwezige H,MO 1-) 3,47 3,20

O_krll (gepenetreerd of overgoten) Iml 0,96 0,50 ? ?
onderlagen filterdoorlatendheId Immlsl

dikte filterlaag Iml 0,2 0,2
kIelkern aanwezIg? fia/no.1 ja ja

biJ kIelkern: nIveau kruIn Im.NAPI
bIJ geen kIel kern: dikte kleilaag m

maatgevende w. Im. NAP) 5,70 4.10 5,20 4.70
condities H, Im) 2,03 1,63 1,90 1,78

T. Is) 6,71 6,23 6,56 6,41

~ 1-) 1,47 1,53 1,49 1.50
Y. Im) 1,25 1,07 1,19 1,14

globale schade-ervarIng beheerder? Ivoollweinlg)

toetsIng aansluiting toplaag·fiIter ? 19oed/slochl)
zakkingen opgetreden? U8ln.o)

beoordeling afschuivIng goed goed . goed goed
type bekleding Black Box

resultaat Black Box

bij filter: H./60mu I-I 4,63 4,53 4,61 4,57
Anamos geldig? geldig geldig ongeldig ongeldig

resultaat stabiel stabiel
ontwerp: ondergrens bekleding Im.NAPI 3,82 2,50 3,41 3,00

Pagina 1
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Spreadsheet versie 3, d.d, 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium.

IPOLDER I HOOFDPLAAT I
DIJKVAKNR 132 (1)

bestaande situatie, 12·10-1996

RANDVOORWAARDEN RIKZ

w. H. r,
(m+NAP) Iml 1'1

2 1 5,2
4 1,4 6,2
0 I,a c.e

umwerpp.,. _ 0,'." ___

MAATGEVEND PROFIEL OP 78

algemeen soort b.kledlng Betonblokken Betonblokken Betonbtokken Basalt Basalt Basalt Basalt
dijkpaalnummer 76,90-78.85(0,00) 76,90-78,85(0,00) 76,90-78,85(0,00) 76,90·78,85(0,001 76,90-78,85fO,001 76,90-78,85fO,001 78,90-78,85(0,00)

niveau bovengrens [rn e NAP) 5,62 4.91 4,19 3,07 2,42 1,84 1,09
niveau ondergrens Im'NAPI 4,91 4,19 3,07 2,42 1,84 1,09 0,50

helling 1':'1 3,80 3,86 3,38 3,54 3,59 3,17 3,12
aanwezige/minimale helling aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

toplaag steendikte (mi 0,20 0.20 0,20 0,22 0,22 0,22 0,22
soortell·ka massa Iton'.m31 2,30 2.30 2.30 2,90 2.90 2,90 2.90

bij blokken: breedte (mi 0.50 0,50 0.50 0,00 0.00 0,00 0,00
bIL blokken: len_gte Iml 0,50 0.50 0,50 0,00 0.00 0.00 0,00

toplaag gepen.treerd 1 (ja/n •• 1 nee nee nee nee n•• n•• n••
aanwezige H,IóD H 6,99 8,99 6,91 3,63 3,23 ' 2,93 2,48

o kMt (gepenetreerd of overgoten) (m) 0,15 0,15 0,23 0,09 0,06 0,11 0,08
onderlagen filterdoor1atendheld ImmI'l n.v.t, n.v.t. n.v.t. dicht dicht dicht dicht

dikte filterfaa_g_ (mi 0,00 0,00 0.00 0,15 0,15 0,15 0,15
klelkem aanwezig 1 Ua/n•• i nee nee nee _ja a a a

bij kleikern: niveau kruin (m'NAPI n.v.l. n.v.t, n.v.t. 2,75 2,75 2,75 2,75
bij geen klei kern: dikte kleilaag m 0,80 0.80 O,BO n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t,

maatgevende W. (m"NAP) 5,70 5,70 5,60 4,30 3,50 2,90 2,00
condities H. (mi 1.74 1,74 1,72 1,46 1,30 1,18 1,00

T ('1 6,71 6,71 6,68 6,29 5,95 5,65 5,20
_s. 1·1 1,67 1,65 1.B8 1,B4 1,B2 2,05 2,OB
Y. (mi 1,27 1,25 1,38 1,17 1,03 1,03 O,BB

globale schade..ervartng beheerder? (veeVweinig) weinig weinig weinig weinig weinig weinig weinig
toetsing aansluiting toplaag-filter 1 (goed/slecht) goed goed goed goed goed goed goed

zakkingen opgetr.den ? (ja/nee) nee nee nee nee nee nee nee
beoordeling afschuiving twrrel twiitel twïfel goed coed ooec gO.d
type bekleding Black Box 2 2 2 3b (l,5x Vol 3b (1,5x Va) 3b (1,5x Vol 3b (1,5x Vol

resultaat Black Box onvoldoende onvoldoende onvoldoende twijfelachlig twijfelachtig twijfelachtig twijfelachtig
biJ filter. H.MDmn H 4,26 4,30 3,93 4.00 4.03 3,72 3,6B
Anamos g.ldlg? ongeldig ongeldig ongeldig geldig geldig geldig geldig

resultaat n.v.t n.v.l. n.v.t, stabiel stabiel stabiel stabiel
ontwerp: ondergrens bekleding (m+NAP1 ondergrens te hoog ondergrens te hoog 3,53 2,55 1,95 1,36 0,67

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

bepaling y_s, berekening D_krlt, afschuivingscriterium.

RANDVOORWAARDEN RIKZ

W, H, T.
Im'NAPI Iml Isi

2 0,7 5,2
4 1,3 6,8
<> <>,0

vmWOlppon, 0,'0

algemeen .oort bekleding Betonblokk.n B.tonblokk.n B.tonblokken Basall Basalt Basalt
dijkpaalnummer 0,00-10,00 0,00-10,00 0,00-10,00 0,00-10,00 0,00-10,00 0,00-10,00

niveau bovengrens Im.NAPI 5,68 4,98 4,12 3,06 2,18 1,40
niveau onde_!9_rens Im'NAPI 4,98 4,12 3,06 2,18 1,40 0,75

heillng 1':'1 3,96 3,44 3,58 3,57 3,44 3,46
aanwezige/minimale helling aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

toplaag .teendlkte [m] 0,20 0,20 0,20 0,28 0,28 0,28
soortem_ke massa Ilon/m31 2,30 2,30 2,30 2,90 2,90 2,90

bij blokken: breedle [m] 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00
bIjblokken: lengte Iml 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00

tODluQJI!Il_enetreerd ? .rla/neel nee nee nee nee nee nee
aanwezige H./6D H 6,59 6,59 6,43 2,69 2,13 1,54

D_krlt (gepenetreerd or overgolen' Iml 0,14 0,18 0,22 0,12 0,11 0,09
onderlagen fllterdoorlalendheld Imm/'I n.v.1. n.v.t. n.v.t. dichl dicht dicht

dikte foIterl.ag Iml 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15
klelkem •• nwez_Ig? lialn•• 1 nee nee a ja ja la

bil klelkem: niveau kruin Im'NAPI n.v.l n.Y.t. 3,35 3,35 3,35 3,35
bij geen klelk.m: dikt. kleilaag m 0,80 0,80 n.v.1. n.v.1. n.v.t. n.v.t.

maatgevende W, Im.NAP) 5,75 5,75 5,50 4,40 3,30 2,30
condities H, Iml 1,84 1,64 1,60 1,38 1,09 0,79

T. Isl 6,80 6,80 6,80 6,80 6,24 5,44
~ H 1,68 1,93 1,88 2,03 2,17 2,21
v, Iml 1,24 1,39 1,34 1,30 I,ll 0,83

globale .chad .... rv.rlng beheerder? (veellwelnigl weinig weinig weinig
toetsing aanslulling toplaag·flIIer ? )goed/slecht] goed goed goed

zakkingen opgetreden? Ua/nee) nee nee nee
beoord.1I11l1arschulvlng twrlel twrlel goed goed coed qoed
Iype bekl.dlng Black Box 2 2 2 3b (I,S. Vol 3b (I,S. Vo, 3b (I,S. Vol

resultaat Black Box onvoldoende onvoldoende onvoldoende twijlelachtig twijfelachtig goed
blJnlter: H,I.6Dmlll I-I 4,25 3,87 3,94 3,75 3,58 3,54
Anamos geldig? ongeldig ongeldig ongeldig geldig geldig geldig

resultaat n.v.l. n.v.L n.v.1. stabiel stabiel -nV.
ontwerp: ondergrens bekleding ImtNAPI ondergrens Ie hoog ondergrens Ie hoog 3,50 2,45 1,63 1,05

IPOLDER I THOMAES I
DIJKVAKNR 131

bestaande siluati., 12·10-1998

MAATGEVEND PROFIEL DP 4
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Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium.

RANDVOORWAARDEN RIKZ

w. H. r,
(m+NAP) Iml 1'1

2 0,7 5,2
4 1,3 B,B
0 0,.

unlWorppoll . e.ev

algemeen soort bekleding Betonblokken Betonblokken Betonblokken Basall

dljkp •• lnummer 10,OO-15,B5 10,OO-15,B5 10,OO-15,B5 10,OO·15,B5
niveau bovengrens Im'NAPI 5,63 5,15 4,42 3,11

niveau ondergrens Im'NAPI 5,15 4,42 3,11 I,BO
helling 11: 71 3,BB 3,37 3,44 3,43

aanwezige/minimale helling aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

toplaag st.endlkta Iml 0,20 0,20 0,20 0,25

soortelijke m .... Ilon/m'l 2,30 2,30 2,30 2,90
biJ blokken: braadta Iml 0,50 0,50 0,50 0,00

bij blokkan: langta m 0,50 0,50 0,50 0,00
topl.ag gapenatreerd ? DaInaai naa nea nee nee

aanwezige H,JóD 1·1 B,67 6,67 6,67 3,06

D krtt (gepenetreerd of overgolenJ Iml 0,10 0,15 0,27 0,19

onderlagen fillerdoortalendhald (mm/s) n.v.t. n.v.t n.v.t. dicht

dlkta flll.rtaag Iml 0,00 0,00 0,00 0,15

klei kam aanwazig ? UoJn •• 1 nea nee a a

biJ klalkem: nlveau kruin Im'NAPI n.v.t. n.v.t. 3,15 3,15

bij gean kiel kam: dikta kleilaag m 1,20 1,20 n.v.1. n.v.1.
maatgevende w. Im+NAPJ 5,BO 5,BO 5,BO 4,50

condities H. Iml 1,66 1,66 1,66 1,40

T. 1'1 6,BO B,BO 8,80 B,BO

~ H 1,70 1,96 1,92 2,09

Y. Iml 1,26 1,41 1,39 1,35

globale schade-ervaring beheerder 1 Iveellwelnig) weinig

toetsing aansluiting 10pla.g·fiIler ? (goed/slecht) goed

zakkingen opgelreden ? Ua/nee) nee

baoordeling .fschuivlng goed goed goed goed

type bekleding Black Box 2 2 2 3b (1,5x VD)

resultaat Black Box onvoldoende onvoldoende onvoldoende twijfelachtig

biJ filter: H.MD~. H 4,21 3,B4 3,B9 3,67

Anamos geldig? ongeldig ongeldig ongeldig geldig
resultaat n.v.t. n.v.t. n.v.1. stabiel

ontwerp: ondergrens bekleding Im+NAP) ondergrens la hoog ondergrens te hoog 3,72 2,4B

I~~~~;!~~-J-_. TH~~~ES - -J
bestaand. situatie, 12·10-199B

MAATGEVEND PROFIEL DP 11
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Dijkverbetering Thomaspolder - Ontwerpnota

BIJLAGE 2: BEREKENINGSRESULTATEN KEUZE BEKLEDING

• Bijlage 2.1: Toepasbaarheid betonzuilen
• Bijlage 2.2: Toepasbaarheid gekantelde betonblokken
• Bijlage 2.3: Toepasbaarheid natuursteen
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I Dijkverbetering Thomaspolder - Ontwerpnota

Bijlage 2.1: Keuze bekleding: toepasbaarheid betonzuilen

De constructieve toepasbaarheid van betonzuilen wordt beschreven in paragraaf
5.3.2.

Bij de ontwerp-taludhelling en bij de zwaarste randvoorwaarden (vak 132 (2» is
gecontroleerd of de zwaarst mogelijke betonzuil nog stabiel is.

I
,I

t.
I
'I:
:1

PARAMETER!
BEREKENING

I
I,
fit
I

vak 132 [2]

Golven..•..u_ ..................•.. ·•• ·•·· .

........_.t!l?.J.~J................ .?:!9.? .

........_.!.PJ~J................... .!?!?.2 .
h1 [m+NAP] 6,0

Talud........_ - .
........_.~.?!~~2.1:L...........1.:~.!9 .
........_.~J::L 9.!~ .
........_.~.?..{~.:..~.~~l......9.!9 .

h3 [m+NAP] 10,0

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

........_D_i.~~..~~.9.~.~~.~~.~!:1..~.~!!~~ .
filter

........_.I1.~.?!~.~_i.~!., .
basis

ZUILEN.............................. _ .
........_.~J~~J... 9.!9.~Q .
........_.~9.J.r.?1............. .1.Q .
........_.!?~..[~l................ .9.!~.Q .
........_.~~.1~~!.~~I........~.~.~.~ .

fwz [-] 0,5
Filter......................... - .
........_.~J~l.....................9.!1.? .
........_.!?.1.5J~~l ~.Q .

n [-] 0,35

EINDRESULTATEN

I
I:

Stabiliteit

.~~.P.~.~~f;J .
conclusie De constructie
ANAMOS is stabiel

I
Opgemerkt wordt dat de dimensionering van de betonzuilen in de praktijk wordt
bepaald door het toepassingscriterium van ANAMOS (HsI~D :::;;61;-213). Voor de
berekening geldt dat aan deze voorwaarde is voldaan: ANAMOS is geldig.
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Dijkverbetering Thomaspolder - Ontwerpnota

BIJLAGE 2: BEREKENINGSRESULTATEN KEUZE BEKLEDING

• Bijlage 2.1: Toepasbaarheid betonzuilen
• Bijlage 2.2: Toepasbaarheid gekantelde betonblokken
• Bijlage 2.3: Toepasbaarheid natuursteen
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Dijkverbetering Thomaspolder - Ontwerpnota

Bijlage 2.1: Keuze bekleding: toepasbaarheid betonzuilen

De constructieve toepasbaarheid van betonzuilen wordt beschreven in paragraaf
5.3.2.

Bij de ontwerp-taludhelling en bij de zwaarste randvoorwaarden (vak 132 (2» is
gecontroleerd of de zwaarst mogelijke betonzuil nog stabiel is.

PARAMETER!
BEREKENING

I
I:
p
:1

vak 132 [2]

Golven

........ _.~J? .. l.~J.................~)?~ .

........_.!.PJ~J................... .~!!..~ .
h1 [m+NAP] 6,0

Talud
............................... _......... • u .

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

........_.~..(:L.................... .Q.!~ .

........_.~.?..{~.:..~.~~J......Q.!Q .
h3 [m+NAP] 10,0

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

........_.~.i.~~..~~.~~.~~.~~.~!:l..~.~!!~~ .
filter

........_Jl.~9.~~.~!.~! .
basis

ZUILEN.............................. _ .
........_.~.J!!.!~L Q.!Q.~Q .
........_.~9.J~.l. ~g .
........_.!?~..(!!!L............... .Q.!~g .
........_.~!!!..{~!iI.{!!.!~J.........~.~.~.~ .

fwz [-] 0,5
Filter........ _ .
........_.~J!!.!J.................... .Q.!~.? .
........_.!?.1.RJ!!.!!!.!J...........~g .

n [-] 0,35

EINDRESULTATEN

:1
I

Stabiliteit

.~~.p..I.~~fiI. ~ .
conclusie De constructie
ANAMOS is stabiel

Opgemerkt wordt dat de dimensionering van de betonzuilen in de praktijk wordt
bepaald door het toepassingscriterium van ANAMOS (HslL\D ::;;6S·2I3). Voor de
berekening geldt dat aan deze voorwaarde is voldaan: ANAMOS is geldig.

I
I
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:1 DijkverbeteringThomaspolder- Ontwerpnota

Bijlage 2.2: Keuze bekleding: toepasbaarheid gekantelde betonblokken

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

Van alle dijkvakken van het beschouwde traject zijn de maximale
toepassingsniveaus van de beschikbare betonblokken berekend. Het betreft vlakke
blokken met een dikte van 0,20 m (2300 kg/m3)

Golven

vak 131+ 130vak 132 (2) vak 132(1)
5

PARAMETERI
BEREKENING

vak 133

II
..
'I
,I
I'
I
1/
P

........ _.t!!? .. l'!'l. :?!.<? ~.!?~............................ .~.~Z~ ~.~~ .

........_.Ij)J~l. ?!?~ ?!~.9............................ .§.~Z.~ §.~~.9 .
h1 [m+NAP] 6,0 6,0 6,0 5,75

Talud
........................ uu •• _ .

........_.~~!~~).J:L ~.:~!~ ~.:~~~.............................~.:~.~~ ~.:.~.'.~ .

........_.~J~.l. .<?!? .<?!?...............................9.~~g .9.'.~ .

........_.~.~..('!'.:..':':I.~~L .<?!.<? .<?!.<?...............................9.~9 ~.'.9.I? .
10,0 5,6610,0 10,0h3 [m+NAP]

.~.~.':I.~~~.~!!~.~!?~ _ _ _ _ _ _._ .

........_D.i.'!:!..!~.~~.~~.~~.'!:!:'..~.!~~.~~..~.I.~.~.~~D _ _ _ .
filter

........J1.'!:~.~~.~!.'!:! _ _ _ .
basis

Blokken.............................. _ .
........_.~J.'!'l .<?!:?9 9.!:?9............................ .9.~~g g.~~9 .
........_.~J!!.!L Q!?9 9.!?9............................ .9.!~g g.!~.Q .
........ _.9. ..(~L Q!~~ 9.!~~............................ .9.~~.~ 9.!~.~ .
........_.~J~'!'.l. ~ 1................................... .~ ~ , .
........_;~!!.!.1~~!.!!.!~.l... :?~g9. :?~.99........................... .~.~Qg ~.~.<?g .

fwz [-] 0,5 0,5 0,5 0,5
Filter.............................................................................................................................................................................................................................
........_.~J!!.!J .<?!.1.~ .<?!.~.~.............................9.~~.? 9.~~.? .
........ _.9..1.5..(~~J ? ?.................................. .~ ~ .

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

EINDRESULTATEN
(

.~~.~~.~!~~.i.~..~!?!?!~~.~................ . .
conclusieANAMOS De constructie De constructie is De constructie is De constructie is

is stabiel stabiel stabiel stabiel

I:
I
I
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Dijkverbetering Thomaspolder - Ontwerpnota

Bijlage 2.3: Keuze bekleding: toepasbaarheid natuursteen

I
I
I,

De constructieve toepasbaarheid van basaltzuilen wordt beschreven in paragraaf
5.3.4.

IJ..
I'
,I:
I'
I
I:
ft

Voor alle vakken zijn de maximale toepassingsniveaus van de basaltzuilen met
hoogtes gelijk aan 0,17, 0,22 en 0,27m bepaald, voor vak 132 (2) ook de zuilhoogte
gelijk aan 0,28 m, ter optimalisatie.
Opgemerkt wordt dat de dimensionering van de basaltzuilen in de praktijk wordt
bepaald door het toepassingscriterium van ANAMOS (H/~D :::;61;-213). De uiteindelijk
gekozen basaltzuilhoogtes zijn alleen nog gecontroleerd met ANAMOS. Voor de
volledigheid zijn van vak 132 (2) alle berekeningen met ANAMOS opgenomen.

I:
I:

vak 133PARAMETER!
BEREKENING

Golven

........ _.!:!§ r.'!'J.. ~!Q ; .

........_.!.PJ~J.. .?!?~ .
h1 [m+NAP] 6,0

Talud
................................ u_ n .

........_.~~~~?-).J~J. ~.:~!~ .

........_.~J~.l.. Q!? .

........_.~.?.l~.:..~.~~l Q!Q .
h3[m+NA~ 1~0

.~.~.I').~~~~.~~!~~).f.!?~ _ _ _ .

........_.~~.~~..!~.~~~~.~~.~!:'..~.':!!!~~ _ .
filter

........J~.~~~~.~~.~! _ .
basis

Zuilen.............................. _ .
........_.~ ..(!!.!~1. Q!Q~ .
........ _.~.C?J.'!.'?.1.. ~.9 .
........_.!?~.J.l!!l Q!~~ .
........_.~~.l~~!.!!.!~1. ~~gQ .

fwz [-] 0,5

Filter
....................... _ ·u •••• • •••••

........_.~..(~L Q!.~.~ .

........_.!?.1.s..(~!!.!L ~9 .
n [-] 0,35

EINDRESULTATEN

conclusie ANAMOS De constructie is stabiel
.~~.~~.!!~~.i.~..~~p.!~~.~ .

.~~.~~.'!'.~~!..~~p.!:'.!~~~~ .

.y..~J.'!'1 ~.!~~...............................•..........•......•.•...

topniveau [m+NAP] 5,84

'I'., ~'
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DijkverbeteringThomaspolder- Ontwerpnota

PARAMETER!
BEREKENING

vak 132 (2)

........_.t!~..J.~l................ .~.~~.?..........................?.'.Q :?!9.~ :?!9.~ .

........_.!.P.J~L................ .!?~~.9...........................~.~~.~ .?!!.~ .?!!.~ .
h1 [m+NAP] 6,0 6,0 6,0 6,0

Talud.. . __.nu._......... . _0. __ __ __ •.......•............ .

........_.~!~~).Ji ~.:~.~~ ~.:~.'.~ ~.:~!~ ~.}!~ .

........_.~..{::L.................... .Q.~~.............................Q.'.~ 9.!.~ 9.!? .

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

Golven

I,
le
I
I~
I
I'

vak 132 (2)vak 132 (2) vak 132 (2)

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

.~.~.':l.~~~~.~~!~~.!?~_ _ _ _ _ _ _ .

........_E'.i.~!..!~.9.~.~~.~~.~!:l..~.~!!~~ _ _ _ .
filter

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

Zuilen.............................. .". __•......... __.0._ .•• _." .• h __ __ . .

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

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

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

........_.~~J~f,J!.!!.l.~L......?~9.9........................ .?~Q9 :?~g9. :?~g9. .
fwz [-] 0,5 0,5 0,5 0,5

Filter
................ • u ••••••••••••••••••••••••••••••••• ~••••••••••••••••......................................

........_.~..{~J.................... .Q~~g..........................9.~?Q 9.!:?9 9.!.~.~ .

........_.!?.1.5J~!!.l.l...........~.Q............................. .?.Q :?9 :?9 .
n [-] 0,35 0,35 0,35 0,35

EINDRESULTATEN
Stabiliteit

.~~.p..I.~~~....................... . .
conclusie
ANAMOS

De constructie De constructie De constructie De constructie
is stabiel is stabiel is stabiel is stabiel

Maximaal

.~~.p..~!.y.~~.~.................. . .

.y..~.r.~l ~.~~.~ ~.~~.? ~.!~~.••..•...•..•••....•.••••...~.!~~ .....•..•...•.......•.....I
I

topniveau
[m+NAP]

2,6

I
I
J.
I

6 64,1
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Dijkverbetering Thomaspolder - Ontwerpnota

PARAMETER!
BEREKENING

vak 132 (2)

Golven..•.... _.............• ·..u··.n•... ·.. . .

........ _.t!l? ..J.~J................ .~.~~.~..........................~.~9 ?!.Q~ ?!Q~ .

........_.T.Q..(~L................. .~~~.9...........................~.~~.? ?!.?~ .?!.?~ .
h1 [m+NAP] 6,0 6,0 6,0 6,0

Talud........ _ u_ .

........_.~!~?-)...H............ .~.:~.~~.........................~.:~.~~ ~.:~!~ ~.:~~~ .

........_.~..l::L.................... .9.~~.............................9.'.~ Q!.? Q!.? .

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

,I
I'"
"

I~..
I
I',
I'

vak 132 (2)vak 132 (2) vak 132 (2)

h3 [m+NAP] 10,0

.~.~.~.~~~~.~~!~~f?~_ _ _ _ _ _ _ .

........_.!:I.i.~~.!!:I.~~~~.~~.~!:l..~.':!!~~!:I _ _ _ .
filter

........_.~.~~~~.~!.~~ _ - _ .
basis

Zuilen.............................. _ .
........_./!:!:.J!!.!~1.............. .9.~9.~..........................9.'.9.~ Q!Q~ Q!Q~ .
........_./!:!:!?.lr.?.l.............. .~g............................. .~.Q ~.9 ~.9 .
........_.!?~.J~J................. .Q~~.?..........................9.~~.? Q!~~ Q!?~ .
........_.~.~J~~!.!!.!~.l ~.~Q9 ~.~Q9 ?~gQ ?~gQ .

fwz [-] 0,5 0,5 0,5 0,5
Filter........................ _ .
........_.~..l!!.!l.................... .Q~~g..........................9.~~.Q Q!?9 Q!.~.~ .
........_.!?.1.RJ!!.!!!.!L........ .~g..............................~g ?9 ?9 .

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

10,0 10,0 10,0

EINDRESULTATEN
Stabiliteit

.~~.p..I.~~!l....................... . .
conclusie
ANAMOS

De constructie De constructie De constructie De constructie
is stabiel is stabiel is stabiel is stabiel

Maximaal

.~~.p..':!!.y.~~.~.................. . .

.y..~.l~l ~.~~.~..........................~.~~.~ ~.!~~ ...••....•.....•.•.......... ~.!~~ ..•...•..•...•.•.•.••.....

topniveau
[m+NAP]

I.
I:
I
I
I

6 62,6 4,1
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PARAMETER!
BEREKENING

vak 132 (1)

........_.t!!?.J.~L............. ..~.!!.~ .

........_.TJlJ~L ~.?~ .
h1 [m+NAP] 6,0

Talud.......... _ - .
........_.~9.!~~2J:L...........~.:~.~~ .
........_.~.(~.L.....................9.!~ .
........_.~~J~.~~.~~L9.!9 .

h3 [m+NAP] 10,0

.~.~-"-.~~~.~~!~.~!?~_ _ _ .

........_DJ.~~..!~.~~~~.~~.~!:I..?;.~!!~~_ .
filter

........_.~.~~~~.~~J.~! _ .
basis

Zuilen................................ _ .
........_.~.J~~l 9.!9.~ .
........_.~~Jr.~l ~g .
........_.!?~..(~L Q!~.!. .
........_.~~.l~!iI!.~~l ~.~Q9 .

fwz [-] 0,5
Filter...............................................................................
........_.~.J~l.....................9.!~.? .
........_.p..1.5J~~L ~g .

n [-] 0,35

Golven

I
I
~

I
I:
I'
'I'
I'
P

EINDRESULTATEN
Stabiliteit '.

.~~.P..I.~~ft .
conclusie
ANAMOS
Maximaal

.~~.p..':!J.y.~~.~..: .

.·f~J~L ~.!~.? .'I
I.
I'. '

topniveau 6
[m+NAP]

J,
I
I

De constructie
is stabiel

Versie 1
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PARAMETER!
BEREKENING

vak 130 + 131

........ _.t!J? ..r.~J.................~.~~ .

........_.!.PJ~J. ~.&Q .
h1 [m+NAP] 6,0

Talud........ _ _ .
........_.~9.!~~).JL...........~.:~.~~ .
........_.~J~J........................9.~~ .
........_.~~J!!.'.7..~.~~J......9.~9 .

h3 [m+NAP] 10,0

.~.~!I.~~~.~~!~.!:Y..!?~_ _ .

........_D.i.~~..~~.~~~~.~~.~!:l..?:.l:!!!~D .
filter

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

Zuilen.............................. _ .
........_.~J!!.!~1. Q~9.~ .
........_.~?.r.~.l 1.Q .
........_.!?~..[~L............... .9.~?!. .
........_.~~J~9!.!!.!~L ?~.Qg .

fwz [-] 0,5
Filter........_ _ .
........_.~J~L..................Q~1.? .
........_.!?.1.5J~!!.!L ?.Q .

n [-] 0,35

I
I,
..
I
1-
I

Golven

"

I'
,P

EINDRESULTATEN
Stabiliteit

.~~.P.~.~.~fl .
conclusie
ANAMOS
Maximaal

.~~.p..~~.y.~~.~ .

.y..~J.~L 1.~~.~ .I
~I
I'

topniveau 6
[m+NAP]

De constructie
is stabiel
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BIJLAGE 3: BEREKENINGSRESULTATEN DIMENSIONERING

I • Bijlage 3.1: Dimensionering toplaag bekleding
• Bijlage 3.2: Dimensionering basaltzuilhoogte op het plateau aansluitend op de

uitwateringsconstructie van sluis nol 7.
• Bijlage 3.3: Dimensionering zuilhoogte op de onderhoudsweggetjes.'I.

J
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I
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I
I
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Dijkverbetering Thomaspolder - Ontwerpnota

Bijlage 3.1 Dimensionering toplaag bekleding

De dimensionerinq van de toplaag is beschreven in paragraaf 6.1.

Voor alle zes vakken waar betonzuilen toegepast zullen worden, is bepaald wat de
lichtst mogelijke combinaties van zuildikte en soortelijke massa zijn. Opgemerkt
wordt dat de dimensionering van de betonzuilen in de praktijk wordt bepaald door
het toepassingscriterium van ANAMOS (HióD s 61;-213). De lichtst mogelijke
zuiltypen zijn op basis van dat criterium bepaald en het uiteindelijk gekozen zuiltype
is vervolgens gecontroleerd met ANAMOS. Slechts deze zijn in onderstaande
tabellen opgenomen.

• boventafel van vak 133 : 40/2400.
• boventafel van vak 132 (2): 40/2400.
• boventafel van vak 130+131:40/2400.

'I
I
I

Versie 1
6 november 1998



I
.1

DijkverbeteringThomaspolder- Ontwerpnota

I

PARAMETER!
BEREKENING

vak 133
boventafel

vak 132 (2)
boventafel

vak 131
boventafel

vak 130
boventafelI Golven........_ ,....... . .

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

........_.!.PJ~l................. .!-?~~.~..........................~.'.?.~ §!~............................. .!-?~~ .
h1 [m+NAP] 6,0 6,0 6,0 6,0

Talud
............... u •••••••••••• u_ .

........_.~~!~~).JL...........~.:~.~~.........................~.:~.'.~ ~.:~:~..........................~.:~.~~ .

........_.~J~l......................!?~~.............................9.~~ 9.!~............................. .9.~~ .

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

I
I
I.
.~

I
I.

.~.~.':.'.~~~.~~!~.!Y.!?~_ _ , _ _ _ _ .

........_.!')!.~~..!!').~!::~~.~~.~!:'..~.':!!!~D _ _ _ _ .
filter

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

Zuilen
............................ n _ .

........_.f!:.!:.J~~J............... .Q~g.~..........................9.'.9.~ Q!9.~........................... .Q:Q~ .

........ _.f!:.!:.?.ry.~J............... .1.9............................. .~.9 ~.9................................1.9 .
Dz [rn] 0,40 0,40 0,40 0,40::::::::~:~~j~~i.!!i~i::::::::~?~~:::::::::::::::::::::::::~:~~~::::::::::::::::::::::::::?~~:j:::::::::::::::::::::::::: :~?~~:::::::::::::::::::::::
fwz [-] 0,5 0,5 0,5 0,5

I
I
se

Filter.......................................................................................................................................................................................
........_.~.J~L.................. .9.~~.?..........................9.~~.9. 9.!.~.~........................... .Q~1.? .
........_.!?.1.5J~~L ?.9 ~.9. :?9 ?.9 .

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

EINDRESULTATEN

conclusie
ANAMOS

De constructie De constructie De constructie De constructie
is stabiel is stabiel is stabiel is stabiel

Stabiliteit

.~~.p.~.~~~....................... . .

I'
J
I

Voor het gehele traject (waar betonzuilen op de glooiing moeten worden toegepast
(behalve op de onderhoudsweggetjes en op het vlakke plateau nabij de sluis) is
gekozen voor zuilen 40/2400. Het blijkt dat dit voor sommige vakken een
overdimensionering inhoudt.

I
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Dijkverbetering Thomaspolder - Ontwerpnota

Bijlage 3.2 Dimensionering basaltzuilhoogte op het plateau aansluitend op de
uitwateringsconstructie van sluis nol 7
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Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING I ONTWERP

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium.

RANDVOORWAARDEN RIKt

W, H, T.
(m+NAP( (mI (sI

2 1,1 5,2
4 1,6 6,2
0 z, I 0,0

L ~~W" , 0,(

IPOLDER I Hoofdplaat I
DIJKVAKNR 132 (2)

algemeen soort bekledIng basalt

dIjkpaalnummer 76+30
nIveau bovengrens (m+NAPI 2,65

nIveau ond~rens (m+NAPI 1
helling (1: 11 3,8

aanwezIge/mInImale helling gemiddelde

toplaag steendIkte (mI 0,20

soortelijke massa (ton/m31 2,9

1\:,Q.c\cr ""\.i.\"'kt7u:rsMkbld,, ... 'e (mI 0)..+ - ~ <{or\-e i\),,, hé)_'ICt_QJ - ~(Î Gr'\1
bIjblokken: lengte Iml

,
tJ

toplaag gepenetreerd ? Ua/nee]
aanwezIge H,MO (-I 4,17

O_krlt (gepenetreerd of overgoten) (mI 0,23
onderlagen mterdoorlatendheld (mm/sI

dIkte mterlaag (mI 0,15 I

kIelkern aanwezIg? Da/neel ja
bIJ kIelkern: nIveau kruIn (m+NAP)

bIJ geen kIel kern: dikte kleilaag m I
maatgevende w, (m+ NAP) 3,70

,

condities H, (m) 1,53

T. (sI 6,05 I

E, (-I 1,61

Y, (mI 1,05 I
globale sChade-ervarIng beheerder? (veellwelnigl

toetsing aanslultlng toplaag-mIer? (goed/slechtl

zakkIngen opgetreden? Ua/neel

beoordellnjJ afschuIvIng aoed
type bekleding Black Box

resultaat Black Box

bij filter: H,/60 .... H 4,37

Anamos geldIg? geldig
resultaat

ontwerp: ondergrens bekledIng (m+ NAP) 2,13

Pagina 1
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Dijkverbetering Thomaspolder - Ontwerpnota

Bijlage 3.3 Dimensionering zuilhoogte op de onderhoudsweggetjes
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Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING I ONTWERP ToelS1abel_v3

bepaling Y_s, berekening D_krit, a'schUlvlng.criterium, dl3~_qo.,POLDER
DIJKVAKNR Hoofdplaat

RANDVOORWAARDEN RIKZj w,
Ii,

T.tm + NAPI
tml

tsl
2

1,1
5,2

4
1,6

6,2
u

.::

~

_U,u
L

",r
I

~en I ........_-73_4_7':1. a~

~
H~

132(2) _ - O/O'/-.. ----
l,C1~.

..

~o
/U.:./.;r :::.O,S

7. '-t ') o·,~wf{tC
~

•. " tSI/
.! -r--..J_,_!__--r--u---

~ 1,6 ~~ Ghtwerppeil ,

r--a..,,:-g-e-m-e-e-n--r-------- __ s~O~o::rt:-:b~e:::k:::,e::d;;':,n:::
g
::----- __ "'": ... _",,, ',,,~ru,,," ''''''''',", .. ,,,"',,, ,,,_,,,, '"'''''''' .. ,,,,,,,,

''lW''''mm" ".H3." 73<"" "'"'' "H3." "H3." rsH3." "M3.""''''''''''''''m ,.""" 5," 5," 5," 5," 5," 5," 5,"."." ,",.",,,,, I••~" o o o o o o o

'""., "," 3,

7

3.7 3,7 3,7 3.7 3,7 3,7
"'~"9.ml",m.,.'''''''' ,,,,,,,,,... ,""",'., ,""""., """',,,,. ","",." ,"",.,'.. ,"""",.,'OP'•• g ·"'''''Ik.,~ 0,40 0," 0,34 0," 0." 0," 0.27·-"L..m.... '""'" '.731 ',3" "<,, ',52, ',SIS ',71S ','IJllAd", x,!;J,! < M... m - '" 020 ..D2Q -C>.2o .Qlo .!2J5 0 ,s -<2LL. 'JlbO''' .. , """. "" .

t~Ia~!e.enetreerd ? .Jj_a/ne~

"' ... ,. "J'O fI <," <," <,3S <,33 <," <," <aoO••rll

l

'.,'"_ ..01."..... ,... W I," I,," I," 0," 0," 0,"
OOd.rl.g.

o
'"''''''''.''''''' '-.,

ill'•• ",rl....., 0,15 0,15 °15 0,15 0,15 0,rs 0,rs"·"m "'Wo.,. 'U_" "' jo jo jo .t. jo .1'
b.!1 kielkern: niveau krUin [m + NA'1_

biJ geen kielkern: dtkte kleilaag m

m"'g"'Od. w. ,•• """ 5,'" 5,'" 5,'" 5," 5,'" 5,'" 5,"

OOOdll'.. ".,~ ',m ',m ',," '''" ',," ',m '''"

1, "I S,7I S,,, S,,, S,7I '71 ',71 S,,,

-'" I," ),,, I," I," I," I," I,"
,.,~ ),33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33

globa,. "''''''''''''''''h~..", '_.
'o''''og ""'0"" .."....".., , I.~."""

zakktngen opgetreden? Ua/neel

'~O""'"",."",,,,,,, ..... '''' .... ' -'''''' _'''' .'0" óI""'

type bekleding Black Box

reSUltaat Black Box

b'j .'''r. "J'''- H 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40

An.m.. ,.,~ , ,... ,... ".. ,... ".. _. , •••

resultaat

.._, ""',..~~"""'0, I.... n 3,70 3,," 3,70 3,," 3,," 3,," 3,"

~_. --.._. "' •...

{t, l.. ',c' l--I~ .. I'\'v(",,,
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Toelslabel_v3 d~ =- 0,1

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

IPOL[)ER .. I Hoofdplaat I
DIJKVAKNR 132(2)

RANDVOORWAARDEN RIKZ

] w, H, T.

[m+NAPI (mi (s(
2 1,1 5,2
4 1,6 6,2
c z, e,e

I v,,'"~,pp~1 . 0,

cL~-'t\::,. 0,1-
0,14 {",dof -::0, ~

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium.

l,o'l

(\2.. 'l< \-\$ -\- \0'\1 \I<:c.\.~ t,""-/ O;,~""'" r"\

algemeen soort bek(edlng belonzuilen belonzuilen betonzuilen belonzuilen belonzuilen belonzuilen belonzuilen I
dljllJlaalnummer 73.4·73.85 73.4·73.85 73.4·73.85 73.4·73.85 73.4·73.85 73.4·73.85 73,4·73.85

niveau bovengrens [m+ NAPI 5 5 5 5 5 5 5
niveau ondergrens (m+ NAPI 0 0 0 0 0 0 0

helling (1: 1( 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
aanwezige/minimale helling gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde

toplaag steendikte (mi 0,40 0,37 0,34 0,32 0,30 0,28 0,27
soortelijke massa (lon/m31 2,231 2,328 2,425 2,522 2,619 2,716 2,813

Itû.do, ~Lt;L..\t .'l. .. ~.. (mi o.uc o.,,>r Q \Ç Q ~O o ),,0 o \0 alS
b.l1blokken: lengte (mi

toplaag gepenetreerd? (ia/neel
aanwezige H,MO H 4,30 4,31 4,36 4,33 4,34 4,38 4,30

o krlt (gepenetreerd of overgoten) (mi 1,10 1,02 0,95 0,89 0,83 0,78 0,74
onderlagen f1Iterdoorlatendheld (mm/s(

dikte fIlterlaag (mi 0,15 0,15 0.15 0,15 0,15 0,15 0,15
kielkern aanwezlu ? Ua/neel ja ja ja ja ja ja j_a

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

maatgevende W, (m+NAPI 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70
condities H, (mi 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03

T. (51 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71
t H 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59
y, (mi 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33

globale schade-ervarlng beheerder? (veetlweinlgl

toetsing aansluiting toplaag·fllter? (goed/slechll

zakkingen opgetreden? Ualneel

beoordeling afschuiving goed goed _goed goed goed goed goed
type bekleding Black Box

resultaat Black Box

bij filter: H,/L'lOm.. (-I 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40
Anamos geldig? geldig geldig geldig geldig geldig geldig geldig

resultaat
ontwerp: ondergrens bekleding (m+ NAPI 3,70 3,70 :i,70 3,70 3.70 3.70 170
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Toetstabel_v3

c\~:=. l,t

j~ - 1,1
:: 0) aa f~cJor -\7 I,?>- --l-\~ I,ql

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

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium.

I~~~~~~~-"I·-_m_ - - -- - H~o;~~~~at ]
RANDVOORWAARDEN RIKZ

] w. H. T.
(m+ NAPI (mi (si

2 1,1 5,2
4 1,6 6,2
0 z.t O,l>

I umw~,I'I'~" . :>,1

(\\'1.. JÓ.. \-h + )'\,\1 ol"\.",, b,\ '> O~~~ r)

algemeen soort bekleding betonzuilen betonzuilen betonzuilen betonzuilen betonzuilen betonzuilen betonzuilen

dljkpaa(nummer 73.4·73.85 73.4-73.85 73.4-73.85 73.4-73.85 73.4-73.85 73.4-73.85 73,4-73.85
niveau bovengrens (m+ NAPI 4 4 4 4 4 4 4

niveau ondergrens (m+ NAPI 0 0 0 0 0 0 0
helling (1: 71 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

aanwezlge/m(nlmale helling gemiddelde .gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde

toplaag steendikte (mi 0.38 0,35 0,33 0,31 0,29 0,27 0,26

soortelijke massa (lonlm31 2,231 2,328 2,425 2,522 2,619 2,716 2.813

rol.c.\cr X d;1. ~t (mi 0<;0 OSO o l.j~_ O.L,S 0.t.10 040 o 3S"
bij blokken: lengte (mi

toplaag gepenetreerd? [ja/neel
aanwezige H.MO H 4,31 4,33 4,27 4,25 4,27 4,32 4.24

O_krlt (gepenetreerd of overgoten) (mi 0,88 0,81 0,76 0,71 0,67 0,63 0,59

onderlagen filterdoorlatendheid (mm/si

dikte filterlaag (mi 0,15 0.15 0.15 0,15 0,15 0,15 0.15
klelkem aanwezig? Ua/neel ja ja ja ja ja ja ja

biJ kiel kern: niveau kruin (m + NAPI
biJ geen kielkern: dikte kleilaag m

maatgevende W. (m+ NAPI 5,30 5,30 5.30 5,30 5,30 5,30 5,30

condities H. (nil 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93

T. (si 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 6.59

~ H 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

Y. (mi 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28

globale schade-ervarlng beheerder? (veellweinigl

toetsing aans(ultlng toplaaq-ülter ? (goedlslechl(

zakkingen opgetreden? Ua/neel I

beoordeling afschuiving goed goed goed goed goed goed goed
type bekleding Black Box

resultaat Black Box

bij filter: H.tt.Omu [-I 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38

Anamos geldig? geldig geldig geldig geldig geldig geldig geldig
resultaat

ontwerp: ondergrens bekleding (m+ NAPI 3,37 3,37 3.37 3.37 3.37 3.37 :"I :"17
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Toetstabel_v3

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

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium.

IPOLDER I Hoofdplaat I
DIJKVAKNR 132(2)

RANDVOORWAARDEN RIKZ

w, H, r,
Im+NAPI Iml 1'1

2 1,1 5,2
4 1,6 6,2
t> ~, b,!!

I VII''''''I'I'''''' :J,r

algemeen soort bekleding betonzuilen betonzuilen betonzuilen betonzuilen betonzuilen betonzuilen betonzuilen
dljl<J>aalnummer 73.4-73.85 73.4-73.85 73.4-73.85 73.4-73.85 73.4-73.85 73.4-73.85 73,4-73.85

niveau bovengrens [m+ NAPI 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
niveau ondergrens Im+ NAPI 0 0 0 0 0 0 0

helling [1: 71 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
aanwezige/minimale helling gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde

toplaag steendikte Iml 0,36 0,33 0,31 0,29 0,27 0,26 0,24
soorte!!J.ke massa IIonJm31 2,231 2,328 2,425 2,522 2,619 2,716 2,813

~c.klr xc\ÎtJ.e.. Iml _Q,~O O,4S Ö L(Ç OUO _Q, LI 0 o.o o o~ç
biJ blokken: lel19.te [mi

t~a~netreerd ? Ua/nee]
aanwezige H,MO I-I 4,25 4,29 4,25 4,25 4,29 4,20 4,30

O_krlt (gepenetreerd of overgoten) (m) 0,77 0,71 0,66 0,62 0,58 0,55 0,52
onderlagen fIIterdoor[atendheld Imm/s)

dikte fIlterlaag Iml 0,15 0,15 0.15 0,15 0,15 0,15 0,15
klelkem aanwezig? Ualneel _la ja _la Ja Ja ja ja

bij klelkem: niveau kruin _lm+ NAP)
biJ geen klelkem: dikte kleilaag m

maatgevende W, Im.NAPI 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 Icondities H, [m) 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80
T. ['1 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44
~ [-I 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62
y, [mi 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22

globale schade-ervarIng beheerder? [vee!/weinigl
toetsing aansluiting toplaag-filter? [goed/slechll

zakkingen opgetreden? Dalneel
beoordellllJl. afschuiving .JI.oed .JI.oed _!l_oed goed Jl_oed goed goed
type bekleding Black Box

resultaat Black Box
bij filter: H,/t.Om .. (-) 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35
Anamos geldig? geldig geldig geldig geldig geldig geldig geldig

resultaat
ontwerp: ondergrens bekleding [m+ NAPI 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97

Pagina 1
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Toetstabel_v3

( I,'?. »c. HS .T- )'\~' tr<-c:~" :::- s-
« ol\lw errr~l )

=> Y\10-~1 W\CÀ.L~. W6C1..tc.lt_ v (,l .fC\C.JCI-
\lC(,t-.. vÓÓrkh'lll!Y'I : ~p<.."\cJO(~111f)

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

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium.

IPOLDER . - I Hoofdplaat I
DIJKVAKNR 132(2)

RANDVOORWAARDEN RIKZ

] w, H, T.
[m+ NAPI Iml 151

2 1,1 5,2
4 1,6 6,2
D L, D,O

I ......I. 0,1

algemeen soort bekleding belonzuilen belonzuilen belonzuilen betonzuilen belonzuilen belonzuilen belonzuilen

dijkpaalnummer 73.4-73.85 73.4-73.85 73.4-73.85 73.4-73.85 73.4-73.85 73.4-73.85 73,4-73.85
niveau bovengrens Im+ NAPI 3 3 3 3 3 3 3

niveau ondergrens Im+NAPI 0 0 0 0 0 0 0
helling 11:71 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

aanwezige/minimale helling gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde

toplaag steendikte [m] 0,33 0,31 0,29 0,27 0,25 0,24 0,22
soortelilke massa IIonlm31 2,231 2,328 2,425 2,522 2,619 2,716 2,813

lI?~d.;\ ",\ik •.! Iml QL.I s c '-I ~ (') ~l0 () L4 () ()\ç ('\ .. ("" r\ ~O
biJ blokken: lengte Iml

toplaag gepenetreerd? Ua/nee]
aanwezige H./óO H 4,25 4,19 4,17 4,18 4,24 4,17 4,30

O_krlt (gepenetreerd of overgoten) Iml 0,66 0,61 0,57 0,53 0,50 0,47 0,45
onderlagen fIlterdoorlatendheid Imm/sl

dikte fIlterlaag Iml 0,15 0,15 0.15 0,15 0,15 0,15 0,15
kielkern aanwezig? Oafna·1 ja ja ja ja ja ja ja

biJ kielkern: niveau kruin [m+NAPI
biJ geen kiel kern: dikte kleilaag m

maatgevende w, [m+ NAPI 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20
condities H, Iml 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65

T. 151 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26

~ H 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65

Y. (mi 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15

globale schade-ervaring beheerder? (vaellw.inig(

toetsing aansluiting toplaag-filter? Igoad/slachll

zakkingen opgetreden? Oafn··1
beoordeling afschuiving goed goed goed goed goed goed !loed
type bekleding Black Box

resultaat Black Box

bij filter: H./llOm" (-I 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30

Anamos geldig? geldig geldig geldig geldig geldig geldig geldig
resultaat

ontwerp: ondergrens bekleding (m+ NAPI 2,48 2,48 _ .._2!~.'!._._..._ 2,48 2,48 2,48 2.48-~.- .'-,-



- .. '-\~Q_.,.~\Cl_
• Toelslabel_v3 -- - - -- - - -e-

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

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium.

RANDVOORWAARDEN RIKZ

w. H. T.
[m+ NAP) Im) I')

2 1,1 5,2
4 1,6 6,2
t> L,l t>,1I

I UIIlW"'~~"". 'SJ

IPOLDER I Hoofdplaat I
DIJKVAKNR 132(2)

- - - - - r- ,-J~=O,l

d\';, f o..l:...\.e r =- (.), Cj\-\, :: 0, ~4

(I,1.)("~ + hi\)~(",-,- ::: 1,Y )' o".I-w.p~L).

algemeen soort bekleding belonzullen belonzuilen belonzuilen betonzuilen betonzuilen betonzuilen betonzuilen
dIjkpaalnummer 76,5-76,9 76,5-76,9 76,5-76,9 76,5-76,9 76,5-76,9 76,5-76,9 76,5-76,9

niveau bovengrens [m+ NAP) 5 5 5 5 5 5 5
niveau ond!!ll..rens Im +NAP) 0 0 0 0 0 0 0

helling 11: 1) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
aanwezlge/m)nlmale helling gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde

toplaag steendikte Im) 0,38 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,26
soorte!IJ.ke massa Ilonfm3) 2,231 2,328 2,425 2,522 2,619 2,716 2,813

I~"\rlM ",di.kl-t 1IIäI..G~ Im) O,~\ _O__i'C 03.0 '.1),3_() c 3,,0 al.e; OLf
bij blokken: lengte Im)

t~allllJl!P.enetreerd ? Jia/neel
aanwezige H,It.D 1-) 4,53 4,55 4,63 4,62 4,49 4,55 4,46

D_krlt (gepenetreerd of overgoten) Im) t,10 1,01 0,94 0,88 0,83 0,78 0,74
onderlagen fIlterdoorlatendheid Imm/.)

dikte fIlterlaag Im) 0,15 0,15 0.15 0,15 0,15 0,15 0,15
kiel kern aanwezig? Ualnee) _la ja _la ja _la ja ja

bil kielkern: niveau kruin (m +NAP)

biJ geen kielkern: dikte kleilaag m

maatgevende w. (m + NAP) 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70
condities H. (m) 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03

T. I') 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71
ç 1-) 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47
Y. Im) 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

globale schade-ervaring beheerder 7 Iveelfwelnig)

toetsing aansluiting toplaag-filter 7 Igoed/slechl)

zakkingen opgetreden 7 Ualne.)

beoordeling afschuiving goed goed goed goed .goed _g_oed _g_oed
type bekleding Black Box

resultaat Black Box
bij filter: H,It.Dma. 1-) 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63
Anamos geldig 7 geldig geldig geldig geldig geldig geldig geldig

resultaat
ontwerp: ondergrens bekleding Im+ NAP) 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82

Pagina 1



- - - - - - - ..'-- - --Toelslabel_v3 - -e - --c\~:: q. - - _._
Spreadsheet versie 3, d.d, 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING I ONTWERP

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium.

RANDVOORWAARDEN RIKZ I

] W, H, T.
,

(m+NAP( (m) (s) I
2 1,1 5,2 I
4 1,6 6,2 I
Ij l,l b,ll I

I VlIlwc'ppcn. e,

c\~ = \,l- _
O.~~s - -

I.q

( \,lJ( \-\l '\-\'\.,,~,\.v-

~)G\c\or ~ 1,3IPOLDER I Hoofdplaat I
DIJKVAKNR 132(2)

6,û? ') OY\ku·r~i.l),

algemeen soort bekleding belonzuilen belonzuilen belonzullen belonzuilen belonzuilen belonzuilen betonzuilen

dllkpaalnummer 76,5-76,9 76,5-76,9 76,5-76,9 76,5-76,9 76,5-76,9 76,5-76,9 76,5-76,9
niveaU bovengrens )m+NAP] 4 4 4 4 4 4 4

niveau ondergrens (m+ NAP) 0 0 0 0 0 0 0
helling (1: ?) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

aanwezige/minimale helling gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde
toplaag steendikte (m) 0,36 0,33 0,31 0,29 0,27 0,26 0,24

soortelijke massa (lonlm3) 2,231 2,32B 2,425 2,522 2,619 2,716 2,B13

It-..l'k,r- .. (.\i.k~.. ~ Im) o,S'O O.\..I.~ o.uc o.uc "" I l) 01.ç O\Ç"'
bIJ blokken: lengle Im)

toplaag gepenelreerd ? [ja/neel
aanwezige H,/óD (-) 4,49 4,53 4,49 4,49 4,53 4,43 4,54

D_krlt (gepenetreerd of overgoten) (mi 0,88 O,Bl 0,75 0,71 0,66 0,62 0,59
onderlagen mterdoorlatendheld (mm/si

dikte mterlaag (m) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
kielkern aanwezla ? Oa/n.o) Ja ja ja ja ja ja ja

bij kielkern: niveau kruin (m+ NAP)
biJ geen kielkern: dikte kleilaag m

maatgevende W, Im+NAP) 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20
condities H, (m) 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90

T. (s) 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56
ç H 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49
y, (m) 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19

globale schade-ervarIng beheerder? (voellwelnlg)

toetsing aansluiting toplaag·mter ? Igood/slochl)

zakkingen opgetreden? Oa/no.)

beoordeling afschuiving !loed goed goed coed !loed aoed !loed
type bekleding Black Box

resultaat Black Box
bij filter: H,/óDma• 1-1 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61
Anamos geldig? geldig geldig geldig geldig geldig geldig geldig

resultaat
ontwerp: ondergrens bekleding (m+ NAP) 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41

Pagina 1
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<' ol"\l-wq_r-rpe~l )
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-Toetstabel_v3

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

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium.

[POLDER I Hoofdplaat I
DIJKVAKNR 132(2)

RANDVOORWAARDEN RIKZ

w, H, T.
i

(m+ NAP) (m) (s)

2 1,1 5,2 I

4 1,6 6,2
ti ol,' tI,a I

I e,

=? f,,(.~oç : ',S ç-

algemeen soort bekleding belonzullen betonzullen betonzuilen betonzullen betonzullen betonzullen betonzullen

dIJkDaalnummer 76,5-76,9 76,5-76,9 76,5-76,9 76,5-76,9 76,5-76,9 76,5-76,9 76,5-76,9
niveau bovengrens (m+ NAP) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

niveau ondergrens (m +NAP) 0 0 0 0 0 0 0
helling (1: 7) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

aanwezige/minimale helling gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde I

toplaag steendikte (m) 0,33 0,31 0,29 0,27 0,25 0,24 0,23
soortelijke massa (lonlm3) 2,231 2,328 2,425 2,522 2,619 2,716 2,813

1~~\Qr" Ó·,\.c.\& .. ~ (m) Ou, ov s hu(.) CluO 0'1,'; 0.'S' Q'~
bIJ blokken: lenate (m)

toplaag gepenetreerd ? Ua/nee]
aanwezige H,I6D H 4,57 4,50 4,48 4,50 4,57 4,48 4,42

o krlt (gepenetreerd of overgoten) (m) 0,77 0,71 0,66 0,62 0,58 0,55 0,52
onderlagen filterdoorlatendheid (mm/s)

dikte filterlaag (m) 0,15 0,15 0.15 0,15 0,15 0,15 0,15
klelkem aanwezig? üalnee) ja ja ja la la la la

biJ klelkem: niveau kruin (m+ NAP)

biJ geen klelkem: dikte kleilaag m

maatgevende w, (m + NAP) 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70
condities H, (m) 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78

T. (s) 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41

E. (-I 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
y, (m) 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14

globale schade-ervarIng beheerder? (veellweInIg)

toetsing aansluiting toplaag-filter? (goed/slechl)

zakkingen opgetreden? Dalne.)

beoordeling afschuiving goed goed goed !loed !loed !loed !loed
type bekleding Black Box

resultaat Black Box

bij filter: H,/6D"",. (-I 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57
Anamos ge(dlg? ge(dlg geldig geldig geldig geldig geldig geldig

resultaat
ontwerp: ondergrens bekleding (m+ NAP) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Pagina 1



- - - - - - - ..~.,-- -- - -e - ... __ v<. .. -= .. -
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Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING I ONTWERP

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium. . ;>

< on~u.Jc. rr pe.', l) .
W\O-Ki mo-Lt l..J().l,\r& VCl~ e-u..

fc'-cJo r == ','lr
--) --fC\.c..\o{ ~', 315

Toetstabel_v3

1POLDER I Hoofdplaat I
DIJKVAKNR 132(2)

RANDVOORWAARDEN RIKZ

1
w, H, r,

(m+NAPI (mJ ('1
2 1,1 5,2
4 1,6 6,2
b L,l e.e

I o,

algemeen soort bekteding betonzuilen betonzullen betonzullen betonzuilen betonzuilen betonzuilen be!onzuilen

dijkpaalnummer 76,5-76,9 76,5-76,9 76,5-76,9 76,5-76;9 76,5-76,9 76,5-76,9 76,5-76,9
niveau bovengrens (m+NAPI 3 3 3 3 3 3 3

niveau ondergrens (m+ NAPI 0 0 0 0 0 0 0
helling (1: 71 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

aanwezige/minimale helling gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde

toplaag s!eendlkte (mJ 0,31 0,29 0,27 0,25 0,24 0,22 0,21

soortelijke massa (tonJm31 2,231 2,328 2,425 2,522 2,619 2,716 2,813

1~'\C6r J( c\\L..~ '_.!M, (mJ O.l.IS" O.\Ao OuD Q~S' O·~S o~o ose
biJ blokken: lengte (mJ

toplaag gepenetreerd? Ua/neel
aanwezige H,/lID (-J 4,46 4,41 4,41 4,45 4,35 4,48 4,44

D_krlt (gepenetreerd of overgoten) JmJ 0,66 0,61 0,57 0,53 0,50 0,47 0,44
onderlagen fIlterdoorlatendheid (mm/'I

dikte fIIterlaag (mJ 0,15 0,15 0.15 0,15 0,15 0,15 0,15
kielkern aanwezIg? nalneeJ ja ja ja ja ja ja ja

bIJ kiel kern: nIveau kruin (m+ NAPJ
biJ geen kielkern: dikte kleilaag m

maatgevende w, (m+ NAPI 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10
condities H, (mi 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63

r, (SJ 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23

~ (-J 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53
y, (mJ 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07

globale schade-ervarlng beheerder? (veeilweinlgJ

toetsing aanslulUng toplaag.fllter ? (goed/siechtJ

zakkIngen opgetreden? na/neeJ

beoordeling afschuIvIng goed goed goed goed goed goed goed
type bekledIng Black Box

resultaat Black Box

bij filter: H,/lIDm .. (-J 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53
Anamos geldIg? geldig geldig geldig geldig geldig geldig geldig

resultaat
ontwerp: ondergrens bekledIng (m+NAPJ 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
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Dijkverbetering Thomaespolder - Ontwerpnota

SAMENVATTING

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

Het dijkvak omvat ca. 1 km van de Hoofdplaatpolder en ca. 1,6 km van de
Thomaespolder en is in beheer bij het Waterschap Het Vrije van Sluis. De lengte
van het vak is ongeveer 2,6 km. In de bestaande situatie varieert de
geotechnische opbouw van de dijk sterk: de hoogte van de kleikern varieert sterk
en er komen zandinsluitingen voor. De ondertafel is bekleed met basaltzuilen, gezet
op een granulaire laag; de boventafel is voor het overgrote deel bekleed met
betonblokken en in het gebied rond Sluis nol 7 ook met basaltzuilen. Op de berm
liggen een aantal rijen betonblokken en het bovenbeloop heeft een grasbekleding.

Voor de ontwerpen van de dijkvakken die worden voorbereid voor uitvoering in
1999 gelden de volgende algemene uitgangspunten:
• de gehele bekleding moet sterk genoeg zijn om niet te bezwijken tot aan de

ontwerp-omstandigheden bij een waterstand met een gemiddelde
overschrijdingsfrequentie van 1/4000 per jaar;

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

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

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

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

Voor het vak van de Thomaespolder gelden specifieke randvoorwaarden met
betrekking tot de golfaanval en met betrekking tot de natuurwaarden. De
ontwerpwaterstand varieert van NAP+5,65 tot NAP+5,80 m. Afhankelijk van de
waterstand varieert de ontwerpwaarde van de golfhoogte Hs tussen 1,66 m en 2,0
m en van de periode Tp tussen 6,58 s en 6,80 s. De randvoorwaarden met
betrekking tot de natuurwaarden zijn geformuleerd als de bekledingscategorie die
minimaal nodig is voor ofwel herstel van de huidige natuurwaarden, ofwel

. verbetering van de natuurwaarden (voor zover de natuurlijke omstandigheden van
het dijkvak verbetering mogelijk maken). Voor herstel van de huidige
natuurwaarden kan in dit dijkvak elk toepasbaar bekledingstype worden gebruikt.
Voor verbetering van de natuurwaarden zijn er interessante mogelijkheden.
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Toetsing van de huidige bekleding van het dijkvak is nodig om vast te stellen welke
delen van de bekleding moeten worden verbeterd. Deze toetsing is uitgevoerd
conform de Leidraad Toetsen op Veiligheid. Daarbij is rekening gehouden met de
aspecten beheerdersoordeel, afschuiving, materiaaltransport, stabiliteit toplaag
onder golfaanval en reststerkte. Bijna de gehele ondertafel van de bekleding is
beoordeeld als 'goed'. Alleen een bepaalde zone van de ondertafel van het meest
noordelijke deel is beoordeeld als 'onvoldoende'. Het overgrote deel van de
boventafel is beoordeeld als 'onvoldoende'; alleen het meest noordelijk gesitueerde
strookje en bepaalde delen in het gebied rond sluis nol 7 zijn 'goed'. De delen die
als 'onvoldoende' zijn beoordeeld, moeten worden verbeterd. Het bovenbeloop
behoeft geen aanpassing.

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

Binnen Project Zeeweringen geldt optimaal hergebruik van de bestaande
bekledingsmaterialen als een belangrijk uitgangspunt. Voor dit dijkvak zijn de
betonblokken uit de bestaande bekleding beschikbaar. Ten aanzien van
natuursteen zijn basaltzuilen beschikbaar afkomstig uit andere dijkvakken. Uit
berekeningen blijkt dat een bekleding van gekantelde betonblokken voor het
overgrote deel van het traject kan worden toegepast tot berm niveau; Bekledingen
van basaltzuilen zijn toepasbaar, mits de zuilen voldoende hoog zijn (minimaal 30
cm).

Op grond van overwegingen van inpassing en beheerdersvoorkeur is besloten om
de beschikbare betonblokken (globaal) in het meest zuidelijke deel (lengte
ongeveer 1600 m) en de basaltzuilen in het gebied rond sluis nol 7 (lengte
ongeveer 200 m) van het beschouwde traject toe te passen. Op sommige delen
worden tevens nieuwe betonzuilen toegepast.

Uitgaand van de beschikbare hoeveelheid kunnen in het meest zuidelijke deel alle
betonblokken in gekantelde toestand hergebruikt worden. Daar waar vanuit
ecologisch oogpunt een open constructie of toepassing van betonzuilen met een
eco-toplaag is geëist, is hieraan voldaan.

De aanwezige onderhoudsweggetjes aan weerszijden van sluis nol 7 worden
uitgevoerd in betonzuilen.
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Nadere uitwerking en dimensionering hebben globaal genomen geleid tot het
volgende ontwerp, van onder naar boven:
• Handhaving van de bestaande basaltzuilen in de ondertafel;
• In het gebied rond sluis nol 7 de 'onvoldoende' getoetste delen vervangen door

basaltzuilen, met een minimale dikte van 30 cm.
• In het meest zuidelijke deel hergebruik van betonblokken, boven een strookje

basaltzuilen waar dit vanuit ecologisch oogpunt is geëist.
• Tussen glooiing en berm een afgeronde overgang van basaltzuilen of

betonzuilen op een uitvullaag op een vlies;
• Alle betonzuilen op de glooiing (behalve die op de onderhoudsweggetjes) zijn

van het type 40/2400.
• De betonzuilen op de onderhoudsweggetjes zijn van het type 50/2300.
• Op de berm een onderhoudsstrook van slakken op een weefsel af te werken met

een laag asfaltbeton.
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1. INLEIDING

1 .1 Achtergrond

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

Voor uitvoering in 1999 zijn vooralsnog zeven dijkvakken langs de Westerschelde
uitgekozen; één van deze zeven dijkvakken is het vak van de Thomaespolder. Het
ontwerp van dit dijkvak is het onderwerp van deze nota.

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

1.2 Doelstelling Ontwerpnota

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

Ter verbetering van de helderheid is besloten om de ontwerpnota's te splitsen.
Aspecten die voor alle werken in 1999 gelden worden beschreven in een Algemene
Nota [1], terwijl de specifieke aspecten voor elk dijkvak in aparte ontwerpnota's
worden vastgelegd. De voorliggende nota is de specifieke ontwerpnota voor de
Thomaespolder.

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

taludbekleding van de glooiing van de Thomaespolder;
• toetsings- en ontwerpberekeningen;
• het resulterend ontwerp.

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

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

2.1 Locatie projectgebied

De Thomaespolder ligt in Zeeuws-Vlaanderen, in het beheersgebied van het
Waterschap Het Vrije van Sluis, ten noorden van Biervliet. De locatie is
weergegeven in Figuur 1. Het traject dat is geselecteerd voor verbetering heeft een

..lengte van ongeveer 2600 m en ligt tussen dp 68,7 (noordgrens) en dp 78,85 van
de Hoofdplaatpolder en tussen dp 0 en dp 15,85 (zuidgrens) van de
Thomaespolder. Het traject wordt in deze Nota besproken in volgorde van de
dijkpaalnummering, in dit geval dus van noord naar zuid.

Het aangrenzende dijkvak van de Hoofdplaatpolder, is in het kader van Project
Zeeweringen reeds geïnventariseerd en verbeterd. Het aangrenzende dijkvak ten
zuiden, de Paulinapolder is geïnventariseerd, maar wordt niet bij dit ontwerp
betrokken, omdat de hoge ligging van het voorland mogelijkheden biedt voor een
groene dijk of kleidijk.

2.2 Geometrie en bekleding

De geometrie van de bestaande glooiing van het dijkvak kan globaal worden
beschreven door twee karakteristieke dwarsprofielen. Deze zijn weergegeven in de
Figuren 2 en 3.

Voor een schematische weergave van de bekleding van het gehele dijkvak wordt
verwezen naar Figuur 4.

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

Over het gehele gedeelte van het beschouwde traject is op de oude dijk een
zandaanvulling aangebracht om na dijkverzwaring het gewenste profiel te
verkrijgen. Deze aanvulling is afgedekt met lagen mijnsteen (40-65 cm dik) of klei
(80-100 cm dik). De dunnere zandinsluitingen zijn aanwezig in het meest
noordelijke gedeelte tot aan het gebied rond sluis nol 7 en naar het zuiden
ongeveer vanaf dp 78. In het gebied rond sluis nol 7 varieert de geometrie van de
ondergrond sterk. Op een enkel deel loopt de kleikern door tot halverwege de
glooiing (dp 73,65) en soms tot bermniveau (dp 76,75). Tussen deze dijkpalen in
wordt de dijkkern gevormd door zand.

Verticaal gezien bestaat de bekleding uit vijf relevante gedeelten: teen, ondertafel,
boventafel, berm en bovenbeloop.

Het niveau van de teen varieert tussen NAP-0,75 m (nabij sluis nol 7) en NAP+1,8
m (aan de zuidgrens). Rond dijkpaal 71,24 en ten zuiden van dijkpaal 78 ligt een
bestarting; over het gehele traject is de huidige teenconstructie aangezand. Aan
weerszijden van sluis nol 7 (dp 76) komen voor de teen vlakke delen Vilvoordse
steen voor. (Deze zijn niet in de toetsing opgenomen).
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De bekleding wordt in tweeën gedeeld door een overgang. Het niveau van de
overgang is ongeveer NAP+3,0 m; dit is ongeveer 0,85 m boven Gemiddeld
hoogwater (GHW).

Het gedeelte van de steenbekleding vanaf de teen tot aan de overgang wordt de
ondertafel genoemd. De taludhelling van de ondertafel varieert sterk over het
beschouwde traject en per bekledingsvak en ligt tussen 1:3,9 en 1:2,7. De
bekleding bestaat in het gehele traject uit basaltzuilen. Onder de toplaag ligt een
granulaire laag (Nederlandse steenslag (10-15 cm dik) en mijnsteen (dikte varieert
over het traject)). Het basismateriaal van de ondertafel, onder de granulaire laag, is
voor het grootste deel klei; alleen rond sluis nol 7 (dp 76) ligt zand.

Het bovenste gedeelte, tussen de overgang en de berm (rond NAP+6,0 m), wordt
de boventafel genoemd. De taludhelling varieert rond 1:3,5. De bekleding bestaat
voor het overgrote deel uit betonblokken van 0,50 m bij 0,50 m met een dikte van
0,20 m. In het gebied rond sluis nol 7 komen ook vakken met basaltzuilen voor. De
blokken bekleding is tot op de berm doorgetrokken. De betonblokken liggen direct
op klei, onder de basaltzuilen komt een laag granulair materiaal voor (Nederlandse
steenslag) met daaronder een laag mijnsteen.

Het bovenbeloop tussen berm en kruin heeft een bekleding van gras op klei.

Aan weerszijden van sluis nol 7 lopen twee onderhoudsweggetjes vanaf de berm
naar teenniveau. Direct aansluitend op de uitwateringsconstructie komt van dp 75
tot 76,75 een vlak plateau met basaltzuilen voor op het niveau NAP+2,65 m.
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3. ONTWERP-CONDITIES

3.1 Uitgangspunten

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

ontwerp-omstandigheden met een gemiddelde overschrijdingsfrequentie van
1/4000 per jaar;

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

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

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

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

3.2 Randvoorwaarden

3.2.1 Waterstanden

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

dijkvaknr. locatie [dp] Gemiddeld Ontwerppeil 2050
Hoogwater [m t.o.v. NAP]

[m t.o.v. NAP]
133 68,70 - 68,9 2,10 5,65

132 68,9 - 78,85 I 0 2,10 5,70

131 0-10 2,20 5,75

130 10-15,85 2,20 5,80

Tabel 3.1: Karakteristieke waterstanden

Versie 2
16 november 1998

-8-



Dijkverbetering Thomaespolder - Ontwerp nota

3.2.2 Golfrandvoorwaarden

De golfrandvoorwaarden voor het ontwerp worden bepaald door het gekozen
uitgangspunt dat de dijk sterk genoeg moet zijn om veiligheid tegen overstroming te
bieden tot aan een hoogste hoogwaterstand met een gemiddelde
overschrijdingskans van 1/4000 per jaar. De maatgevende golfgegevens bij
verschillende waterstanden zijn met behulp van modelberekeningen vastgesteld
door RIKZ [4]. De resultaten van de berekeningen zijn weergegeven in Tabel 3.2.
De aangegeven golfrichting betreft de hoek ten opzichte van het noorden die hoort
bij de gegeven maatgevende golfbelasting.

dijkvaknr. locatie [dpJ golfrichting waterstand waterstand waterstand
rI NAP+6m NAP+4m NAP+2m

Hs TIJ_ Hs TIJ Hs TIJ
133 68,7 - 68,9 360 2,1 6,8 1,6 5,7 1,1 5,2
132 (2) 68,9 - 76,9 10 2,1 6,8 1,6 6,2 1,1 5,2
132 (1) 76,9 - 78,85 / 0 10 1,8 6,8 1,4 6,2 1,0 5,2

131 0-10 10 1,7 6,8 1,3 6,8 0,7 5,2

130 10-15,85 10 1,7 6,8 1,3 6,8 0,7 5,2

Tabel 3.2: Golfrandvoorwaarden

Voor de golfrandvoorwaarden bij tussenliggende waterstanden wordt lineair
geïnterpoleerd. Bij waterstanden lager dan NAP+2 m wordt de golfhoogte bij de
waterstand NAP+2 m aangehouden. Voor de golfrandvoorwaarden bij
waterstanden hoger dan NAP+6 m wordt lineair geëxtrapoleerd.

In Tabel 3.3 is apart weergegeven welke golfrandvoorwaarden horen bij de
ontwerppeilen .

dijkvaknr. Locatie [dp] Ontwerppeil 2050 golfparameters
[m t.o.v. NAP]

Hs To
133 68,7 - 68,9 5,65 2,00 6,58

132 (2) 68,9 - 76,9 5,70 2,03 6,71

132 (1) 76,9 - 78,85 / 0 5,70 1,74 6,71

131 0-10 5,75 1,64 6,80

130 10-15,85 5,80 1,66 6,80

Tabel 3.3: Golfrandvoorwaarden bij Ontwerppeil
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3.2.3 Ecologische randvoorwaarden

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

Binnen het traject wordt onderscheid gemaakt tussen vier gedeelten. De resultaten
zijn weergegeven in Tabel 3.4.

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

133 68,7 - 68,9 geen voorkeur matig matig" goed
132 68,9 - 78,85/0 geen voorkeur matig matig" goed
131 0-10 geen voorkeur matig matig" goed
130 10 - 15,85 geen voorkeur geen voorkeur matig goed
*: alleen losse elementen

Tabel 3.4: Minimaal benodigd type dijkbekleding

Bovendien geeft de milieu-inventarisatie [5] aan, dat de glooiing in het gehele traject
boven het niveau van GHW (boventafel) belangrijke potenties voor
natuurontwikkeling heeft.
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4. TOETSING

4.1 Algemeen

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

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

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

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

4.2 Toetsing toplaag

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

Op de ondertafel van het dijkvak ligt een bekleding van:
• basaltzuilen
op een granulaire laag.

Op de boventafel liggen bekledingen van:
• betonblokken op klei;
• basaltzuilen op een granulaire laag.

De beide onderhoudsweggetjes en het vlakke plateau basaltzuilen rond sluis nol 7
zijn apart getoetst.
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Meer gedetailleerde informatie over de uitgevoerde stabiliteitsberekeningen is
opgenomen in Bijlage 1. De toetsing is uitgevoerd voor 9 afzonderlijke gedeelten
van het traject; in de Bijlage zijn deze gedeelten apart opgenomen. Het voorblad
van Bijlage 1 bevat een inhoudsopgave.

4.2.1 Basaltzuilen ondertafel

In de gehele ondertafel van het traject komen basaltzuilen voor. De granulaire
onderlaag van dit bekledingstype bestaat uit Nederlandse steenslag 20/40 en heeft
een dikte van· ongeveer 0,1m.

De basis voor de gekozen waarden zijn weergegeven in Tabel 4.1

parameter waarde basis

gedeelte 68,7-68,9 68,9-73,4 73,4-73,65 73,65-75,05

locatie fdp] 68,8 71,25 73,65 74,32

bovengrens bekleding [m+NAP] 3,20 3,04 2,13 3,23 metingen

steilste taludhelling (cot) 3,0 2,8 3,2 3,3 metingen

gemiddelde steendikte [m] 0,26 0,23 0,24 0,25 metingen
Soortelijke massa [kg/m3

] 2900 2900 2900 2900 aanname

parameter waarde basis

gedeelte 75,05-76,5 76,5-76,9 76,9-78,85/0 0-15,85

locatie fdp] 76,30 76,75 78 4 en 11

bovengrens bekleding [m+NAP] 2,52 3,8 3,1 3,1 metingen

steilste taludhelling (cot) 3,9 3,2 3,1 3,4 metingen

gemiddelde steendikte [m] 0,25 0,22 0,22 0,25 en 0,28 metingen
Soortelijke massa [kg/m3

] 2900 2900 2900 2900 aanname

Tabel 4.1: Gegevens toetsing basaltzuilen in de ondertafel

Het beoordelingsresultaat is als volgt:
Beheerdersoordeel: weinig schade.
Afschuiving: overal 'goed'.
Materiaaltransport: overal 'goed'.
Stabiliteit: voor het overgrote deel 'goed' op grond van de gedetailleerde
methode. Het gedeelte van dp 68,9-73,4 van NAP+1,66 tot NAP+3 is beoordeeld
als 'onvoldoende' op grond van het niet geldig zijn van de ANAMOS berekening,
hoewel het resultaat van ANAMOS 'stabiel' is.

De bekleding van basaltzuilen in de ondertafel van het gehele traject wordt
beoordeeld als 'goed', behalve voor het gedeelte van dp 68,9-73,4 van NAP+1,66
tot NAP+3 waar het oordeel 'onvoldoende' luidt.
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4.2.2 Basaltzuilen boventafel

De basaltzuilen in de boventafel komen voor rond dp 68,7 en in het gebied bij sluis
nol 7. De granulaire onderlaag van dit bekledingstype bestaat uit Nederlandse
steenslag 20/40 en heeft een dikte van ongeveer 0,1m.

De basis voor de gekozen waarden zijn weergegeven in Tabel4.2

parameter waarde basis

gedeelte 68,7-68,9 73,4-73,65 75,05-76,5 76,5-76,9

locatie [dp] 68,8 73,65 76,30 76,75

bovengrens bekleding [m+NAP] 5,64 5,77 5,86 5,72 metingen
steilste taludhelling (cot) 3,4 3,1 3,3 3,2 metingen
gemiddelde steendikte [m] 0,26 0,25 0,25 0,26 metingen
Soortelijke massa [kg/m3

] . 2900 2900 2900 2900 aanname

Tabel 4.2: Gegevens toetsing basaltzuilen in de boventafel

Het beoordelingsresultaat is als volgt:
8eheerdersoordeel: weinig schade.
Afschuiving: overal 'goed', behalve in het gedeelte van dp 75,05-76,5 alwaar het
oordeel 'twijfelachtig' luidt. Dit is formeel geen eindresultaat van de toetsing, maar
omdat uit de stabiliteitstoets van de onderste zone een eenduidig toetsresultaat
volgt, is hiernaar geen verder onderzoek verricht. Het bovenste stukje van dit deel
heeft een taludhelling van 1:3,98. Afgerond naar 1:4 heeft dit als toetsresultaat op
het onderdeel afschuiving 'goed'.
Materiaaltransport: overal 'goed'.
Stabiliteit:
• gedeelte van dp 68,7-68,9: 'goed' op basis van de gedetailleerde toetsing.
• gedeelte van dp 73,4-73,65 van NAP+2, 13-NAP+4, 75 : 'onvoldoende' op grond

van het niet geldig zijn van de ANAMOS berekening, hoewel het resultaat van
ANAMOS 'stabiel' is. Hetzelfde geldt voor het stukje van NAP+2,13-NAP+3,23
van dp 73,65-73,85. Boven het niveau van NAP+4,75 is het oordeel 'goed' op
grond van de gedetailleerde methode.

• gedeelte van dp 75,05-76,5 van NAP+2,64-NAP+4,91: onvoldoende' op grond
van het niet geldig zijn van de ANAMOS berekening, hoewel het resultaat van
ANAMOS 'stabiel' is. Boven het niveau van NAP+4,91 is het oordeel 'goed' op
grond van de gedetailleerde methode.

• gedeelte van dp 76,5-76,9 van NAP+3,1-NAP+4,66: onvoldoende' op grond van
het niet geldig zijn van de ANAMOS berekening, hoewel het resultaat van
ANAMOS 'stabiel' is. Boven het niveau van NAP+4,66 is het oordeel 'goed' op
grond van de gedetailleerde methode.

Voor de bekleding van basaltzuilen in de boventafel is de stabiliteitseis bepalend.
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4.2.3 Vlakke betonblokken

In bijna de gehele boventafel van het traject ligt een bekleding van vlakke
betonblokken, globaal te verdelen in drie vakken. De toetsing van de betonblokken
is uitgevoerd voor 5 dwarsprofielen, verdeel over de drie vakken. Ter indicatie
worden de gebruikte gegevens van deze drie vakken betonblokken en de basis
voor de gekozen waarden weergegeven in TabeI4.3.

parameter waarde basis

locatie fdp] 68,9-73,4 73,65-75,05 76,9-15,85

bovengrens bekleding [m+NAP] 5,69 5,79 5,62 metingen
steilste taludhelling (cot) 3,8 3,2 3,1 metingen
steendikte [m] 0,20 0,20 0,20 besteksgeg.
Soortelijke massa [kg/m3

] 2300 2300 2300 aanname

Tabel.4.3: Gegevens toetsing vlakke betonblokken

Het beoordelingsresultaat is als volgt:
Beheerdersoordeel: niet relevant: uit de verdere toetsing volgt een eenduidige
beoordeling, er is geen formeel beheerdersoordèel opgevraagd.
Afschuiving: deels 'goed' en deels 'twijfelachtig'; dit laatste is weliswaar geen
eindresultaat, maar vanwege de toetsingsresultaten van andere
bezwijkmechanismen is nader onderzoek niet nodig.
Materiaaltransport: 'onvoldoende'.
Stabiliteit: overal 'onvoldoende' op grond van de eenvoudige methode.

De gehele bekleding van vlakke betonblokken wordt beoordeeld als 'onvoldoende'.

4.2.4 Het vlakke plateau basalt bij sluis nol 7

Direct aansluitend op de uitwateringsconstructie van sluis nol 7 komt van dp 75 tot
76,75 een vlak gedeelte met basaltzuilen voor.

Voor een dergelijk gedeelte van de glooiing bestaat een aparte toets- (en ontwerp-)
methode: men beschouwt het plateau als een lage berm. De ontwerpwaarde van
de zuilhoogte die op een dergelijke berm nodig is, is ook de toetswaarde; m.a.w. als
de aanwezige hoogte van de basaltzuilen op het plateau niet voldoet aan de
ontwerpwaarde, is het resultaat 'onvoldoende'.

De benodigde zuilhoogte is afhankelijk van de taludhellingen direct boven en onder
het plateau, de hoogteligging van het plateau en de golfrandvoorwaarden. Voor de
procedure wordt verwezen naar [10]; in bijlage 1 is deze uitgewerkt.

De benodigde basaltzuilhoogte is 0,27 m. De aanwezige maatgevende zuilhoogte is
0,22 m. Hieruit volgt dat de bekleding van basaltzuilen op het gehele plateau
beoordeeld is als 'onvoldoende'.
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4.2.5 De onderhoudsweggetjes aan weerszijden van sluis nol 7

Aan de noord-westzijde van sluis nol 7 (dp 73,4-73,85) loopt een
onderhoudsweggetje, bestaande uit Doornikse blokken, langs de glooiing van de
berm naar teenniveau.

Aan de oostzijde van sluis nol 7 (dp 76,5-76,9) loopt een dergelijke weggetje,
bestaande uit blokken petite graniet.

Voor een dergelijke constructie bestaat een aparte toets- (en ontwerp-) methode:
men beschouwt het weggetje als een lage berm. De ontwerpwaarde van de
blokdikte die op een dergelijke berm nodig is, is ook de toetswaarde; m.a.w. als de
aanwezige hoogte van de blokken op het weggetje niet voldoet aan de
ontwerpwaarde, is het resultaat 'onvoldoende'.

De benodigde blokdikte is afhankelijk van de talud hellingen direct boven en onder
het weggetje en de golfrandvoorwaarden. Voor de procedure wordt verwezen naar
[10]; in bijlage 1 is deze uitgewerkt. .

De benodigde dikte van de Doornikse blokken op het weggetje in het gedeelte van
dp 73,4-73,85 is 0,35 m. De aanwezige blokdikte is 0,21 m. Hieruit volgt dat de
bekleding op het weggetje is beoordeeld als 'onvoldoende'.

De benodigde dikte van de petite graniet blokken op het weggetje in het gedeelte
van dp 76,5-76,9 is 0,45 m. De aanwezige blokdikte is 0,30 m. Hieruit volgt dat de
bekleding op het weggetje is beoordeeld als 'onvoldoende'.

4.2.6 Grasbekleding boven beloop

De bestaande grasbekleding behoeft geen aanpassing als de significante
golfhoogte bij het ontwerppeil kleiner dan of gelijk aan 3,0 m is. Uit Tabel 3.3 blijkt
dat dit voor het beschouwde traject het geval is.

4.3 Toetsing reststerkte bekleding

Toetsing van de reststerkte is alleen relevant voor die vakken waarvan de toplaag is
beoordeeld als 'onvoldoende'. Voor dit dijkvak is dit bijna de gehele boventafel en in
het gedeelte van dp 68,9-73,4 ook een deel van de ondertafel.

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

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

Voor de vakken 133 en 132(2) is de ontwerpgolfhoogte groter dan 2 m (zie Tabel
3.3), zodat hier aan het eerste criterium al niet wordt voldaan. Voor deze vakken
kan in ieder geval geen beroep worden gedaan op reststerkte.
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Zoals beschreven in § 2.2 varieert de geotechnische opbouw van het dijklichaam
sterk. Ook de hoogte van het kruinniveau van de kleikern wisselt. Daarnaast is er
onvoldoende informatie beschikbaar over de kwaliteit van de klei. Concluderend
kan worden gesteld dat er over het gehele traject geen beroep mag worden gedaan
op reststerkte en de bekleding wordt op dit punt dan ook als 'onvoldoende'
beoordeeld.

4.4 Conclusie

Het eindresultaat van de toetsing is weergegeven in b.g.a.: behoeft geen
aanpassing.
TabeI4.5.

dijkvaknr. locatie [dp] toetsingsresultaat

ondertafel boventafel bovenbeioop

133 68,7-68,9 'goed' 'goed' b.g.a.
132(2) 68,9-73,4 onder NAP+1 ,66: 'goed' 'onvoldoende' b.g.a.

daarboven: 'onvoldoende'

73,4-73,65 tussen NAP+2, 13 en NAP+4,75: 'onvoldoende' b.g.a.
daarboven en daaronder: 'goed'

73,65-73,85 boven NAP+2,13: 'onvoldoende' b.g.a.
daaronder: 'goed'

73,85-75,05 'goed' 'onvoldoende' b.g.a.
75,05-76,5 tussen NAP+2,52.en NAP+4,9: 'onvoldoende' b.g.a.

daarboven en daaronder: 'goed'

76,5-76,9 tussen NAP+3,1 en NAP+4,66: 'onvoldoende' b.g.a.
daaronder en daarboven: 'goed'

132(1 ) 76,9-78,85/0 'goed' 'onvoldoende' b.g.a.

131 0-10 'goed' 'onvoldoende' b.g.a.

130 10-15,85 'goed' 'onvoldoende' b.g.a.

b.g.a.: behoeft geen aanpassing.

Tabel 4.5: Toetsingsresultaat

De onderhoudsweggetjes aan weerszijden van sluis nol 7 en het plateau van
basaltzuilen aansluitend op de uitwateringsconstructie van deze sluis zijn
beoordeeld als: 'onvoloende'.

Het toetsingsresultaat wordt grafisch weergegeven in Figuur 5.
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5. KEUZEBEKLEDING

In dit Hoofdstuk wordt voor het hele dijkvak de keuze van het bekledingstype
beschreven.

Het toetsingsresultaat is weergegeven in b.g.a.: behoeft geen aanpassing.
Tabel 4.5. De delen die zijn beoordeeld als 'onvoldoende' moeten worden
verbeterd. Ook de 'goed' beoordeelde vakjes in de boventafel van het gedeelte van
dp 73,4 tot dp 76,9 komen voor aanpassing in aanmerking, omdat de
onderliggende glooiingsdelen verbeterd worden. De aanpassing betreft dus de
volledige bekleding van de boventafel vanaf dp 68,9 zuidwaarts en beide
onderhoudsweggetjes aan weerszijden van sluis nol 7.

I_'

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

5.1 Voorselectie

In de Algemene Nota is op grond van de vastgestelde uitgangspunten
geconcludeerd dat alleen de oplossingsrichting 'zetsteen op een uitvullaag op een
vlies' beschikbaar is voor uitvoering in 1999. In principe zijn de volgende typen
zetsteen mogelijk:
• betonzuilen (nieuw aan te voeren);
• natuursteen (hergebruik);
• betonblokken (hergebruik).

Naast de drie typen zetsteen is er een vierde optie: het overlagen van de
bestaande bekleding met breuksteen. Dit is met name van belang in situaties
waarin het onderste deel van de bekleding moet worden verbeterd, terwijl een
hoger gelegen deel kan worden gehandhaafd. Overlagen met breuksteen is in zo'n
geval een alternatief voor het vervangen van zowel de 'onvoldoende' als de 'goede'
bekleding door een nieuwe bekleding. Als door het overlagen niet een 'goede'
middentafel kan worden gespaard, valt deze oplossingsrichting bij voorbaat af op
grond van de hogere kosten.
In dit dijkvak doet deze situatie zich niet voor, waardoor overlagen niet als een
oplossingsrichting wordt beschouwd.

In het kader van voorselectie moet het volgende worden opgemerkt:
Met de beheerder is overeengekomen dat in het gedeelte van dp73,4 tot dp
76,9 alleen hergebruik van basaltzuilen in aanmerkingen komt vanwege
cultuurhistorische redenen. Voor dat gedeelte zijn geen berekening gemaakt
naar de toepasbaarheid van de overige alternatieve bekledingstypen:
betonzuilen en gekantelde betonblokken. (Bovendien zijn gekantelde
betonblokken hier ongeschikt vanwege de aanwezige bochten in het traject).
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5.2 Beschikbaarheid

Aanvoer van nieuwe betonzuilen is in alle gevallen mogelijk.

Vanuit verschillende locaties zijn betonblokken en basaltzuilen beschikbaar voor
hergebruik, namelijk uit de bestaande bekleding, uit depot van de werken die in
1997 en 1998 zijn of worden uitgevoerd en uit andere werken die in 1999 zullen
worden uitgevoerd. Het. uitgangspunt voor het project is, dat het bestaande
bekledingsmateriaal optimaal moet worden hergebruikt. Ook aanvoer vanuit veraf
gelegen depots of dijkvakken wordt dus in principe in de beschouwing betrokken.
Voor de betonblokken wordt in dit geval echter alleen uitgegaan van de beschikbare
blokken uit het werk zelf.

,iA\....•.' De afmetingen van alle beschikbare betonblokken zijn 0,50 m x 0,50 m x 0,20 m.
Met de blokken vanuit de bestaande bekleding kan een oppervlakte van ongeveer
11.360 m 2 worden bekleed. Eventueel zijn betonblokken afkomstig van elders (uit
Zeeuws-Vlaanderen) beschikbaar. Betonblokken vanaf de noordzijde van de
Westerschelde kunnen ook aan de noordzijde worden hergebruikt en hoeven dus
niet in Zeeuws-Vlaanderen te worden toegepast.

De oppervlakte van de vrijkomende basaltbekleding is ongeveer 8800 m2, de dikte
van de zuilen varieert tussen 19 en 28 cm. Indien nodig zijn uit andere dijkvakken
meer basaltzuilen van uiteenlopende afmetingen beschikbaar. Hergebruik van de
vrijkomende granietblokken en Doornikse blokken (uit de onderhoudsweggetjes) als
zetsteen wordt voor dit dijkvak niet overwogen.

Over de te hergebruiken materialen wordt opgemerkt, dat wordt gestreefd naar
optimaal hergebruik; dit houdt in dat de afweging moet' worden uitgevoerd in
combinatie met de andere werken die worden uitgevoerd of voorbereid, waar dit
zelfde materiaal ook kan worden hergebruikt. Dit betekent dat vrijkomende
materialen soms tijdelijk in depot moeten worden gezet.

5.3 Constructieve toepasbaarheid

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

De berekeningen betreffen alleen. het bezwijkmechanisme 'verlies van
toplaagstabiliteit'. Met het bezwijkmechanisme 'afschuiving' wordt rekening
gehouden door niet te werken met steilere hellingen dan 1:3 en verder bij de
dimensionering in Hoofdstuk 6. Met het bezwijkmechanisme 'materiaaltransport'
wordt rekening gehouden bij het ontwerp van het geokunststof, zie ook
Hoofdstuk 6.
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Meer gedetailleerde informatie over de uitgevoerde stabiliteitsberekeningen is
opgenomen in Bijlage 2.

5.3.1 Invoerparameters

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

5.3.1.1 Taludhelling

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

Afhankelijk van de vraag of de gehele bekleding moet worden vervangen of niet zijn
in principe twee oplossingen beschikbaar:
• handhaven van de bestaande taludhellingen;
• aanbrengen van één constante, nieuwe taludhelling.

Op basis van de bestaande taludhellingen en de inpassing is uitgegaan van één
taludhelling voor het Ontwerp van 1:3,51

. Om rekening te houden met
uitvoeringstolerantie wordt in de berekeningen gewerkt met een talud helling die
2/10 steiler is (dus 1:3,3 in plaats van 1:3,5).

Benadrukt wordt, dat deze helling niet noodzakelijk de ontwerphelling hoeft te zijn:
deze helling wordt gebruikt voor het verkrijgen van een goede indicatie van de
constructieve toepasbaarheid. De resultaten worden gebruikt als eerste indicatie
voor het ontwerp, maar voor het uiteindelijke ontwerp worden in principe (bij
afwijking van de hier gekozen taludhelling) aparte berekeningen gemaakt. Dit wordt
beschreven in Hoofdstuk 6.

1 Alleen voor vak 133 (dp 68,7 - 68,9), waar het gaat om de overgang tussen de
gehandhaafde basaltbekleding en de onderhoudsstrook op de berm, is gerekend met een
helling van 1:3,8. (De aanwezige helling is hier 1:4).
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5.3.2 Betonzuilen

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

Uit de verrichte berekeningen blijkt, dat toepassing van betonzuilen in het hele
dijkvak mogelijk is. Bij de zwaarste randvoorwaarden uit Tabel 3.3 (vak 132(2)) is
uit het oogpunt van toplaagstabiliteit een taludhelling van 1:3,0 nog ruimschoots
mogelijk. Voor die gedeelten waar wordt gekozen voor toepassing van betonzuilen,
zal het optimale zuiltype worden bepaald in Hoofdstuk 6.

:tf, Verwezen wordt naar Bijlage 2.1.
-.,_-_.

5.3.3 Betonblokken

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

De afmetingen van de betonblokken staan vast. Hierdoor kan worden bepaald waar
gekantelde betonblokken wel en niet toepasbaar zijn, uitgaand van een bepaalde
taludhelling. Uit § 5.2 blijkt, dat voor dit bestek alleen uit hoeft te worden gegaan
van blokken met de afmetingen 0,50 m x 0,50 m x 0,20 m. Uitgegaan wordt van
gekantelde toepassing tegen elkaar aan, met een spleetbreedte van 1 mm. Voor de
filterlaag wordt in de berekeningen gebruik gemaakt van ontwerpwaarden, waarbij
voor de getijdezone een extra marge wordt aangehouden ten aanzien van de
filterdikte (zie § 6.3.2). De uiteindelijke plaatsingsmethode van de gekantelde
blokken wordt nader uitgewerkt in § 6.3.1.2.

Berekend is tot welk niveau gekantelde betonblokken kunnen worden toegepast uit
het oogpunt van stabiliteit. De toepasbaarheid is weergegeven in Tabel 5.1.
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dijkvaknr. locatie [dp] maximaal topniveau [m+NAP]
onderGHW boven GHW

133 68,7 - 68,9 niet relevant 5,84 (berm)"
132(2) 68,9 - 73,4 niet relevant 2,6

73,4-76,9 niet relevant niet relevant
132(1) 76,9 - 78,85/0 niet relevant 5,8 (berm)
131 0-10 niet relevant 5,7 (berm)
130 10-15,85 niet relevant 5,7 (berm)

*: Boven de gehandhaafde basaltbekleding moet nog een klein strookje nieuwe
bekleding worden aangelegd om aansluiting te kunnen maken op de
onderhoudsstrook op de berm.

Tabel 5.1: Maximaal topniveau gekantelde betonblokken

Gekantelde betonblokken zijn toepasbaar tot bermniveau in de vakken 130, 131,
132(1) en 133. Vanwege de minder gunstige golfrandvoorwaarden is het maximum
toepassingsniveau van de blokken in vak 132(2) NAP+2,6 m.

Verwezen wordt naar Bijlage 2.2.

Basaltzuilen

In het bestek worden de zuilhoogtes afgerond op 5 cm, terwijl bovendien een
sorteermarge van 3 cm wordt toegepast. De constructieve toepasbaarheid van
basaltzuilen wordt daarom op de volgende wijze bepaald: uitgaand van de
vastgestelde randvoorwaarden en taludhellingen (zie § 5.3.1) wordt vastgesteld tot
welk niveau basaltzuilen met een dikte van 17 cm, 22 cm, 27 cm etc. kunnen
worden toegepast. Rekening houdend met de sorteermarge wordt de praktische
bestekswaarde van de basaltzuilen dan 20 cm, 25 cm en 30 cm etc .. Vervolgens
kan besloten worden of het mogelijk en zinnig is om materiaal met de betreffende
dikte te sorteren uit het beschikbare materiaal. Benadrukt wordt, dat de
gehanteerde sorteermarge van 3 cm slechts indicatief is.

Voor de filterlaag wordt in de berekeningen gebruik gemaakt van ontwerpwaarden,
waarbij voor de getijdezone een extra marge wordt aangehouden ten aanzien van
de filterdikte (zie Hoofdstuk 6). Opgemerkt moet worden dat de laagdikte van het
filter, indien deze kleiner is dan ongeveer 0,20 m, (bij zuilen) niet maatgevend is
voor het ontwerp; (dit omdat de geldigheidsgrens van ANAMOS bepalend is, zie
ook bijlage 2.3).
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dijkvaknr. locatie [dp] maximaal topniveau [m+NAP]
d=O,17m d=O,22m d=O,27 m d=O,28m

133 68,7 - 68,9 Niet relevant. Voor het benodigde strookje boven de gehandhaafde
basaltzuilen als aansluiting op de onderhoudsweg op de berm is een
hoogte van de basaltzuilen van 0,25 voldoende. De bestekswaarde
wordt 0,30 m.

132(2) 68,9 -76,9 <3 2,6 4,1 6
132(1) 76,9 - 78,85/ 0 <3 3,4 6 niet relevant
131 0-10 <3 3,3 6 niet relevant
130 10 -15,85 <3 3,3 6 niet relevant

Tabel 5.2: Maximaal topniveau basaltzuilen

Verwezen wordt naar Bijlage 2.3.

Met de sorteermarge van 3 cm kunnen basaltzuilen van 30 cm hoog
(bestekswaarde) in vak 132 (2) niet tot bermniveau worden toegepast. Uit de tabel
blijkt dat zuilhoogten van 28 cm hier wel tot aan NAP+6 stabiel zijn. Mocht er
gekozen worden om in vak 132 (2) basaltzuilen van 30 cm (bestekswaarde) tot aan
het bermniveau toe te passen, dan is het belangrijk om te weten dat de
sorteermarge voor deze zuilen kleiner is dan elders, en dat ten behoeve van dit
gedeelte dus nauwkeuriger moet worden gesorteerd.

5.4 Ecologische toepasbaarheid

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

Waardering getijdezone boven GHW
goed • basaltzuilen • betonzuilen (evt. met ecotoplaag)

• betonzuilen met ecotoplaag
matig • gekantelde betonblokken • gekantelde betonblokken

• basaltzuilen • breuksteen
• betonzuilen • betonzuilen
• overlagen met breuksteen

Tabel 5.3: Waardering toepasbare bekledingstypen

Omdat de Milieu-Inventarisatie [5] aangeeft dat de boventafel van het gehele
beschouwde traject belangrijke potenties voor natuurontwikkeling heeft, moeten
betonzuilen in de zone boven GHW bij een 'goede' waardering worden uitgevoerd
met een eco-toplaag (het 'eventuele' verdwijnt).

In Tabel 3.4 zijn de minimaal vereiste bekledingstypen voor het dijkvak opgenomen.
Deze tabel wordt hier ter verduidelijking herhaald.
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dijkvaknr. locatie [dp] getijdezone boven GHW

herstel verbetering herstel verbetering
133 68,7 - 68,9 geen voorkeur matig rnatiq" goed

132 68,9 - 78,85 I 0 geen voorkeur matig matiq" goed

131 0-10 geen voorkeur matig rnatiq" goed

130 10-15,85 geen voorkeur geen voorkeur matig goed

*: alleen losse elementen

Tabel 3.4: Minimaal benodigd type dijkbekleding

Geconcludeerd wordt, dat in de getijzone alle beschikbare bekledingstypen uit
ecologisch oogpunt toepasbaar zijn en dat in de zone boven GHW in het gehele
traject slechts betonzuilen met een eco-toplaag mogelijk zijn, indien voor
verbetering van natuurwaarden wordt gekozen.

Uit detail-advies van het RIKZ [13] is gebleken dat de belangrijke potenties voor
natuurontwikkeling alleen voor het onderste deel van de boventafels gelden
(ongeveer tot een niveau van NAP+4) en dan alleen voor het gedeelte van dp 68,7-
73,4. Ook in het meest zuidelijke deel van vak 131 (vanaf dp 6,5) en in vak 130 is
het wenselijk om in het onderste deel van de boventafel een 'open' bekledingstype
toe te passen (beton- of basaltzuilen), dit vanwege de aanwezigheid van een schor
voor de dijk. Boven deze zones en buiten dit deel zijn de bekledingstypen vrij te
kiezen.
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5.5 Afweging

In Tabel 5.4 wordt samengevat welke bekledingstypen kunnen worden toegepast,
uitgaande van beschikbaarheid en constructieve en ecologische toepasbaarheid.

Dijkvaknr. Locatie [dp] getijdezone boven GHW

133 68,7-68,9 niet relevant betonblokken*
basaltzuilen (minimaal 30 cm)*
betonzuilen*

132(2) 68,9-73,4 niet relevant onderste zone bóventafel: betonzuilen met eco-toplaag
daarboven: betonzuilen of basaltzuilen (> 30 cm)-
(de onderstgrens van dit gedeelte valt net in de getijzone)

73,4-76,9 niet relevant basaltzuilen (minimaal 30 cm) **, ......

132(1) 76,9-78,85/0 niet relevant gekantelde betonblokken
basaltzuilen (minimaal 30 CID)
betonzuilen

131 0-6,5 niet relevant gekantelde betonblokken
basaltzuilen (minimaal 30 cm)
betonzuilen

6,5-10 niet relevant onderste zone boventafel:
basaltzuilen (minimaal 30 cm) of betonzuilen
daarboven ook: gekantelde betonblokken

130 10-15,85 niet relevant onderste zone boventafel:
basaltzuilen (minimaal 30 cm) of betonzuilen
daarboven ook: gekantelde betonblokken

*: Boven de gehandhaafde basaltbekleding moet nog een klein strookje nieuwe bekleding
worden aangelegd om aansluiting te kunnen maken op de onderhoudsstrook op de berm. Dit
strookje valt buiten het gedeelte met belangrijke potenties voor natuurontwikkeling.

**: Voor dit gedeelte geldt voor de basaltzuilen een kleinere sorteermarge dan elders; voor dit
gedeelte moet dus nauwkeuriger gesorteerd worden..\ ***: Voor het gedeelte van dp 73,4-76,9 is besloten om hier alleen basaltzuilen toe te passen,
vanwege cultuurhistorische redenen .

TabeI5.4: Mogelijke bekledingstypen

Opgemerkt wordt dat de keuze en dimensionering van het bekledingstype op de
onderhoudsweggetjes aan weerszijden van sluis nol 7 en op het plateau, direct
aansluitend op de uitwateringsconstructie van deze sluis, wordt beschreven in
hoofdstuk 6.

De afweging wordt per dijkvak beschreven in de richting van noord naar zuid.

In dijkvak 133 (dp 68,7-68,9), voor het strookje boven de gehandhaafde
basaltzuilen, is min of meer vanzelfsprekend gekozen voor basaltzuilen. Dit sluit
immers mooi aan bij de bestaande bekleding.

In dijkvak 132(2) (dp 68,9-73,4), in de strook van NAP+1 ,66 tot NAP+4, moeten
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volgens de eisen m.b.t. de ecologie betonzuilen met eco-toplaag worden toegepast.
In de zone daarboven is gekozen voor betonzuilen zonder eco-toplaag in plaats van
basaltzuilen, omdat anders de onderliggende zone van betonzuilen met eco-toplaag
een geïsoleerde strook zou worden, wat esthetisch niet mooi is. Bovendien is het
totale oppervlakte van hergebruik van basaltzuilen niet ongelimiteerd, in verband
met het totaal aantal beschikbare steenzetters die in Zeeland nodig zijn voor de
werken die in 1999 uitgevoerd gaan worden.

In het overige deel van dijkvak 132 (2) (dp 73,4-76,9) is reeds in een vroeg stadium
besloten om hier alleen basaltzuilen toe te passen, vanwege het nostalgische
karakter van het gebied rand sluis nol 7. (Bovendien is dit gebied, vanwege de
aanwezige bochten, niet geschikt voor toepassing van betonblokken).

In dijkvak 132 (1) (dp76,9-78,85/ 0) is gekozen voor toepassing van basaltzuilen
omdat dit dijkvak, vanwege de aanwezige bochten, niet geschikt is voor hergebruik
van betonblokken. Waar technisch en praktisch mogelijk verdient bovendien
hergebruik van basalt de voorkeur boven toepassing van (nieuwe) betonzuilen.

In de dijkvakken 131 en 130 (dp 0-15,85) worden in een strook alle (uit het traject)
vrijkomende betonblokken hergebruikt. Omdat het vanuit ecologisch oogpunt
wenselijk is om in de onderste zone van de boventafel vanaf dp 6,5 een 'open'
constructie toe te passen, worden hier tot het niveau van NAP+3,75 mbasaltzuilen
toegepast. Zo onstaat in de vakken 130 en 131 een lange strook (in het rechte
gedeelte van het traject) waar alle vrijkomende betonblokken kunnen worden
hergebruikt. Hierboven, ten behoeve van de aansluiting op de onderhoudsstraok op
de berm, worden betonzuilen toegepast.

Versie 2
16 november 1998

-25-



Dijkverbetering Thomaespolder - Ontwerpnota

5.6 Gekozen bekleding

De gekozen bekleding is samengevat in onderstaande tabel.

Dijkvakn!'. Locatie fdp] getijdezone boven GHW

133 68,7-68,9 niet relevant basaltzuilen (minimaal 30 cm)"

132(2) 68,9-73,4 niet relevant van NAP+1,66-NAP+4: betonzuilen met eeo-toplaag
daarboven: betonzuilen
(de ondergrens van dit gedeelte valt net in de getijzone)

73,4-76;9 niet relevant basaltzuilen (minimaal 30 cm) ....

132(1) 76,9-78,85/0 niet relevant basaltzuilen (minimaal 30 cm)

131 0-6,5 niet relevant tot ca. NAP+5,6 m: gekantelde betonblokken
daarboven: betonzuilen

6,5-10 niet relevant tot ca. NAP+3, 75 m: basaltzuilen (minimaal 30 cm)
daarboven tot ca. NAP+5,6 m; gekantelde betonblokken
daarboven: betonzuilen

130 10-15,85 niet relevant tot ca. NAP+3,75 m: basaltzuilen (minimaal 30 cm)
daarboven tot ca. NAP+5,6 m; gekantelde betonblokken
daarboven: betonzuilen

*: Boven de gehandhaafde basaltbekleding moet nog een klein strookje nieuwe bekleding
worden aangelegd om aansluiting te kunnen maken op de onderhoudsstrook op de berm. Dit
strookje valt buiten het gedeelte met belangrijke potenties voor natuurontwikkeling.

**: Voor dit gedeelte geldt voor de basaltzuilen een kleinere sorteermarge dan elders; voor dit
gedeelte moet dus nauwkeuriger gesorteerd worden.

Tabel 5.5: Gekozen bekleding
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6. DIMENSIONERING

Op basis van de gekozen bekleding stypen volgens tabel 5.5 is het ontwerp in detail
uitgewerkt. Een glooiingskaart van het resulterend ontwerp van het dijkvak is
weergegeven in Figuur 6, samen met de bestaande situatie (figuur 4). De
resulterende dwarsprofielen zijn grafisch weergegeven in de Figuren 7 t/m 15. De
constructieve uitwerking wordt in dit hoofdstuk beschreven per constructie-
onderdeel, vanaf de kreukelberm richting het bovenbeloop. Voor
achtergrondinformatie wordt verwezen naar de Handleiding Ontwerpen [10].

6.1 Kreukelberm

Omdat er in het gehele traject geen nieuwe teenconstructie wordt aangebracht,
wordt ook de kreukelberm niet aangepast.

• 6.2 Teenconstructie

Over het gehele traject wordt de ondertafel gehandhaafd en behoeft er dus geen
nieuwe teenconstructie te worden aangelegd.

6.3 Zetsteenbekleding

In Hoofdstuk 5 is vastgesteld welke bekledingstypen zullen worden aangebracht.
Het betreft zetsteen (betonzuilen, gekantelde betonblokken en basaltzuilen).

In het gehele traject bestaat de zetsteenbekleding uit de betreffende toplaag, met
daaronder een uitvullaag van granulair materiaal en daaronder een geokunststof.

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

6.3.1 Toplaag

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

Ten aanzien van de taludhelling wordt opgemerkt, dat de indicatieve helling zoals
gebruikt voor de bepaling van de constructieve toepasbaarheid (§ 5.3) gelijk is aan
de definitieve ontwerphellingen (1 :3,5 voor het gehele dijkvak).

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

Betonzuilen worden toegepast op de volgende plaatsen:
• vak 132 (2) dp 68,9 - dp 73,4, boven NAP+1,66 m;
• vak 131, dp 0 - dp 10, boven NAP+5,6 m;
• vak '130, dp 10 - dp 15,85, boven NAP+5,6 m.

In §5.3.2 is vastgesteld dat betonzuilen in constructieve zin ruimschoots
toepasbaar zijn in het gehele dijkvak. De uiteindelijk toe te passen zuil moet in de
eerste plaats voldoende zwaar zijn; uit stabiliteitsberekeningen volgt een aantal
praktisch leverbare combinaties van dikte en soortelijke massa. De dikte wordt
daarbij afgerond op 5 cm en de soortelijke massa op 100 kg/m3

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

Dijkvaknr. locatie [dp] optimale mogelijke zuiltypen
taludhelling [cm / kg/m3]

132 (2) 68,9-73,4 3,5 tot NAP+4: tot aan berm:
40/2300 45/2300
40/2400 40/2400
35/2500 40/2500
35/2600 35/2600
30/2700 35/2700
30/2800 35/2800
30/2900 30/2900

130 en 131 0-15,85 3,5 40/2300
35/2400
35/2500
30/2600
30/2700
30/2800
25/2900

Tabel 6.1: Betonzuilen: mogelijke combinaties dikte en soortelijke massa

De invoergegevens van de berekeningen zijn weergegeven in Bijlage 3.1.

Voor alle vakken wordt gekozen voor het zuiltype 40/2400. Vak 132 (2) is bepalend
voor wat betreft deze keuze vanwege het relatief grote oppervlak ten opzichte van
de overige vakjes waar betonzuilen moeten worden toegepast; juist omdat deze
andere oppervlakten zo klein zijn is het geoorloofd om vanuit praktisch oogpunt één
type betonzuil voor het gehele traject toe te passen. In vak 132 (2), boven het
niveau van NAP+4 wordt de zuil 45/2300 niet gekozen, omdat dan problemen
ontstaan m.b.t. het afschuifcriterium, vanwege het overhouden van een te dunne
kleilaag. (Bij keuze van één type zuil voor het gehele traject worden dan bovendien
de andere delen aanzienlijk overgedimensioneerd).

De toplaag van betonzuilen zal worden ingewassen met ongeveer 50 kg/m 2

gebroken materiaal. De sortering van dit inwasmateriaal is afhankelijk van het type
zuil (met betrekking tot de vorm) dat zal worden toegepast.
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Verwezen wordt naar Bijlage 3.1.

6.3.1.2 Gekantelde betonblokken

Gekantelde blokken worden toegepast in de vakken 130 en 131. Zoals besproken
in § 5.3, bij de afweging van de bekledingstypen, is de ontwerphelling bepaald op
1:3,5 en is de toepasbaarheid op dit gedeelte aangetoond.

In Bijlage 3 zijn geen invoergegevens van de ontwerpberekeningen van de
gekantelde blokken opgenomen: die zijn namelijk hetzelfde als de berekeningen
van de constructieve toepasbaarheid, zoals beschreven in Hoofdstuk 5. Verwezen
wordt daarom naar Bijlage 2.2.

In de ontwerpberekeningen is uitgegaan van plaatsing tegen elkaar aan op een fijn
filter.

6.3.1.3 Basaltzuilen

In een deel van vak 132 (2) en delen van de vakken 131 en 130 worden
basaltzuilen toegepast. De benodigde dikte, de ontwerphellingen en het topniveau
zijn al bepaald in § 5.3, bij de afweging van de bekledingstypen: de ontwerp-
taludhelling is 1:3,5, de benodigde zuildikte is 0,27 m voor de vakken 132 (1), 131
en 130 en voor vak 132 (2) is dit 0,28 cm. De bestekswaarden van deze
zuilhoogten zijn: minimaal 30 cm. Ten behoeve van deze bestekswaarden wordt
doorgaans een sorteermarge van 3 cm aangehouden. Voor het vak 132 (2) is deze
marge 2 cm, waardoor voor dit gedeelte nauwkeuriger moet worden gesorteerd.

In Bijlage 3 zijn geen invoergegevens van de ontwerpberekeningen van de
basaltzuilen opgenomen: die zijn namelijk hetzelfde als de berekeningen van de
constructieve toepasbaarheid, zoals beschreven in Hoofdstuk 5. Verwezen wordt
daarom naar Bijlage 2.3.

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

steenslag van sortering 5/32 mm.

6.3.2 Uitvullaag

De granulaire 'uitvullaaq onder de toplaag is voornamelijk van belang voor de
uitvoering. Uit het oogpunt van stabiliteit en uitvoering moet het materiaal zo fijn
mogelijk zijn, maar het mag niet zo fijn zijn dat het tussen de elementen van de
toplaag door uit kan spoelen. De fijnste sortering die uit dat oogpunt voor
betonzuilen, basaltzuilen mogelijk is, is 14/32 mm. Deze waarde wordt
voorgeschreven in het bestek. In de ontwerpberekeningen wordt uitgegaan van een
waarde voor de 015 van 20 mm; hierdoor wordt een conservatieve benadering
bereikt: de werkelijke waarde van de 015 van de gekozen sortering van 14/32 mm is
ongeveer 17 mm.

Bij de plaatsing van gekantelde betonblokken wordt een sortering van 4/14 mm
toegepast. De bijbehorende waarde voor de 015 is 5 mm.
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De minimale laagdikte waarin steenslag van deze sortering in uitvoeringstechnisch
opzicht kan worden aangebracht, is 0,1 m. Deze waarde voor de laagdikte wordt
voorgeschreven in het bestek; in de ontwerpberekeningen wordt echter rekening
gehouden met een uitvoeringsmarge: voor de getijdezone wordt gerekend met een
uitvullaag die 0,1 m dikker is, voor de zone boven GHW met een uitvullaag die 0,05
m dikker is.

6.3.3 Geokunststof

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

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

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

eigenschap waarde
treksterkte ~ 20 kN/m

rek bij breuk s 60 %
doordrukkracht ~ 3500 N

poriegrootte 090 :<;; 100 urn

permittiviteit s 70 l/m2/s

Tabel 6.2: Eisen geokunststof type 1

6.3.4 Basismateriaal

Met betrekking tot de dikte van de kleilaag onder de bekleding wordt binnen het
Project Zeeweringen de volgende lijn aangehouden. De nieuwe bekleding moet
voldoen aan de eisen ten aanzien van afschuiving; deze eisen betreffen de totale
laagdikte van toplaag, uitvullaag en onderliggende kleilaag en zijn mede afhankelijk
van de taludhelling en de golfsteilheid. Als niet aan de eisen wordt voldaan, moet
de kleilaag aan de onderzijde worden aangevuld (verwijderen kleilaag, ontgraven
zandpakket, aanbrengen nieuwe kleilaag). Als deze aanvulling nodig is, wordt in.
alle gevallen een kleilaagdikte van minimaal 0,8 m aangebracht; deze maat is
gebaseerd op de gebruikelijke dikte van afdekkende kleilagen.

Voor de gedeelten van dp 68,7-73,4 en dp 73,65-75,05 en dp 76,9-78,85/0 geldt
dat de resterende kleilaag voldoende dik is.
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Voor het gedeelte van dp 73,4-73,65 is gebleken dat de resterende mijnsteenlaag
onvoldoende dik is. Hier moet een gedeelte van het zand worden ontgraven en
worden aangevuld met een kleilaag van 0,8 m dikte. (Zie figuur 13).

Voor het gedeelte van dp 75,05-76,5 is gebleken dat de resterende mijnsteenlaag
onvoldoende dik is. Ook op dit gedeelte voldoet de constructie niet aan de eisen ten
aanzien van afschuiving. Ook hier moet een gedeelte van het zand worden
ontgraven. Van de vrijkomende mijnsteen wordt op een niveau van ca. NAP+2,5
een mijnsteenpakket aangelegd, waarboven de ontgraving wordt aangevuld met
een kleilaag van 0,8 m dikte. (Zie figuur 11).

In het gedeelte van dp 76,5-76,9 is de kleikern aanwezig tot aan bermniveau. Hier
voldoet de constructie aan de eisen ten aanzien van afschuiving.

In de vakken 130 en 131 (dp 78,85/0 - 15,85) voldoet de constructie niet aan de
eisen ten aanzien van afschuiving. Hier moet de zandinsluiting worden ontgraven,
waarna aangevuld moet worden met klei. (Zie figuren 7 en 8).

Overgangsconstructie

In het ontwerp van de glooiing van dit dijkvak kunnen een aantal soorten verticale
overgangen worden onderscheiden:
1. tussen gekantelde blokken en nieuwe betonzuilen:

a) dp 0 - 15,85 rond NAP+5,7 m.
tussen gehandhaafde of van elders afkomstige basaltzuilen en gekantelde
betonblokken:
a) dp 0 - 6,5 rond NAP+3 m en dp 6,5 - 15,85 rond NAP+3,75 m.
tussen gehandhaafde basaltzuilen en van elders afkomstige basaltzuilen:
a) dp 6,5-15,85 rond NAP+3 m.
b) dp 76,9-76,85 rond NAP+3 m.
c) dp 75,05-76,5 rond NAP+2,5 m.
d) dp 73,65-75,05 rond NAP+3,2 m
tussen gehandhaafde basaltzuilen en nieuwe betonzuilen:
a) dp 76,5 - 76,9 bij de overgang naar het onderhoudsweggetje.
b) dp 73,4 - 73,65 bij de overgang naar het onderhoudsweggetje.
c) dp 68,9 - 73,4 rond NAP+1 ,66 m.
d) dp 68,7 - 68,9 rond NAP+5,5 m.
tussen betonzuilen en van elders afkomstige basaltzuilen:
a) dp 76,5 - 76,9 bij de overgang van het onderhoudsweggetje.
b) dp 73,4 - 73,65 bij de overgang van het onderhoudsweggetje.

2.

3.

4.

5.

Ad 1.
Hier behoeft geen overgangsconstructie te worden gerealiseerd omdat de
bovenkant van de blokkenbekleding een rechte lijn vormt waar de betonzuilen
machinaal tegenaan kunnen worden geplaatst.
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Ad 2.
Hier is wel een overgangsconstructie nodig, van betonbanden (0,40 m x 0,12 m x
1,0 m), ondersteund door azobépalen (lengte 1,50 m, h.o.h. 0,33 m). Om een
goede aansluiting te kunnen maken worden de bovenste aanwezige basaltzuilen
over beperkte breedte herzet. De overgangsconstructie wordt ingegoten met asfalt.

Ad 3.
Hier hoeft geen overgangsconstructie te worden aangebracht. Om een goede
aansluiting te kunnen maken worden de bovenste aanwezige basaltzuilen over
beperkte breedte herzet.

Ad4.
Zie ad 2.

Ad 5.
Hier hoeft geen overgangsconstructie te worden aangebracht.

6.5 Overgang boventafel-berm

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

Het gekozen bekledingstypen voor deze overgang is in de vorige hoofdstukken
reeds besproken.

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

6.6 Berm

Aansluitend op de beschreven bekleding van betonzuilen of basaltzuilen wordt op
de berm een onderhoudsstrook aangebracht. Voor het ontwerp daarvan is het
verkeer in de uitvoeringsfase maatgevend. De breedte van de strook is 3,0 m, de
strook is opgebouwd uit een 0,4 m dikke laag fosforslakken met sortering 0/40 mm
op een geokunststof type 2 (zie Tabel). De strook wordt na de uitvoering niet
verwijderd, maar zo aangepast dat deze dienst kan doen als onderhoudsstrook.
Daartoe wordt de strook afgewerkt met 60 mm dik grindasfaltbeton.
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eigenschap waarde

treksterkte ;:::50 kN/m (ketting en inslag)

rek bij breuk :::;20 % (ketting en inslag)

doorstromingsweerstand ~hs :::;30 mm (bij filtersnelheid 10 mm/s)

poriegrootte 090 :::;350J.1m

levensduurverwachting type 8 (NEN 5132)

sterkte naai naad ;:::50 % van breuksterkte geokunststof

Tabel 6.3: Eisen geokunststof type 2

6.7 Strekdammen

Ter plaatse van dp 6,5 bevindt zich een strekdam. Deze sluit aan op de glooiing in
de ondertafel, in het gedeelte van de te handhaven basaltbekleding. Ten behoeve
van de aanleg van de nieuwe bekleding op de boventafel zijn er dus geen
aanvullende maatregelen nodig.

6.8 Onwerp be~leding op het vlakke plateau bij sluis nol 7

Direct aansluitend op de uitwateringsconstructie van sluis nol 7 komt van dp 75 tot
76,75 en vlak gedeelte met basaltzuilen voor.

Voor een dergelijk gedeelte van de glooiing bestaat een aparte ontwerpmethode:
men beschouwt het plateau als een lage berm. De benodigde zuilhoogte of
blokdikte is afhankelijk van de taludhellingen direct boven en onder het plateau, de
hoogteligging van het plateau en de golfrandvoorwaarden. Voor de procedure wordt
verwezen naar [10.

Gekozen is om het plateau te voorzien van een bekleding van basaltzuilen, dit
vanwege het nostalgische karakter van het gebied bij de sluis en de geringe
noodzaak van berijdbaarheid.

Uit berekeningen is gebleken dat de benodigde zuil hoogte minimaal 30 cm moet
zijn. Verwezen wordt naar bijlage 3.2.
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6.9 Ontwerp onderhoudsweggetjes aan weerszijden van sluis nol 7

Aan de noord-westzijde van sluis nol 7 (dp 73,4-73,85) loopt een
onderhoudsweggetje, bestaande uit Doornikse blokken, langs de glooiing van de
berm naar teenniveau.

Aan de oostzijde van sluis nol 7 (dp 76,5-76,9) loopt een dergelijke weggetje,
bestaande uit petite graniet blokken.

"Voor een dergelijke constructie bestaat een aparte ontwerpmethode: men
beschouwt het weggetje als een lage berm. De benodigde blokdikte of zuilhoogte is
afhankelijk van de taludhellingen direct boven en onder het weggetje en de
golfrandvoorwaarden. Voor de procedure wordt verwezen naar [10].

Besloten is om beide weggetjes te bekleden met nieuwe betonzuilen. Hier kan
gemakkelijk over gereden worden.

Voor verschillende niveaus (boven NAP+3) is berekend welke zuiltypen voldoen.
Vanuit praktisch oogpunt wordt gekozen voor één zuiltype voor beide weggetjes.
Gebleken is dat het weggetje in het gedeelte van dp 73,4-73,85 bij een niveau van

.. NAP+4 m maatgevend is. In onderstaande tabel is aangegeven _welke zuiltypen
voldoen.

locatie [dp] mogelijke zuiltypen
[cm 1 kg/m3]

73,4 - 73,85 50/2300
50/2400
45/2500
45/2600
40/2700
40/2800
40/2900

Tabel 6.4: Mogelijke zuiltypen onderhoudsweggetjes.

Uit kostenoogpunt is gekozen is voor zuiltype 50 I 2300. Bovendien zijn er geen
aanvullende eisen die pleiten voor lagere zuilhoogten.

Voor de berekeningen wordt verwezen naar bijlage 3.3.
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Locatie projectgebied
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Eindbeoordeling toetsing
Glooiingskaart ontwerp
Dwarsprofiel nieuwe situatie dp 6,50 - 15,85 (vak 130+deel 131))
Dwarsprofiel nieuwe situatie dp 78,85/0 - 6,50(vak 130)
Dwarsprofiel nieuwe situatie dp 76,9 - 78,85/0(vak 132 (1))
Dwarsprofiel nieuwe situatie dp t.p.v. 76,75 (vak 132 (2))
Dwarsprofiel nieuwe situatie dp t.p.v. 76,30 (vak 132 (2))
Dwarsprofiel nieuwe situatie dp 73,65 - 75,05 (vak 132 (2))
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Dwarsprofiel nieuwe situatie dp 68,9 - 73,4 (vak 132 (2))
Dwarsprofiel nieuwe situatie dp 68,7 - 68,9 (vak 133)

. ,

Versie 2
16 november 1998



/

'~/

-~'-.

,,
I

--7 ~
j' !
'_';-"'_

i • ........._,. '.I.
•

" -----. -----.J• , i

_,
-'"tt<!.,i
-I,-,
i_',

i i

Figuur 1: Locatie projectgebied

Dijkverbetering Thomaespolder - Ontwerpnota

Wesf'erschelde --_
---- ___

T·

<,-_

ThomCJ8SpO Ider
,--,

, ---,
\\" Ii I.i!
\L__ 1:11_,_~,~. __'UI-1.----.e---~p---~---=~, ,
\ '

/ '-. _, ,L'. \

Versie 2
16 november 1998



I b <J S IJ I t d = C'. 26 b '.J s IJ i t d = 0.:2 C, be t: ;-,::'lok ken ;)1 5 (I :, '-. ': 1=' C, =- 1-',

;"'
IO
t-

P
-
1
\-1e-':'-, e-r--Ic-, ,--, .J-' s-e-s-t-e-e-n-S-I 0-0-' -=-'__-I/-ti-. L-i-,j-j j-r:'-' .-10-'_'----\)-, ç-. -i-\) -e ,-j ~-::-1- !-o-n-j-S -e-s-t ,:;,-,",-:n-'_o-:r-o-y-'::_-C-' -.:j.-C-;-.j-j k-I--'I C-,- .... ------- ... 1

lOp ;Ttijnsr.ee'~ c:ik (1,70 - op :,i.::i. dik (i .=(-~ r- Onderhoudsstook

3.00 /1 ~ o. 5 Te maken

Basalt min. dik 0.30
inwassen met steenslag

afrastering

-. _.1,-'-:' .

i
2

<,.;:

G.H.W= NAP+2.10

R= 10

-:Steenslag ~4/3!2mm dik 0.10
;op geotex~iel tYlpe 1

......

Hoogte t.o. v. ~.A.P.

!!
I
i
i
i
I

, i i
I

I _I I
,:1 I,D ..;": ;-'-!I ,=.) '..1

!r---- .-:! " ~"""'II -.1
-'i i (-:, ""-;1

f,,-;i '=ï!
1 1- i
I I '11I

1,':>1 JO 1.7:: "I ~i~~II', '=1 ,"r:.: '~!
i,<i .~, 1£1 "-1,-' ~,

" I iC -I ·:11 ("·,Ji

I
I

I
I

I II

I
-:::1 -I "I ::-ol, '-~I cc: ':-.:
.. ,

.t
...:::..:

!'I u-.! 1£:, -.--

I :c.l-,i 2:! -.'
):1 ~I :,':,1 I -!
:-1 '-'I :;:).~ ""'_.:i

I

I
I

m Ol '<tI <DI

'<t a::J1 a::J1 mi

LCi LCii LCii l{)1

I
I

Ni
i

I"- Nl Ni
q ~' .1

~.
rol 1"-1 '<t:

m i
, I

Afstand tot O-punt

i Nieuwe
.Hocqte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe
lAfstand tot O-punt

Figuur 15Dwarsprofiel 1
Schaa I 1: 100

•n ieuw t.p.v. bocht constructie van DP6'8+70 t/m DP68+90



..........-------------
bi:: lonblokken (] 5U

I
I
1

!

I
I
i

()P f",jë,::Je~ !~Jnd:_.;'2 :S l:~en::~
op I-ni in3 t ee:1 dik 1]. ():=.

~u/ 4U dil-. U.l::\

Betdnzuilen dik 0.40/2tr0kg/m3
inwassen met steenslag

I
I

I

Onderhoudsstook

afrastering

Betonzuilen ECO dik 0.40/2QoOkg/m3
inwassen met steenslag

...···f;

. , ! i
. " ,~1 ' ," : i 1

.,'__/--~Jr~f>}
.--::: -----

2

G.H.W= NAP+2.10
dik Oi.10

-------------~------------------------------------~---------------

r----------------------f----+-------1f-----------j-------------[1-------- --+-___,------.------------,--:... ..--------.---.-----------..------.--------- ...- ---.-.--'--"-'.-
.. 'ui -TI
-:1 =1'. °l'='. "'.

"I::O[
l"':_:

. I
I~' ) I

,-il'
\'1 ,

.,

i Nieuwe
1

[Hoo qte t.O.V. N.A.P.

1

<Di
<D 1

!
<DI
0'>1
1"'11

o.
00 I
L[)I

'<Ti
OOI
L[)I

<D 1
0'> ,
teil

,_ ---~-----._---------
I Nieuwe
I
lAfstand tot O-punt

,
,

NI

NIN!
Ni
1'.

lO!
--------._--

-Dwarsprofiel
Schaa I 1: 100

2 .n i e u w Van dp68+90 tot dp73+38 Figuur 14





viivc;.)rtJse ste en~-----------------i cp tee!l dik 0.50

I

do or nik se steen
d= 0.21 bo soit d- 0 25 +~~:?_r~i~~ken (J15ij

I
I

x 0.50 ;. C.20

l)f) i\lederlondse
s l eenstoo 20/40 dik 0.05

op rnijnsteen oik O.!S
op notuursteen dik 0.12

op Nederlonds e
steenslag 20/40
d= 0 10

op mijns teen dik 0.40

'JP Î'·ie,=ler!C!ndse s teensloq 20/ ,~() dik '.: C<3
op mi jns teen dik 0.15
op qrove I~ebroken no tuor s t een cjik C.'~

1.00
Onderhoudsstook

Te maken

. i

.. J ;

. 1

.,

!

I
Hoogte t.o.v. N.A.P.

I
Cl \..':)1
Cl lOl

.1
co () I

r--I
,

~I"'I~I ;;;1

., r<"l

":1 -

-I ",

551 co
N

'1
'"_I

i"l! c,

.,,1

~I
col
NI
·1

enl
N

r--I ! ~I I
c;-,!

"":1 I 'DI.:
lf11

1

Ln "'II

~I i NI ~i[

lf"11
1'01)1 "":1 Ui

-I
'.

-i !,
Iai vi

COl col

uii uil
J I
., Ir--'~! ~I
.1 .1

~! NI
~I

.0i

<.Ol
en,
.1

li11
1

mi
I

Dwarsprofiel 3
Schaa I 1: 100

.m euw Bocht constructie van DP73+40 t/rn DP73+65 Figuur 13



o
n

t.o. v. N.A.P.

r-r;,
co

/ii·/oordse s te en basalt d- 0 2=:, bet·~t-ibl·:=,kken O.'~,(_).; !J.':,O -, 0.20~--------------------~~------~~~--~~----------~~----------------------------------~~----------~--~
op mijns te en dik 0.50 i op rjecierlondse s leensloq 20/.10 OP klei. dik O..S·O !

I

Idik O,iO I

I')P rnijns te en dik O,f)O CDnderhoudsstook
I
i, 1.00 Te maken afrastering

Basalt min. dik 0.30
Inwassen met steenslag

unt

i i I
.1'")1 I 1

-~ ~I ~
I ~i ~'

I
I
I

(Ol
011

~i
i
i

ol
NI

c:ii

Figuur 12Dwarsprofiel 4
schee I 1: 100

•n i e u w Van dp73+65 tot dp75+05



.:»:

vilvoor dse steen
.

bGsolt. (1 .. 0.2.')

t.o.V. N.A.P.

op mijns t een. dik 0.50 op Î\l0derlondse ~~teensj(Jg 20/40, dik 0.10
op mijns t een dik 0.40

Onderhoudsstook

Basalt min. dik 0.30
inwassen met steenslag

Basalt min. dik J30
inwassen met steenslag

Te maken afrastering

.i
I

I
. .~

~p~---------------

Afstand tot

I Nieuwe
t.o.v. N.A.P.

Dwarsprofiel 5 nieuw t.p.V. dp 76..30 Figuur 11



G.H. w- NAP+2.10

i--v_il_v_o_o-,-r-:-ds_e-;-s_t_e_e_I1_---:- b_O_:3_G_lt_'_j..._I)_._~_:2 ~ + ::._gr_o_n_ie_l_:._d_._0_3_O -tI t_"J_S_o_lt_,j_._(_:I_,;__.,'r~_, .!.' :.::.(::.::_,=.:.:t:_::':-"r.:.:~8:.:.1(.:..)~_-:,\'.:.:,'=::.:~.:.:, ~O.::oJ i< O.:':(j :<

Op mijns teen Op Neder'lnrldse steenSlOf] 20/40. dik 0.10 I)P Nederlondse steenslaq lop Ne derlono s e s te ensloo :.201 d·O,dÎ\- i). iO
dik 0.40 op rnijn.stee,'l r:jik O.i~O 20/40, dik O. iO !op rnijr1:::te~;n dik O.,qJ

op mi jns t e e n dik OAO

Basalt min. dik 0.30
inwassen met steenslag

I

I
!1.00

1
Betonzuilen dik 50/2300 kg
inwassen rriet steenslag

. I

I

Hoogte t.o.v. N.A.P.

ci~cd -0.75

I
en ,'elr--

ei 0
I

'" en
-r '"
c-; 0
n nAfstand tot a-punt

Nieuwe ~I~! I~ I~ I~
I-H_o_o_:_g_te_t_._o_.v_.__N_.A_._P_. ..-.1 "-'1 i~ I... I~

~I ~i I? 1- I:'"
~I COl j8 Ig 18

Nieuwe
Afstand tot a-punt

e; Dwarsprofiel 6 .n ie uw t.p.v. dp 76+75 Figuur 1a



ozobemot

.....

:.. ::._.:...._- .::':

basalt d- 0.22 be t onblokk en 0.50" 0.50 x 0 20

op klei. dik 0.80

I

_I j

IHOOgte

001
I

ol ;~·I ~
° ° '=:1Ln ° Lil ·1

t.O. v. N.A.P. Cl -I ('<'\1

° I

r-I ",I ~I rv"1 en ..
,,:1 ;1 Vl r-:

ol .1

,1'- Afstand tot O-punt <.DI 0J c: ,,,I
nl n ;<,1 r-, :.....,1:

I,

Nieuwe 1'1
C:!

Hoogte t.o. v. N.A.P. I"'li
!

Nieuwe I'!
1'1.,

Afstand tot 0- unt I"'ll
NI

Dwarsprofiel 7 •n ieu w Van dp76+90 tot dp78+85
Schaal 1 : 100

perkoenpalen lang 1.60
h.oh. 0.20

me t steen-
bes tor+ino

en teenschot 04-2 x 0.025

G.H.W= NAP+2.10

Basalt zonodig opnemen
en her zetten

Basalt min. dik 0.30
inwassen met steenslag

op Nederlandse steenslag 20/40, dik 0.10
op mijns t e en

Onderhoudsstook

1.00
maken afrastering

.:_!
I

~I
L!)I

I
CDI
all
LCiI

I

I
O!
L!)I

ii
~..1
I"'ll~I

~I.1
Ol

Figuur 9



! i i ..S $I U£ i! 4

o zoberno t I)OSiJlt d=O.28 be t oriblok k e n 0.50:< 0 50 " 0.20

met steen-
bes tor ting

op Nederlondse steenslag 20/40, dik 0.10
op mi_ins teen dik 0.70

op klei, dik 0.80
Onderhoudsstook

Te maken afrasteringBetonzuilen dik 0.40/2300kg/m3
inwassen met steenslag

I !
! Geotexti~1 type 2

dik 0.10

. ,

perkoenpalen. long 1.60
h.oh. 0.20
en t e ens cho t 0.42 x 0.025

G.H. W= NAP+2.10

ID
r-

!

lAfstand tot O-punt

UI
co

cD In ~I ol
N r- "':1

0 ~I -i
!

cD L() r- ~IIn co
.1

rv1 .Jj! ,J)
e-, rrj ,." ....,! ("J

'..(il
I

I
Hoogte t.o.v. N.A.P. o

ln

g;1.,
~I

I

ç jll
Cl

'::.:1
,

i Nieuwe ~i
I_H_o_o--,g~t_e_t_._o_.v_._N_.A_.P_. --: ~ __ ----_- !_-------- +-_-+--'-. tD! _

I Nieuwe

lAfstand tot O-punt

I I
Iol I

'<TI
rol rol

.1 tDiLDI, ,

i i
<.Ol ~I:;! ~i~I

Dwarsprofiel 8
Schaa I 1: 100

.rn e u w Van dp78+85 tot dp6+50 Figuur 8



I~
II~","

LiL\.. - I ~..) ,.' . ,l - .......
I .' +". ... , .-' . .~. -' . .:.....

I --
met steen- I op f\Jedel'landse op klei, dik CU30
bes tor' ting steenslag 20/40,

dik 0,10
)~onderhOUdsstOOkop mijris leen Betonzuilen dik 0.40/2300kg/m3 "

dl~ o 40 inwassen met steenslag 3.( 0 0.::>5 Te maken afrastering .,,'i ~n1!
00 1.00 . __-,':'1,1\1'"ie Ui .<,,1'1,'1':1')1'.,-,

Flosall min. dik 0.30 '~ Gekantelde betonblakken\ ·5 1'1. "25 r ~ :",JSn~fr:nT'!T~!:ljLitlr:;'llv
rnwcs sen met steenslag alm. 0.50xO.50xO.20 ~. - ."'~ , " :~ ~U.Lè.~i _' _Ll+:'" ,

, I' :(- (,,,(;:I ~ ~ ~ )<JX ~ r ' '"h I;-' ~ ~ , ?<-, ' ',, Y< I ' <,

Basalt zonodig S \~ H ,~' I , ~>O.~
"

opnemen en fierzette~ I ~ " ~?< ~~:;: '~Geotextieltype 2I 'êJ ~ l><~-~'" . >(/' x x ' I160perkoenpalen, lang
I ~ I I' ~ I l-;'~~~~~ : Steenslag 1,4/32mm dik 0.10h.o.h. 0,20 . " .~ [IITIl~F~~iY' x j b IH= 10 I op geotexliel type 1en teenschot

Od?,O(JÓ" ~ 1[11 . 1
1

I " 'I '1 A-:' \ ~ I 1'"[1 On,gr, v,en en eenvullenG.H.W= NAP+2.10 I ',\ - , . ,-- I , melt kllel I I ' I::;--Cl,' " \ J---- ,
c.r c o • I O___\:' ~ ,\ = I ~ I I '-- ' I I . I ) I- ~~~,,};'l<jçn·-61tlll '.-, ,41 ,:.bW-~ '/ I Steenslag 4/20")m, dik r10, I-

,---,,,,---, - é-"'--c:r: ":_é..b'---; 2é
-, i",- I I ,__,.' op çeotéxtiel type 1 I I

~S'jl~ . I I 'I I 4 I

, 'Steensla 1.4/l32mm dik 0.10 __"_ ' ~ 'r '

l:[._A.p" __________________
- _. _. - . p~rkoe'nJ;~~ - do~n;rukk ~n =/,- .-. _.- op .geo,,:,~xlie~rPe _1. - . - . _. - _. T .1.-f "u4'.=_cn_,n1 k_,:,'. ."_n,grQ

' • - • - • - - --------------

en betonbonden opnemen I . I
11 i

1 I

1

' ,
1 ,

I II

•• I ,

",I

IHOOgte

"'I 0 Cl 0 - ,n '" ,ni
31

c-
"~I co ',0 co - "':1 ,- 1.0 r--- -

Lnl \J_J

t.O.V. N.A.P. - ('J - '" "'I L[) Ln '.0I I I !I ,
I

~I ~I ,
-I<.Ol I enL[) -q- L[) <.0 '" ~j "I
'~l ~- :'JU:I LO en <.0 - '"., ~l 01 "

r- -::ri <=,Afstand tot O-punt er'l 7 0 0 uJ -I -n n n n ('~ '''11 - -,
~I I I I ~I,,Nieuwe ~I ~I vi

",:, OOI ~IHoogte t.o.v. N.A.P. r-rii ~+., uii uil,
i

I i " ~I I ~INieuwe Oll LOl - ~I~I ql OOI
Afstand tot O-punt ~l ~I ~l uii" ~: ~I

Dwarsprofiel 9
Schaa I 1: 100

.n i eu w Van dp6+50 tot dp15+85 Figuur 7



F iguur <4

+7.00

+7.00

~

#i.00 hUidige situatie
legenda

~

+5.00
~~~\{$:.s 1 asfalt
-2 basalt

~

+4.00 :-3 basalton
~1'"">"" 4 betonblokken

:!:!.:.2!!.

+3.00 -5 dioboOlglooi ing
.""""'" 6 doorgroei stenen

~

+2.00 7 doornikse steen
-8 pools graniet

suse

~ -9 har ingmanb Iokken- 10 hydrob lokken

lAP =<?:.22.

.NAP=f?:.22. 11 koperslokblokken
12 lessenisse steen

::J..:...QQ

~ -13 petite graniet- 14 v i I voordse steen--
-2.00

''''''''''''' 15 gran ietb lokken

Thomoespold

lom - g:/tekening/rws/thomosP/glOOi ing.dgn



ThomoespoldE

F I guur 4+7.00
+7.00

+6.00
+6.00 huldl<;le sl1"ua1"le

legenda~
~ :¥?':?i"'~,;,,-;'; 1 asfalt

-2 basalt.:!::i:.22.
.:!::i:.22. """""""3 basalton

.\;"I:W{11ii 4 betonblokken+3.00
+3.00 ,-5 di oboe Ig I00 iing

-6 door qr-oe i stenen+2.00
+2.00 7- doornikse steen

-8 pools graniet+1.00
+1.00 -9 har ingmonbl akken

.•1' -10 hydroblokken
.NAP=f!.OO 11koperslokblokken

12lessenisse steen
-1.00 -13 petite graniet'. .. '". ''"~ ,

-14 v i 1 voor ds e steen
-2.00 :-15 granietblokken

132 (1)

+6.00
Figuur 5
Eindbeoordel ingtoetsing+5.00

+4.00

+3.00
el ndbeoorde I in<;l1"oo1"sIn<;l
legenda

:!.:.2!!. :::!.:.22.

:?:.22. -2. 00

c <;lood
v voldoende
na nader cncer zoex
o envoi doende

aam - g:/tekening/îws/thomasp/glooi ing.dgn



doornikse steen
vilvoordse steen basalt d= 0.2<1 d= 0.21 bosalt d= 0.25 .be tohbtckk en 0.50;, 0.50 x 0.::'0~--~----------------~------~~~~--------~--~~~--~----.+---------------~------------~~~--------------~------------

op mijns teen dik" 0.50 op Nederlondse op Nederlandse OD Nederlandse steenslag 20/40 dik 0.05
steenslag 20/40 dik 0.05 steenslag 20/40 op mijns teen dik 0 15

op mijns teen dik 0.15 d= 0.10 op grove gebroken natuursteen dik 0.12
op natuursteen dik 0.12 op mijns teen dik 0.40

zandlijn

~~~~o~npaïen.-Iang 1:20--- --- -1~~m±1±tn±±e!±Ë1j3j±tp~
h.o.h.0.20

DP 73"65

. lang 1.60

~I 0 r<") "J r<") r<")
L() co L() r<")

ó Ó N N

;1
1'- ~I 0 co 'T
co <.0 N N

'T - (J) 1'-
r<") '" N N

~I
·1

1'-1

o
L()

óHoogte t.o.v. N.A.P.

o
o
Ó

Afstand tot 0- unt
~I
~I

I

11
betonbond
1.00 x 04-0 x 0.135/0.08

olco
L()

N

lf)

N

Figuur 3Bocht constructie van DP73+40 t/rn DP73+65
Dwcr spr of i e I 3 bestaand



azobemat basalt d=0.28 betonblokken 0.50:< 0 ..50 x 0.20

op klei, dik 0.80

DP 4
Lf) cD Lf) r- 0 CD .c Nr- 0J r- '" " 0

Hoogte t.o. v. N.A.P. 0 0 N '" 'T

'e' Lf)1 co Lf) r- 0 N co ~I~I Lf) CD ~ cD (J""I r--
,V") ~ (J""I <..Ö CC) enlAfstand tot 0- unt n rv, n N ('J C\J -I

Schaal 1 : 100

bestaan dDwarsprofie I 8 t.h.v. dp 4

met steen-
bes tor ting

perkoenpalen, lang 1.60
h.o.h. 0.20
en teenschot 0.42 x 0.025

op Nederlandse steenslag 20/40, dik 0.10
op mijns teen dik 0.70

betonbond
1.00 x 0 40 x 0.135/0 OE

o zobeplonk je s 1.25 x 0.08 x 0.0.3
h.o.h. 0 ..33

, 11 I1 .

li', .]" V~·~~~'j~r·.~I
LJ-k::!C_:_:~-t-'--- I I

"ede d,,Jeen ,Jklei-ontgcovingl I

I II' I__________ ~ J L _

I I I

I I II I

en betonbond 1.00 x 0.50 x

~I ~;;I
';1 Lf) u~1

zondlijn

I

I

~I
col

Figuur 2
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Berekeningsresultaten dimensionering
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Dijkverbetering Thomaespolder - Ontwerpnota

BIJLAGE 1: BEREKENINGSRESULTATEN TOETSING

• vak 133, dp 68,7- dp 68,9
• vak 132 (2), dp 68,9 - dp 73,4
• vak 132 (2), dp 73,4 - dp 73,65
• Weggetje van Doornikse bloksteen dp 73,4 - dp 73,85
• vak 132 (2), dp 73,65 - dp 75,05
• vak 132 (2), dp 75,05 - dp 76,50
• Plateau Basalt rond dp 76+30
• vak 132 (2), dp 76,50 - dp 76,90
• Weggetje van Petite Graniet dp 76,50 - dp 76,90
• vak 132 (1), dp 76,90 - dp 78,85 (0,00)
• vak 131, dp 0,00 - dp 10,00
• vak 130, dp 10,00 - dp 15,85

Versie 2
16 november 1998



• v133dp68. 7 -68. 9 all2 e'
Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v, versie 2:
TOETSING

bepaling y_8, berekening D_krit, afschuivingscriterium.

RANDVOORWAARDEN RIKZ

w, H, r,
(m"UAP) [ru] (,(

2 1.1 5,2
4 1.6 5,7
0 c, 0,0

I U'nw", __ et .
0,00

MAATGEVEND PROFIEL OP 68+80ml (raai44) iIPOLDER --J HOOFDPLAAT I
DIJKVAKNR 133

bestaande situatie, 12-10-1998

algemeen soort bekleding Basalt Basalt Basalt Basalt Basalt Basalt
dtikoeetnummer 68.7-68,9 68,7·68.9 68,7·68,9 68,7-68,9 68,7-68,9 68.7-68.9

niveau bovengrens (m .. NAP) 5,64 5,20 4.17 3,20 2.85 2,23
niveau ondergrens (mt NAP 5.20 4,17 3,20 2,85 2.23 1,22 1

helling (I:7( 4.02 3,61 3,41 3,74 3,45 3,02 J
aanwezige/minimale helling aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

toplaag steendikte (mi 0.26 0,26 0,26 0,26 0.28 0.26
soortelïke massa {lon/lnll 2.90 2,90 2,90 2,90 2,90 2.90 I

bij blokken: breedte [m] 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
bil blokken: tencte _j"'I_ 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

toplaag gepenetreerd? Ua/nee] nee nee nee nee nee nee
aanwezige H,160 (-( 4.21 4.21 4,21 3,52 3.31 3.05

O_krit (gepenetreerd of overgoten) (m( 0.06 0.15 0,14 0,05 0.09 0.15
onderlagen filterdoorlalendheid (mm/,( dicht dichl dichl dichl dicht dichl

dikte filterlaag lOl] 0.15 0.15 0,15 . 0.15 0.15 0,15
kleikern aanwe~lg ? .jj_aI""1 nee nee ja a a ja

bij klelkem: niveau kruin _lOl' NAPI n.v.t. n.v.t 3,20 3,20 3.20 3,20
bij geen k(eikem: dikte k(eilaag rn 0,80 0.80 n.v.t n.v.t n.v.t. n.v.l

maatgevende w, (m.NAPJ 5.65 5.85 5.60 4.30 3.90 3.40
condities H, (m) 2.00 2.00 2.00 1,68 1.58 1.45

T (,( 6.58 6.58 6,58 5,87 5.68 5.55
~ (-I 1,45 1.61 1.70 1,51 1.64 1.91
s, (mi 1.21 1.32 1.38 1,03 1.03 1.08

globale echade-ervartnq beheerder 1 II/eell'oveinigl weinig weinig weinig weinig weinig weinig
loetslng aansluiting toplaag-filter 1 (goed/slacht( goed goed goed goed goed goed

zakkingen opgetreden 1 Ua/nee) nee nee nee nee nee nee
beoordeling afschuiving ,goed goed goed _goed goed goed
type bekleding Black Box 3b (1,5x Vol 3b 11.5x Vol 3b (1.5x Vol 3b (1,5x Vol 3b P.5x Vol 3b (1.5x Vol

resultaat Black Box twijfelachtig twijfelachtig twijfelachtig twijfelachtig twijfelachtig twijfelachtig
bij filler: H,/~Dm.. (-( 4,69 4,37 4,20 4.55 4.32 3,90
Anamos geldig? geldig geldig ongeldig geldig geldig geldig

resultaat stabiel slabiel slabiel stabiel slabiel stabiel
ontwerp: ondergrens bekleding [rn e NAP) ondergrens Ie hoog ondergrens te hoog 3,53 ondergrens Ie hoog 2.36 1.77_.

ft Hs
D'J) t. -=2/3 '::;

1
~rl IterC(Oll Vn .... Y\e~ jO': J kt'u (' lid

ut r lf!~(l(l.word(l\

Pagina 1



e v132dp68.9·734 -
I
Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998,
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium,

RANDVOORWAARDEN RIKZ

w, H, T.

ImtNAPI [m] 1'1
2 1,1 5,2
4 1,6 6,2
0 <, u.u

v,",wa,¥¥ I . 0,

algemeen soort bekleding Betonblokken Betonblokken Betonblokken Basalt Basalt
dijkpaalnummer 68,9·73,4 68,9·73,4 68.9·73,4 68,9·73,4 68.9·73,4

niveau bovengrens Im' NAPI 5,69 5,27 4,15 3,04 1,66
niveau ondergrens Im' NAPI 5,27 4,15 3,04 1,66 ·0,50

helling 11"1 4,00 3,79 3,54 3,13 2,79
aanwezige/minimale helling aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

toplaag steendikte [m] 0,20 0,20 0,20 0.23 0,23
soortelijke massa (lon/m3) 2,30 2.30 2,30 2,90 2,90

biJ blokken: breedte (m) 0,50 0.50 0,50 0,00 0,00
bij blokken: lengte m 0,50 0.50 0,50 0.00 0,00

toplaag gepenetreerd 7 [ja/nee] nee nee nee nee nee
aanwezige H./óD 1-1 8,14 8,14 8,04 4,04 3,15

o krit (gepenetreerd of overgoten) Iml 0,09 0,23 0,23 0,20 0,31
onderlagen filterdoor1atendheid (molls) n.v.t. n.v.t n.v.t. dicht dicht

dikte filteriaag Iml 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15
kleikem aanwezig? Oaln"l nee nee a a ja

bI' kJelkern: niveau kruin Im '''API n.v.t. n.v.t 2.45 2,45 2.45
bij geen kleikern: dikte kleilaag m 0,80 0,80 n.v.t nv.t n.v.t.

maatgevende w, (m ...NAPJ 5,70 5,70 5,60 4,40 2,90
condities H, [m] 2,03 2,03 2,00 1,70 1,33

T 1'1 6,71 6,71 6,68 6,32 5,65
; H 1,47 1,55 1,67 1,94 2,20
v, Iml 1,25 t,31 1,37 1,34 1,17

globale schade-ervaring beheerder? Iveellweinigl weinig weinig
toetsing aansluiting toplaag-filter? Igoed/slecht) goed goed

zakkingen opgetreden? [Ja/nee I nee nee
beoordeling afschuiving goed twïtel . goed goed twrtel
type bekleding Black Box 2 2 2 3b (1,5x Vol 3b (l,5x Vol

resultaat Black Box cnvootdoende onvoldoende onvoldoende twijfelachtig twijfelachtig
biJ filter: H,/ûDm.. H 4,63 4.47 4.27 3.86 3,55
Anamos geldig 7 ongeldig ongeldig ongeldig ongeldig geldig

resultaat n.v.t. n '11.1 n.v.t stabiel stabiel
ontwerp: ondergrens bekleding [rn e NAP) ondergrens Ie hoog ondergrens te hoog 3,55 2.39 1,15

IPOLDER I HOOFDPLAAT I
DIJKVAKNR 132 (2)

bestaande situatie, 12-10-1998

MAATGEVEND PROFIEL OP 71+24ml (raai 38)
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e v132dp73.4-7365 -
"Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium.

IPOLDER ~ HOOFDPLAAT I
DIJKVAKNR 132 (2)

bestaande situatie, 02-11-1998

RANDVOORWAARDEN RIKZ

w. H. T.
(mt NAP) Iml 1'1

2 1,1 5,2
4 1,6 6,2
b c, g,g

vouwo'""OI, 0,

MAATGEVEND PROFIEL DP n+65ml

algemeen soort bekleding Basalt Basalt Basalt Basalt Basalt Basalt
dHaalnummer 73,4,73,65 73,4-73,65 73,4-73,65 73,4·73,65 73,4-73,65 73,4-73,65

niveau bovengrens (mt NAP) 5,77 4,75 3,58 2,13 1,52 0,83
niveau ondergrens [m' NAP_l 4,75 3,58 2,43 1,52 0,83 0,50

helling 11 'r 4,17 3,44 3,10 3,80 3,22 3,18
aanwezige/minimale helling aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

toplaag staendikte [m] 0,25 0,25 0,25 0,'24 0,24 0,24
soortelijke mes se IIonlm31 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90

bij blokken: breedte [m] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b_ij_blokken: le!!!!!e [rn] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

toplaallll!J!!!!letreerd 1 Ua/neel nee nee nee nee nee nee
aanwezige H./óD 1-1 4.43 4.43 4,10 3,13 2,79 2,51

D krit (gepenetreerd of overgoten) Iml 0,14 0,17 0,17 0,09 0,10 0,05
onderlagen filterdoorlatendheid (mm/s.) open open open dichl dicht dicht

dikte filter1a"ll [m] 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
kleikern aanwez.!.g_ ? (ja/nee ja a ja ja ja ja

~Ukleikern: niveau kruin Im'NAP 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
bij geen kleikem: dikte kleilaag m

maatgevende w. ImtNAPI 5,70 5,70 5,10 3,10 2,50 2,00
condities H. Iml 2,03 2,03 1,88 1,38 1,23 1,10

.!... 1'1 6,71 6,71 6,53 5,75 5.45 5,20

...5. I-I 1,41 1,71 1,92 1,81 1,91 1,95
Y. [rn] 1,21 1,41 1,45 0,94 0,97 0,89

globale schade-ervaring beheerder? (veettweinigl weinig weinig weinig weinig weinig weinig
toetsing aansluiting toplaag-filter? 19oed/~lechtl goed goed goed goed goed goed

zakkingen opgetreden? lia/nee) nee nee nee nee nee nee
beoordeling afschuiving _ll_oed goed _ll?ed goed _ll_oed goed
type bekleding Black Box 3b 3b 3b 3b 11.5 x Uo) 3b 11.5 x Uo) 3b (1.5 x Uo)

resultaat Black Box twijfelachtig twijfelachtig twijfelachtig twijfetachtig twijfelachtig twijfelachtig
biJ flIter: H./óDrn .. H 4,77 4,19 3,88 4,36 3,90 3,85
Anamos geldig 1 geldig ongeldig ongeldig geldig geldig geldig

resultaat stabiel stabiel stabiel slabiel stabiel stabiel
ontwerp: ondergrens bekleding Im+NAP) ondergrens ta hoog ondergrens te hoog 2,93 1.68 1,05 0,67

H~~b1-=-q1~b,!,ç
0N" .

\-L
~'f)rlh::: b,l;:;
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Toetsing weggetje van Doornikse bloksteen in het traject van dp
73,4 - 73,85.

Toetsing van dergelijke wegconstructies wordt uitgevoerd conform de "handleiding
ontwerpen" versie 2.1, d.d. 27-05-1998, hoofdstuk 6. Men beschouwt hiertoe het weggetje als
een berm, die op meerdere niveaus getoetst moet worden. De ontwerpwaarde van de
blokdikte die op een dergelijke berm nodig is, is ook de toetswaarde; m.a.w. als de aanwezige
dikte van de blokken op de berm/weggetje niet voldoet aan de ontwerpwaarde, is het resultaat
"onvoldoende" .

Het betreffende weggetje is getoetst op twee niveaus: bermniveau (NAP+5.77 m) en op
NAP+3.0 m.

1. Er moet berekend worden welke blokdikte op het te toetsen niveau aanwezig moet zijn op
de aanwezige taludhelling in het geval er geen weggetje/lage berm aanwezig is. Hiervoor
worden conservatieve waarden voor genomen: de gemiddelde waarde van de
taludhellingen boven- en onder het weggetje.
NAP+5.77: cot=3.7
NAP+3.0: cot=3.7

2. Vervolgens is met ANAMOS·berekend welke blokdikten hier voor nodig zijn:
NAP+5.77: D=0.30 m.
NAP+3.0: D=0.26 m.
(Gecontroleerd is of ANAMOS ook nog geldig is).

3. Vervolgens is de factor ~metbenn/~zonderbennbepaald voor de betreffende waarde van dB/Hs·
(Zie bijlage G uit de "Bijlage bij handleidingen toetsen en ontwerpen" versie 2.2).
NAP+5.77: dBlHs= -0.07/2.03=0.035; factor = 0.54
De maximale waarde van de factor (= 1,35) moet in rekening gebracht worden bij een
waarde van dBlHs::::::1,2, m.a.w. de waterstand boven de lage berm dB::::::1,2*Hs' Onder het
niveau van (ontwerppeil- 1,2*Hs) kan deze waterstand voorkomen. In de bijbehorende
toetstabel zijn voor enkele verschillende niveaus de bijbehorende golfhoogten H, bepaald.
Gebleken is dat tot ca. NAP+3.5 een waterstand van 1,2*Hs voor kan komen:
1,2*1,80=2,16; 3,5+2,16::::::ontwerppeil = NAP+5,7. Tot aan het niveau van NAP+3,5 m
kan dus een waterstand voorkomen, waarbij de factor maximaal, nl. 1,35 is. Om deze
reden wordt op het niveau van NAP+3,0 voor de factor de waarde van 1,35 aangehouden.

4. De berekende benodigde blokdiktes worden vermenigvuldigd met de gevonden factoren.
De waarden die hier uit komen zijn de blokdiktes nodig voor toepassing op het weggetje.
NAP+5.77: Dnodig= 0.30*0.54 = 0.16 m.
NAP+3: Dnodig= 0.26*1.35 = 0.35 m.

5. Tenslotte wordt getoetst of de aanwezige blokdikte op het weggetje voldoet.
NAP+5.77: Daanwezig= 0.21 m: blokdikte voldoet.
NAP+3: Daanwezig= 0.21 m: blokdikte voldoet niet.

Conclusie:
Boven een bepaald niveau dat tussen NAP+3 en NAP+5.77 ligt, voldoen de Doornikse
blokken. Hieronder voldoen de blokken niet. Het gehele weggetje wordt om deze reden
beoordeeld als "onvoldoende".



e Toelslabel_ v3 -Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING I ONTWERP

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium.

RANDVOORWAARDEN RIKZ

w. H. T.

[rn+ NAP) [m] Is)
2 1.1 5.2
4 1.6 6.2
0 c, 0.0

I omwerppen : i>,

IPOLDER I Hoofdplaat I
DIJKVAKNR 132(2)

algemeen soort bekleding Doornikse Doornikse

dijkpaalnummer 73.4-73.85 734-73.85
niveau bovengrens [m+ NAP) 5,77 3 4 3,5
niveau ondergrens [rn+ NAP) 0 0

helling 11:7) 3,7 3,7 3,7 3,7
aanwezige/minimale helling gemiddelde gemiddelde

toplaag sleendlkte [m] 0,30 0,26
soortelijke massa IIonJm31 2,6 2,6

bij blokken: breedte [m] 0,25 0,25
bij blokken: lengle [rn] 0,5 0,5

toplaag~netreerd ? Ua/neel
aanwezige H,IóD H 4,39 4,13

o krll (gepenetreerd of overgoten) (mi 0,97 0,51 ? ?
onderlagen f1l1erdoorlatendheld (mm/s(

dikte f1l1erlaag (m) 0.2 0,2
kielkern aanwezig? ba/n •• ) ja ja

blj_kielkern: niveau kruin [rn+ NAP)

bij geen kiel kern: dikte kleilaag m
maatgevende w, [m+ NAP) 5,70 4,20 5.30 4,80

condities H, [rn] 2,03 1,65 1,93 1,80

T. Is) 6,71 6,26 6,59 6,44
~ H 1,59 1,65 1,60 1,62
Y. Im) 1,33 1,15 1,28 1,22

globale scnade-ervartng beheerder? l'Jeellweinigl

toetsing aansluiting toplaag-filter? (goed/slechll

zakkingen opgetreden? (ja/neel

beoordelllll!_ afschuiving goed goed twijfel twijfel
type bekleding Black Box

resultaat Black Box

bij filter: Hs/~Dmu H 4,40 4,30 4,38 4,35
Anamos geldig? geldig geldig ongeldig ongeldig

resultaat slabiel slabiel
ontwerp: ondergrens bekleding [m+ NAP) 3,70 2,48 3.37 2,97
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- v132dp73 65-75 05 -
ISpreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium.

bestaande situatie, 02-11-1998

RANDVOORWAARDEN RIKZ

w. H. r,
(m+NAPI Iml 1'1

2 1.1 5,2
4 1,6 6,2
0 c, 0,0

unlW.rpp., _ e.ru

MAATGEVEND PROFIEL DP 74.32ml raai 35)IPOLDER I HOOFDPLAAT I
DIJKVAKNR 132 (2)

algemeen 600rt bekleding Betonblokken Betonblokken Betonblokken Basalt Basalt
dill!J!..•• lnummer 73,65-75,05 73,65-75,05 73,65-75,05 73,65-75,05 73,65-75,05

niveau bovengrens [rn e NAP) 5,79 5,04 3,97 3,23 2,94
niveau onde_!9_rens mt UA!j_ 5,04 3,97 3,23 2,94 1,00

helling f1:?1 4,53 3,55 3,58 4,21 3,30
aanwezigeJminimale helling aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

toplaag steendikte fill) 0,20 0,20 0,20 0,25 0,25
soortelijke massa Ilon/m3) -2,30 2,30 2,30 2,90 2,90

bij blokken: breedte Iml 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00
\ bjj_blokken: le'!9!e lrnl 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00

topl •• ~netreerd 1 Ua/n.el nee nee n•• nee nee
aanwezige H.IóD I-I B,14 B,14 7,74 3,66 3,61

o krit (gepenetreerd of overgoten) (m) 0,15 0,22 0,15 0,04 0,2B
onderlagen fllterdocrlatendheld (mm/51 n.v.t, n.v.I. n.v.l. dicht dicht

dikte filterJa~ [m] 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15
kleikem aanwezJ..g_ ? 'a/nee) nee nee nee nee nee

bJj_kleikern: niveau kruin (m+ NAP n.v.t, n.v.t. n.v.t. n.v.t n.v.t.
bij geen kleikern: dikte kleilaag m O,BO O,BO O,BO O,BO O,BO

maatgevende W. Im'NAPI 5,70 5,70 5,30 4,30 4,20
condities H. 1011 2,03 2,03 1,93 1,68 1,65

T 1'1 6,71 6,71 6,59 6,29 6,26
_5_ 1,30 1,66 1,66 1,44 l,B5
v, [m] 1,14 1,3B 1,32 1,04 1,26

globale schade-ervaring beheerder? IveeVWelnîg) weinig weinig
toetsing aan$luiting toplaag-filter 1 (goe<1fslechll goed goed

zakkingen opgetreden 1 Ua/nee) nee nee
beoordeling .f.chulvi~ goed twijf.1 twi'fel goed _go.d
type bekleding Black Box 2 2 2 3b (1,5x Vol 3b (1,5x Vol

resultaat Black Box onvoldoende onvoldoende onvoldoende twijfelachtig twijfelachtig
biJ filter: H,/óDm .. H 5,04 4,2B 4,2B 4,70 3,99
Anamos geldig 1 ongeldig ongeldig ongeldig geldig geldig

resultaat n.v.t n.v.l. n.v.t. slabiel stabiel
ontwerp: ondergrens bekleding Imt-NAP) ondergrens te hoog ondergrens te hoog 3,32 ondergrens Ie hoog 2,32
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IPOLDER I HOOFDPLAAT I
DIJKVAKNR 132 (2)

bestaande situatie, 12-10-1998

RANDVOORWAARDEN RIKZ

w. H. To
(mt-NAPI (m) (,)

2 1,1 5,2
4 1,6 6,2
0 s. w.c

V"'WO'"" , ,
--

c.vu

MAATGEVEND PROF(EL OP 76t30ml

e v132dp7505-76.50alt2
(.

I

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

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium.

algemeen soort bekleding Basalt Basall Basalt Basalt Basalt
di'kpaalnummer 75,05-76,50 75,05-76,50 75,05-76,50 75,05-76,50 75,05·76,50

niveau bovengrens (m"'NAPI 5,66 4,91 I 3,88 2,52 2,17
niveau ondergrens (m'NAP) 4,91

.
3,88 2,64 2,17 1,00

helling (111 3,98 3,45 3,27 4,31 3,94
aanwezige/minimale helling aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

toplaag steendikte Im) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
soorteHjke massa ('owoo3) 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90

bij blekken: breedte [rn] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bij blokken: (engte Im) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

tooiaan aecenetreerd ? (ialne.) nee nee nee nee n••
aanwezige H.MD (-) 4,43 4,43 4,21 3,23 3,01

o kot (gepenetreerd of overgoten) [rn] 0,13 0,15 0,18 0,05 0,16
ondertagen fiUerdoonatendheld (mmI,) dichl dichl dichl dichl dicht

dikte filtenaag Iml 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
kleikern aanwezig 1 alnee nee nee nee nee a

bij kleikern: niveau kruin Im'NAP n.v.t, n.v.t. n.v.I n.v.t, 1,60
bij geen kleikern: dikte kleilaag m 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

maalgevende W. Im" NAP) 5,70 5,70 5,30 3,50 3,10
eenditles H. (m) 2,03 2,03 1,93 1,48 1,38

T I') 6,71 6,71 6,59 5,95 5,75
~ 1.48 1,71 1,81 1.42 1,56
v, (m) 1,26 1,41 1,42 0,91 0,92

globale echade-ervartnq beheerder? (veeV'Heinig) weinig weinig weinig
toetsIng aansluiting toplaag-filter? (goed/$Iecht) goed goed goed

zakkingen opgetreden? Üa/nee) nee nee nee
beoordeling afschuiving twïfel twïfel twijfel goed __l1£>ed
type bekleding Black Box 3b (1,5x Vol 3b (1,5x Vol 3b (1.5x Vol 3b (1,5x Vo) 3b (1,5x Vol

resultaat Black Box twijfelachtig twijfelachtig twijfelachtig twijfelachtig twijfelachtig
bIJ filler: H,/~Dm.. I-I 4,62 4,20 4,03 4,75 4,47
Anamos geldig 7 geldig ongeldig ongeldig gel9i9 geldig

resultaat stabiel stabiel slabiel slabiel stabiel
ontwerp: ondergrens bekleding (m .NAPj ondergrens Ie hoog ondergrens Ie hoog 3,17 ondergrens Ie hoog 1,72

\b
;.nT-lï~== b,'!S

I
oiu ,

~~
~ &,1+DD ,-;;-rb

'(:J 1<4\1.
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Toetsing plateau van Basaltzuilen rond dp 76,3, nabij sluis Nol 7.

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

Het plateau is getoetst op het bestaande niveau: NAP+2.65 m.

1. Er moet berekend worden welke zuilhoogte op het te toetsen niveau aanwezig moet zijn op
de taludhelling in het geval er geen plateau aanwezig is. Hiervoor worden conservatieve
waarden genomen: de gemiddelde waarde van de taludhellingen boven- en onder het
plateau: cot=3.8

2. Vervolgens is berekend welke zuilhoogte hier voor nodig. is: D=0.20 m.
(ANAMOS stabiel en geldig).

3. Vervolgens is de factor ~metbenn/~zonderbennbepaald voor de betreffende waarde van dBlHs' De
maximale factor wordt gehaald bij een waarde voor dBlHs::::: 1,2. (Zie bijlage G uit de
"Bijlage bij handleidingen toetsen en ontwerpen" versie 2.2). De waterstand boven het
plateau is dan dus: dB:::::1,2*Hs = 1,2*1,53 = 1,84. Deze waterstand kan hier voorkomen:
niveau + 1,84 = 2,65 + 1,84 = 4,5 < ontwerppeil.
Op dit niveau kan dus een waterstand voorkomen waarbij de maximale factor van 1,35 in
rekening gebracht moet worden; deze waarde wordt dan ook in rekening gebracht.

4. De berekende benodigde zuilhoogte wordt vermenigvuldigd met de gevonden factor. De
waarde die hier uit komt is de zuilhoogte, die nodig is voor toepassing op het plateau.
Dnodig= 0.20* 1.35 = 0.27 m.

5. Tenslotte wordt getoetst of de aanwezige zuilhoogte op het plateau voldoet.
Daanwezig,geîniddeld= 0.25 m. Vanwege het ontbreken van een taludhelling, waardoor
inklemming nauwelijks zal worden geïnitialiseerd moet met een D gerekend worden die
ligt tussen Dgemiddelden Dminimaal'Daanwezig,minimaal= 0.19 m. Hieruit volgt dat Daanwezig,maatgevend=
0.22m.
De aanwezige zuilhoogte is dus onvoldoende.

Conclusie:
De aanwezige basaItzuilen op het plateau rond dp 76+30 bij sluis Nol 7 zijn beoordeeld als
"onvoldoende" .



ce Toelslabel_ v3 -~"Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING I ONTWERP

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium.

IPOLDER
U I Hoofdplaat I

DIJKVAKNR 132(2)

RANDVOORWAARDEN RIKZ _I
w, H, T.

I[m+ NAPI Iml 151 I

2 1.1 5.2
4 1,6 6,2 __:
0 £,1 0,0

L "mwe' ......el. '>,1

algemeen soort bekledIng basall

dijkpaalnummer 76+30
nIveau bovengrens [m+ NAPI 2,65

niveau ondergrens [rn+ NAPI 1
helling 11: 11 3,6

aanwezige/minimale helling gemiddelde
toplaag steendikte Iml 0,20

soortelijke massa Iton/m3) 2,9
biJ blokken: breedte Iml
biJ blokken: lengte Iml

toplaag gepenetreerd? Jia/ne~
aanwezige H,/t.D I-I 4,17

o krlt (gepenetreerd of overgoten) Iml 0,23
onderlagen fIlterdoorlatendheid [rnm/s]

dikte fIlterlaag [rn] 0,1
kielkern aanwez_ljj_? Ua/neel nee

biJ kielkern: niveau kruin [m+ NAPI
bl] geen kielkern: dikte kleilaag m 0,60

maatgevende w, Im. NAPI 3,70
condities H, [m] 1,53

T 151 6,05

~ 1-1 1,61
v, Iml 1,05

globale schade-ervaring beheerder? (veelJweinig1

toetsing aansluiting toplaag-filter? Igoed/slechll

zakkingen opgetreden? Ua/neel

beoordeling afschuiving goed
type bekleding Black Box

resultaat Black Box

bij filter: Hi.1Dmu 1-1 4,37
Anamos geldig? geldig

resultaat S\:{Lh"~l
ontwerp: ondergrens bekleding [m+ NAPI 2,13
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- v132dp76.50· 7690 •
I
Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium.

RANDVOORWAARDEN RIKZ

w. H. r,
Imt-NAP) Iml 1'1

2 1,1 5,2
4 1,6 6.2
b c, 0.0

Onrwerppet '.IU

algemeen soort bekleding Basalt Basalt Basalt Basalt Basalt I --di'kpaalnummer 76,50·76.90 76,50·76,90 76.50·76.90 76,50·76,90 76,50·76,90
niveau bovengrens 5.72 4,66 3,08 2,06

--Imt NAP) 1,07
niveau ondergrens [rn 'NAPI 4.66 3,23 2,06 1.07 ·0,75

helling 1171 4,15 3,18 3,91 3,22 3,23
aanwezige/minimale helling aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

toplaag steen dikte (mi 0,26 0.26 0,22 0,22 0,22
soortelïke massa lon/m3 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90

bij blokken: breedte (m) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bï blokken: lengte .J"'l 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

toplaag gepenetreerd 7 Jia/ne~ nee nee nee nee nee
aanwezige HI/óD 1·1 4,26 4,26 4,10 3,48 2,73

o krit (gepenetreerd of overgoten) Im) 0,15 0,20 0,14 0,14 0,26
onderlagen filterdoor1atendheid (mm/si open open dicht dicht dicht

dikt. filter1aag Iml 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
kleikern aanwez:ig ? _Lla/netl) a ja ja ja _la

bï kleikern: niveau kruin _lm' NAPI 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40
bij geen kleikern: dikte kleilaag m n.v.t. n.v.t. n.v.t n.v.t. n.v.l.

maatgevende w. (mt NAP) 5,70 5,70 4,20 3,20 2,00
condities H. (m) 2,03 2,03 1,65 1,40 1,10

T 1'1 6,71 6,7t 6,26 5,80 5.20
~ 1·1 1,42 1,85 1.56 1,90 1,92
V, [rn] 1,22 1,51 1,10 1,10 0,88

globale schade-ervaring beheerder? Iveellweimgl weinig weinig weinig weinig weinig
toetsing aansluiting toplaag-filter? Igoed/slecht) goed goed goed goed goed

zakkingen opgetreden? ua/neel nee nea nee nee nee
beoordeling afschuiving .JlOed goed qoed .J!.0ed _goed
type bekleding Black Box 3b 3b 3b (l,5x Vol 3b (l,5x Vol 3b (l,5x Vol

resultaat Black Box twijfelachtig twijfelachtig twijfelachtig twijfelachtig twijfelachtig
biJ filter: H,/6Dn ... 1·1 4,75 3,98 4,47 3,91 3,89
Anamos geldig 7 geldig ongeldig geldig geldig geldig

resultaat stabiel stabiel Slabiel stabiel stabiel
ontwerp: ondergrens bekleding [m t NAP) ondergrens te hoog 3,44 2,55 1,55 0,69

IPOLDER I HOOFDPLAAT I
DIJKVAKNR 132 (2)

bestaande situatie, 12·10-1998

MAATGEVEND PROFIEL OP 76+75ml

\-\5
.bY) y1ll-::: blIp

ONv.

Pagina 1



Toetsing weggetje van Petite graniet blokken in het traject van dp
76,5 - 76,9.

Toetsing van dergelijke wegconstructies wordt uitgevoerd conform de "handleiding
ontwerpen" versie 2.1, d.d. 27-05-1998, hoofdstuk 6. Men beschouwt hiertoe het weggetje als
een berm, die op meerdere niveaus getoetst moet worden. De ontwerpwaarde van de
blokdikte die op een dergelijke berm nodig is, is ook de toetswaarde; m.a.w. als de aanwezige
dikte van de blokken op de berm/weggetje niet voldoet aan de ontwerpwaarde, is het resultaat
"onvoldoende" .

Het betreffende weggetje is getoetst op twee niveaus: bermniveau (NAP+5.72 m) en op
NAP+3.0 m.

1. Er moet berekend worden welke blokdikte op het te toetsen niveau aanwezig moet zijn op
de aanwezige taludhelling in het geval er geen weggetje/lage berm aanwezig is. Hiervoor
worden conservatieve waarden voor genomen: de gemiddelde waarde van de
taludhellingen boven- en onder het weggetje.
NAP+5.72: cot = 4
NAP+3.0: cot = 4

2. Vervolgens is met ANAMOS berekend welke blokdikten hier voor nodig zijn:
NAP+5.72: D=0.38 m.
NAP+3.0: D=0.33 m.
(Gecontroleerd is of ANAMOS ook nog geldig is).

3. Vervolgens is de factor ~metbenn/~zonderbennbepaald voor de betreffende waarde van dB/Hs.
(Zie bijlage G uit de "Bijlage bij handleidingen toetsen en ontwerpen" versie 2.2).
NAP+5.72: dB/Hs= -0.02/2.03 = 0.0; factor = 0.55
De maximale waarde van de factor (=1,35) moet in rekening gebracht worden bij een
waarde van dBlHs:::::1,2, m.a.w. de waterstand boven de lage berm dB:::::1,2*Hs' Onder het
niveau van (ontwerppeil- 1,2*Hs) kan deze waterstand voorkomen. In de bijbehorende
toetstabel zijn voor enkele verschillende niveaus de bijbehorende golfhoogten H, bepaald.
Gebleken is dat tot ca. NAP+3,5 een waterstand van 1,2*Hs voor kan komen:
1,2*1,78=2,14; 3,5+2,14:::::ontwerppeil = NAP+5,7. Tot aan het niveau van NAP+3,5 m
kan dus een waterstand voorkomen, waarbij de factor maximaal, nl. 1,35 is. Om deze
reden wordt op het niveau van NAP+3,0 voor de factor de waarde van 1,35 aangehouden.

4. De berekende benodigde blokdiktes worden vermenigvuldigd met de gevonden factoren.
De waarden die hier uit komen zijn de blokdiktes nodig voor toepassing op het weggetje.
NAP+5.72: Dnodig= 0.38*0.55 = 0.21 m.
NAP+3: Dnodig= 0.33*1.35 = 0.45 m.

5. Tenslotte wordt getoetst of de aanwezige blokdikte op het weggetje voldoet.
NAP+5.72: Daanwezig= 0.30 m: blokdikte voldoet.
NAP+ 3: Daanwezig= 0.30 m: blokdikte voldoet niet.

Conclusie:
Boven een bepaald niveau dat tussen NAP+ 3 en NAP+5. 72 ligt, voldoen de Petite graniet
blokken. Hieronder voldoen de blokken niet. Het gehele weggetje wordt om deze reden
beoordeeld als 'onvoldoende'.



(a
Toetstabel_ v3 .'Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.

Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING I ONTWERP

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium.

IPOLDER I Hoofdplaat I
DIJKVAKNR 132(2)

RANDVOORWAARDEN RIKZ

w, H, T.

[rn+ NAPI Iml (51

2 1,1 5,2
4 1,6 6,2
0 c. b,ll

I omwerppen: 0,

algemeen soort bekleding Petite graniet Pelite graniet

dijkpaalnummer 76.5·76.9 76.5·76.9
niveau bovengrens [rn + NAPI 5,72 3 4 3,5
niveau ondergrens [m + NAPI 0 0

helling 11: 71 4,0 4,0 4,0 4,0
aanwezige/minimale helling gemiddelde gemiddelde

toplaag steendikte Iml 0,38 0,33
soorteltlke massa Ilon/m3) 2,6 2,6

bij blokken: breedte Iml 0,25 0,25
btl blokken: lengte [m] 0,4 0,4

toplaag gepenetreerd? Ua/neeI
aanwezige H,/"'D I-I 3,47 3,20

o krlt (gepenetreerd of overgoten) Iml 0,96 0,50 ? ?
onderlagen filterdoorlatendheid (mm/51

dikte fllterlaaq (mi 0,2 0,2
kielkern aanwezig? Ua/neel ja ja

bl] kielkern: niveau kruin (m+ NAPI
biJ geen kielkern: dikte kleilaag m

maatgevende W, (m+ NAPI 5,70 4,10 5,20 4,70
condities H. Iml 2,03 1,63 1,90 1,78

T. 151 6,71 6,23 6,56 6,41
t I-I 1,47 1,53 1,49 1,50
v, Iml 1,25 1,07 1,19 1,14

globale schade-ervaring beheerder? Iveellweinig)

toetsing aansluiting toplaag-fllter ? Igoed/sl.chll
zakkingen opgetreden? Ua/nae)

beoordelln_9 afschuiving goed goed goed goed
type bekleding Black Box

resultaat Black Box

bij filter: Ha/óDrnJII I-I 4,63 4,53 4,61 4,57
Anamos geldig? geldig geldig ongeldig ongeldig

resultaat slabiel slabiel
ontwerp: ondergrens bekleding [m+ NAPI 3,82 2,50 3,41 3,00
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a v132dp76 90-0 00/, e, el'S" •
t
Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING

bepaling y_s, berekening D_krit. afschuivingscriterium.

IPOLDER· I HOOFDPLAAT I
DIJKVAKNR 132 (1)

bestaande situatie, 12-10-1998

RANDVOORWAARDEN RIKZ

w. H. T.
Imt NAP) [rn] Isl

2 1 5,2
4 1.4 6,2
0 nr- u,a

u,,,wa, __et .
",lU

MAATGEVEND PROFIEL DP 78

algemeen soort bekleding Betonblokken Betonblokken Betonblokken Basalt Basall Basalt Basalt
dijkpaalnummer 76,90·78,8510,001 76,90-78,85(0,00) 76,90.78,85(O,OQ)__ 76,90-78,85(0,00) 76,90-78,85(0,001 76,90-78,85(O,OQ)__ 76,90-78,85l._O,OO)

niveau bovengrens (m+NAP) 5,62 4,91 4,19 3,07 2,42 1,84 1,09
niveau ondergrens (m'NAPI 4,91 4,19 3,07 2,42 1,84 1,09 0,50

helling (1 7) 3,80 3,86 3,38 3,54 3,59 3,17 3,12 I
aanwezige/minimale helling aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

toplaag steendikte (m) 0,20 0,20 0,20 0,22 0,22 0,22 0,22 I
soortelijke massa (lon/m3) 2,30 2,30 2,30 2,90 2,90 2,90 2,90 I

bij blokken: breedte (m) 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
bij blokken: lengte (m 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00

toplaag gepenetreerd? Ua/nee' nee nee nee nee nee nee nee
aanwezige H,/ûO 1-) 6,99 6,99 6,91 3,63 3,23 2,93 2,48

o krtt (gepenetreerd of overgoten) [m] 0,15 0,15 0,23 0,09 0,08 0,11 0,08
onderlagen filterdoorlatendheid (mmfs) n.v.t. n.v.I n.v.t dicht dicht dicht dicht

dikte filterlaag Im) 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15
kleikern aanwezig? üalo"l nee nee nee a ja a _la

bij kleikern: niveau kruin (m. NAP) n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2.75 2,75 2.75 2,75
bij geen klei kern: dikte kleilaag m 0,80 0,80 0,80 n.v.t n.v.t. n.v.t. n.v.t.

maatgevende w. Im+ NAPI 5,70 5,70 5,60 4,30 3,50 2,90 2,00
condities H. (mi 1,74 1,74 1,72 1,46 1,30 1,18 1,00

T. Is) 6,71 6,71 6,68 6,29 5,95 5,65 5,20
~ J:L 1,67 1,65 1,88 1,84 1,82 2,05 2,08
Y. Im) 1,27 1,25 1,38 1,17 1,03 1,03 0,88

globale schade-ervaring beheerder? (veellweint91 weinIg weinig weinig weinig weinig weinig weinig
toetsing aansluiting toplaag-filter? (goed/slecht) goed goed goed goed goed goed goed

zakkingen opgetreden 1 lIaJneel nee nee nee nee nee nee nee
beoordeling afschuiving !wflel twïfel twïfel goed goed goed qced
type bekleding Black Box 2 2 2 3b 11,5x Va) 3b (1,5x Va) 3b (1,5x Vol 3b (1,5x Vol

resultaat Black Box onvoldoende crwoldoende onvoldoende twijfelachtig twijfelachtig twijfelachtig twijfelachtig
biJ filter: H./~Dm .. H 4,26 4,30 3,93 4,00 4,03 3,72 3,68
Anamos geldig? ongeldig ongeldig ongeldig geldig geldig geldig geldig

resultaat n.v.t n.v.t. n.v.t stabiel stabiel stabiel stabiel
ontwerp: ondergrens bekleding [rn tNAPI ondergrens te hoog ondergrens Ie hoog 3,53 2,55 1,95 1,36 0,67
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- v131dpO00·1000 -
1
Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
TOETSING

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium.

RANDVOORWAARDEN RIKZ

w, H, r,
Im'NAPI (mi (,(

2 0,7 5.2
4 1.3 6.8
0 u,o

~."WO," I. 0,10

algemeen soort bekleding Betonblokken Betonblokken Betonblokken Basalt Basalt Basalt
dijkpaalnummer 0,00-10,00 0,00-10,00 0,00-10,00 0,00·10,00 0,00-10,00 0,00·10,00

niveau bovengrens (m+NAP) 5,66 4.98 4,12 3,06 2,18 1,40
niveau ondergrens _[_m."API 4,98 4,12 3,06 2,18 1,40 0,75

helling (I 11 3,96 3,44 3,58 3,57 3,44 3,46
aanwezige/minimale helling aanweziq aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

toplaag steendikte [rn] 0,20 0,20 0,20 0,28 0,28 0.2B
acorteliike massa .l!0nlrn3) 2,30 2,30 2,30 2,90 2,90 2.90

bij blokken: breedte [rn] 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00
bil blokken: le~g_te _lmJ 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00

toplaag gepenetreerd 7 ji_a/ne& nee nee nee nee nee nee
aanwezige H./ûO II 6,59 6,59 6,43 2,69 2,13 1,54

o krit (gepenetreerd of overgoten) (mi 0,14 0,18 0,22 0,12 0,11 0,09
onderlagen filterdoor1atendheid (mmfs.) n.v.t. n.v.t, n.v.t. dicht dichl dicht

dikte fllterf aau olm) 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15
klei kern aanwezig? .Ji."Jne~ nee nee _la ja a ja

bij kleikern: niveau kruin m+ NA!:1_ n.vt n.v l. 3,35 3,35 3,35 3,35
bij geen kleikern: dikte kleilaag m O,BO 0,80 n.v.l. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

maatgevende W. (mi NAPI 5,75 5,75 5,50 4,40 3,30 2,30
condities H. [rn] 1,64 1,64 1,60 1,38 1,09 0,79

T 1'1 6,80 6,BO 6,BO 6,BO 6,24 5,44
t; 1-) 1.68 1,93 1,88 2,03 2,17 2,21
Y. [m] 1,24 1,39 1,34 1,30 1,11 0,B3

globale schade-ervaring beheerder? (ve~VWeini91 weinig weinig weinig
toetsing aanSluiting toplaag-filter? (goed/slecht I goed goed goed

zakkingen opgetreden? lJa/n&el nee nee nee
beoordeling afschuivj~g twïfel twïfel _lI_oed _goed soed _jI_oed
typo bokleding Black Box 2 2 2 3b (1,5x Vol 3b (1,5x Vol 3b (1,5x Vol

resultaat Black Box onvoldoende onvoldoende onvoldoende twijfelachtig twijfelachtig goed

biJ filter: H,/óDm .. 1-1 4,25 3,B7 3,94 3,75 3,58 3,54
Anamos geldig 7 ongeldig ongeldig ongeldig geldig geldig geldig

resultaat n.v.l. n.v.t n.v.l. stabiel stabiel -nV
ontwerp: ondergrens bekleding [m t NAP) ondergrens te hoog ondergrens te hoog 3,50 2,45 1,63 1,05

IPOLDER I THOMAES I
DJJKVAKNR 131

bestaande situatie, 12-10-1998

MAATGEVEND PROFIEL DP 4
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- v130dpl0,OO-1585

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

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium.

IPOLDER I THOMAES I
DIJKVAKNR ' 130

RANDVOORWAARDEN RIKZ

w. H. r,
(mt-NAPI [rn] 1'1

2 0,7 5,2
4 1,3 6,8
b u,o

Omwerppeu: e.eu

beslaande situatie, 12-10-1998

algemeen soort bekleding Betonblokken Betonblokken Betonblokken Basalt

dijkpaalnummer 10,00-15,85 10,00·15,85 10,00-15,85 10,00-15,85
niveau bovengrens Im', NAPI 5,63 5,15 4,42 3,11
niveau ondergrens Im' NAP 5,15 4,42 3,11 1,80

helling 11:71 3,88 3,37 3,44 3,43
aanwezige/minimale helling aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

toplaag steendikte (mi 0,20 0,20 0,20 0,25
soortelïke massa lon/m3 2,30 2,30 2,30 2,90

bij blokken: breedte Iml 0,50 0,50 0,50 0,00
bij blokken: lengte m 0,50 0,50 0,50 0,00

loplaag gepenelreerd 7 Ualneel nee nee nee nee
aanwezige Hl/liD H 6,67 6,67 6,67 3,06

o krit (gepenetreerd or overgoten) (mi 0,10 0,15 0,27 0,19
onderlagen filterdoorlatendheid Inunl~1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. dicht

dikle fillel1aag Iml 0,00 0,00 0,00 0,15
kleikern aanwezig? ~aJn"l nee nee a _la

bij kleikern: niveau kruin Im. NAPI n.v.t, n.v.t. 3,15 3,15
bij geen kleikern: dikte kleilaag m 1,20 1,20 n.v.t. n.v.t.

maatgevende W. (m .. NAP) 5,80 5,80 5,80 4,50
condities H. (mi 1,66 1,66 1,66 1,40

T 1'1 6,80 6,80 8,80 6,80
ç I-I 1,70 1,96 1,92 2,09
Y. (mi 1,26 1,41 1,39 1,35

globale schade-ervaring beheerder? (veeVwejnigl weinig
toetsing aansluiting toplaag-filter 1 (goadls.techt) goad

zakkingen opgelreden 7 Ua/nee) nee
beoordeling afschuiving goed goed goed goed
Iype bekleding Black Box 2 2 2 3b (1,5. Vol

resultaat Black Box . onvoldoende onvoldoende onvoldoende twijfelachtig
biJ filter: H./óDm .. I-I 4,21 3,84 3,89 3,67
Anamos geldig 7 ongeldig ongeldig ongeldig geldig

resultaat n.v.t. n.v.t. n.v.t. stabiel
ontwerp: ondergrens bekleding Imt NAP) ondergrens te hoog ondergrens te hoog 3,72 2,48

--
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Dijkverbetering Thomaespolder - Ontwerpnota

BIJLAGE 2: BEREKENINGSRESULTATEN KEUZE BEKLEDING

• Bijlage 2.1: Toepasbaarheid betonzuilen
• Bijlage 2.2: Toepasbaarheid gekantelde betonblokken
• Bijlage 2.3: Toepasbaarheid natuursteen

Versie 2
16 november 1998



Dijkverbetering Thomaespolder - Ontwerpnota

Bijlage 2.1: Keuze bekleding: toepasbaarheid betonzuilen

De constructieve toepasbaarheid van betonzuilen wordt beschreven in paragraaf
5.3.2.

Bij de ontwerp-taludhelling en bij de zwaarste randvoorwaarden (vak 132 (2)) is
gecontroleerd of de zwaarst mogelijke betonzuil nog stabiel is.

PARAMETERI
BEREKENING

vak 132 [2]

Golven

........_.~§..J.~J.. ?)?~ .

........_.!RJ~J. ~.!!.~ .
h1 [m+NAP] 6,0

Talud........ _ .
........_.~?!~~).JJ. ~.},.9 .
........_.~J::L 9.!~ .
........_.~.?J~.:..~!.\~L 9.P .

h3 [m+NAP] 10,0

.~.~.I).~~~~.~~~~o/!?~_ _ , .

........_.~.i.~~..~~.~~~~.~~.~!:l..~.~~~~~ .
filter

........j~.~~.~~.~~!.~! .
basis

ZUILEN........ _ .
........_.~J~~J.. 9.!9.~Q .
........_.~.?J.~?.l ~g .
........_.q~.J~L Q!~g .
........_.~.~J~~!~~L?~.~.~ .

fwz [-] 0,5

Filter

........_.~J~l. Q!.~.? .

........_.q.1.RJ~~L ?.9 .
n [-] 0,35

EINDRESULTATEN

conclusie
ANAMOS

De constructie
is stabiel

Stabiliteit

.~~.p..I.~~~ .

Opgemerkt wordt dat de dimensionering van de betonzuilen in de praktijk wordt
bepaald door het toepassingscriterium van ANAMOS (HsfLlD ~ 6~-213). Voor de
berekening geldt dat aan deze voorwaarde is voldaan: ANAMOS is geldig.

Versie 2
16 november 1998



Dijkverbetering Thomaespolder - Ontwerpnota

Bijlage 2.2: Keuze bekleding: toepasbaarheid gekantelde betonblokken

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

Van alle dijkvakken van het beschouwde traject zijn de maximale
toepassingsniveaus van de beschikbare betonblokken berekend. Het betreft vlakke
blokken met een dikte van 0,20 m (2300 kg/m3

)

PARAMETERf
BEREKENING

vak 131 + 130

Golven

vak 133 vak 132 (2) vak 132 (1)
5

........_.~§..J.'!.'J ?!.~ ~.!:?~ ~.?~ ~.'.~.~ .

........_.T.RJ~J ~\?~ ~!.~g ~J.~ ~.'.~g .
h1 [m+NAP] 6,0 6,0 6,0 5,75

Talud........ _ ~ - .
........_.~9.!~~.LH ~.}!~ ~.}!~ ~.:~.!~ ~.:~.'} .
........_.~.J::l ~!:? !?!:? 9.!?.Q 9.'.~ .
........_.~.?J'!.'.::.~.~~L. !?!!? !?!!? 9A ~.'.9.? .

h3 [m+NAP] 10,0 10,0 10,0 5,66

.~.~.'.:I.~~~~.~~!~~!?~_ _ _ _ _ _ .

........_D.i.~~..~~.~~~~.?~.~!:I..~.i.~~.!~..~.lg.~.~~E! _ _ .
filter

........_.~.~!?!~~~!.~! - _ .
basis

Blokken

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

........_.~J~) ~!.?9 !?!:?9 9.!?9 .9.!?.Q .

........_.P.J~L ~{~~ !?!~~ 9.!~.~ g.!~.~ .

........_.?._(~.~l. ~ ~ .

........_.?~J~~!~~.l :?~.9!? :?~.Q!? ?~!?9 ?~!?9 .
fwz [-] 0,5 0,5 0,5 0,5

Filter

........_.~J~L ~!.~.~ !?!.~.~ !?!.~.~ g.!~.~ .

........_.P..1.~J~~L ? :? ? ? .
n [-] 0,35 0,35 0,35 0,35

EINDRESULTATEN

.~~.~!.I.!~~.i.~..~?!?!~~.~ .
conclusie ANAMOS De constructie De constructie is De constructie is De constructie is

is stabiel stabiel stabiel stabiel
Maximaal topniveau
ys [m]

topniveau [m + NAP]
..~.!:?~ ~.!.~.~ ~.!~? ~.!~.~ .
5,84 2,6 5,8 5,66

Versie 2
16 november 1998



Dijkverbetering Thomaespolder - Ontwerp nota

Bijlage 2.3: Keuze bekleding: toepasbaarheid natuursteen

De constructieve toepasbaarheid van basaltzuilen wordt beschreven in paragraaf
5.3.4.

Voor alle vakken zijn de maximale toepassingsniveaus van de basaltzuilen met
hoogtes gelijk aan 0,17, 0,22 en 0,27m bepaald, voor vak 132 (2) ook de zuilhoogte
gelijk aan 0,28 m, ter optimalisatie.
Opgemerkt wordt dat de dimensionering van de basaltzuilen in de praktijk wordt
bepaald door het toepassingscriterium van ANAMOS (H/~D s 6~·213). De uiteindelijk
gekozen basaltzuilhoogtes zijn alleen nog gecontroleerd met ANAMOS. Voor de
volledigheid zijn van vak 132 (2) alle berekeningen met ANAMOS opgenomen.

PARAMETER!
BEREKENING

vak 133

Golven

........ _.!:!.$..J~J.. ?!.Q .

..........Tp.J~J.. .?!.?~ .
h1 [m+NAP] 6,0

Talud............................... _ .
..........~9.!~~.LH 1.:~!~ .
..........~.J:J <\? .
..........~.?J~.:':.~.~~) Q!Q .

h3 [m+NAP] 10,0

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

.........D.i.~~..~!).~~.~~.~~.~!:1..~.~~~~!) .
filter

..........~.~~.!~.~~!.~~ .
basis

Zuilen..........................................................................................................................
........_.~J!!!~l Q!.Q~ .
........_.~.<?Jr.?) 1.9 .
........_.!?~.J0.1.. Q!?~ .
........_.~0.J~~!0.~.L ?~_gQ .

fwz [-] 0,5

Filter

..........~.J0.l.. Q!.1.~ .

..........!?.1.!;iJ0.!!!L ?9 .
n [-] 0,35

EINDRESULTATEN

conclusie ANAMOS De constructie is stabiel
.~~.~.i.~!~~.i.~..~~!?~~.~.~ .

.~~.~!.~.~!~..~~!?!:I.!~~!~ .

.y..~J~J.. )!?~ .
topniveau [m+NAP] 5,84

Versie 2
16 november 1998
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PARAMETER!
BEREKENING

vak 132 (2)

Golven

vak 132 (2) vak 132 (2) vak 132 (2)

........_.t!§..J.~.l... ~.!?~ ?!9 ?!.Q~ .?!9.~ .

........_.T.rd~L !?!.~.9 ~.!~.? ~q~ ??~ ..
h1 [m+NAP] 6,0 6,0 6,0 6,0

Talud........ _ .

........_.~9.!~~.LH ~.:~.!~ ~.}.!~ ~.}!~ ~.:~!~ .

........_.~.J~.l 9.!? 9.,.? Q!:? Q!:? .

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

.~.~.'].~~~~.~~~~.o/!?~_ _ _ _ _ _ .

........_.~.i.~~..~~.~~.~~.~~.~!:1..~.l:!!~~~ _ _ .
filter

........J~.~~.!~.~~!.~~ _ _ .
basis

Zuilen........ _ - .

........_.~J~~l 9.!9.~ 9.,.9.~ Q!.Q~ 9.!9.~ .

........_.~.<?.J.~?.L ~.9 ~.9 ~.9. ~.9 .

........__g~.J~l .9.!?? .9.!?.?. Q!.~? Q!.?~ .

........_.~~..(~~!~~.l...?~9.9 ?~9.9 .?~.99. ?~.99. .
fwz [-] 0,5 0,5 0,5 0,5

10,0 10,0 10,0

Filter

........_.~..(~L 9.!?.9 9.!?g Q!.?9 9.!.~.? .

........_.!?.1.!;i.J~~l ?.9 ?.9 ?9 ?9 .
n [-] 0,35 0,35 0,35 0,35

EINDRESULTATEN
Stabiliteit

.~~.p..I.~~1il .
conclusie
ANAMOS

De constructie De constructie De constructie De constructie
is stabiel is stabiel is stabiel is stabiel

Maximaal

.~~.p..~.i.~~~.~ ~ .

.y..~J.~L ~.!.~.~ ~/~.~............•.............. ~.!~~ ~.!~~ .

topniveau
[m+NAP]

2,6 4,1 6 6

Versie 2
16 november 1998
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PARAMETERI
BEREKENING

vak 132 (1)

Golven

........_.~~..J.~.l. ~.?~ .

........_.T.P.J~L ~?~ .
h1 [m+NAP] 6,0

Talud
•••••• H_ •••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

........_.~9.!.(~).JL ~.:~.~~ .

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

........_.~.?J~.:t:.~.~~L9.~9 .
h3 [m+NAP] 10,0

.~.~.I).~~~~.~~~~.~.!?~ _ _ _ .

........_.~.i.~~..~~.9.~.~~.~~.~!:1..~.~!~~~_ .
filter

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

Zuilen........ _ _ .

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

........_.~.<?J~?J ~g .

........__g~J!!:!J. 9.~~.!. .

........_.~!!:!J~~/!!:!~.L?~Qg .
fwz [-] 0,5

Filter

........_.~J!!:!l 9.~~.? .

........_.g.1.~J!!:!!!:!L ~g .
n [-] 0,35

EINDRESULTATEN
Stabiliteit

.~~.p..I.~~~ .
conclusie
ANAMOS

De constructie
is stabiel

Maximaal

.~~.p..':~!.~~~.~ .
x~J~L ~.~~.? .
topniveau 6
[m+NAP]

Versie 2
16 november 1998
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PARAMETER!
BEREKENING

vak 130 + 131

•
Filter

Golven

........_.~~..J.~J... ~.:~.~ .

........_.IpJ~J. ~:~g .
h1 [m+NAP] 6,0

Talud
•••••••• _ R •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

........_.~9.!~~.U~L ~.:~.:~ .

........_.~..r:J 9.:? .

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

.~.?').~~~~.~~!~.o/!?.~_ _ .

........_.~.i.~~..~~.9.~.~~.~~.~!:l..~.~!~~~ .
filter........_ ~ _ .

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

Zuilen........ _ _ .

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

..........~9.J)(?L. ~g .

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

........_.~.~..(~fJ.(~~.l ~.~9.g .
fwz [-] 0,5

........_.~..r~L. g.:~.? .

........_.!?.1.~J~~l ~g .
n [-] 0,35

EINDRESULTATEN
Stabiliteit

.~~.p..I.~~~ .
conclusie
ANAMOS

De constructie
is stabiel

Maximaal

.~~.p..-:!!.~~~.~ .

.Y..~J.~L ~.:~.~ .
topniveau 6
[m+NAP]

Versie 2
16 november 1998
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BIJLAGE 3: BEREKENINGSRESULTATEN DIMENSIONERING

• Bijlage 3.1: Dirhensionering toplaag bekleding
• Bijlage 3.2: Dimensionering basaltzuilhoogte op het plateau aansluitend op de

uitwateringsconstructie van sluis nol 7.
• Bijlage 3.3: Dimensionering zuilhoogte op de onderhoudsweggetjes.

Versie 2
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Bijlage 3.1 Dimensionering toplaag bekleding

De dimensionering van de toplaag is beschreven in paragraaf 6.1.

Voor alle zes vakken waar betonzuilen toegepast zullen worden, is bepaald wat de
lichtst mogelijke combinaties van zuildikte en soortelijke massa zijn. Opgemerkt
wordt dat de dimensionering van de betonzuilen in de praktijk wordt bepaald door
het toepassingscriterium van ANAMOS (H/~D ~ 6(;0213

). De lichtst mogelijke
zuiltypen zijn op basis van dat criterium bepaald en het uiteindelijk gekozen zuiltype
is vervolgens gecontroleerd met ANAMOS. Slechts deze zijn in onderstaande
tabellen opgenomen.

• boventafel van vak 133 : 40/2400.
• boventafel van vak 132 (2): 40/2400.
• boventafel van vak 130+131 :40/2400.

Versie 2
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PARAMETERl
BEREKENING

vak 133
boventafel

vak 132 (2)

boventafel
vak 131
boventafel

vak 130
boventafel

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

Golven

........ _.~.$..J~J ?!9 ?,.9.~ y~~ 1.!~.~ .

........_.T.pJ~J... ~A~ ~.'.!..~ ?!.~ ~!~ .

h1 [m+NAP) 6,0 6,0 6,0 6,0

Talud
•••••••••••••••••••••••••••••• M •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

........_.~9.!~~.U~.l.. ~.}!~ ~.:~.'} ~.}!~ 1.}!~ .

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

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

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

........_.~.i.~!..~~.9.~.~~~~.~~..~.~!~~~ _ _ _ .
filter

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

Zuilen........ _ _ _ _ .
........_.~J~~.l. 9.!9.~ 9.P~ ~!.~~ .9.!9.~ .
........_.~.<?J~?.l ~g ~g ~.9 ~g .
........_.!?~..r.~L. 9.!~.g 9.!~.g ~!~9 Q!~g .
........_.~~.I~~!~~.l.. ??~~ ~.~?~ ??~.~ ~.?.~~ .

fwz [-) 0,5 0,5 0,5 0,5

Filter

........_.~..r~L. .9.!.~.? 9.!~.Q ~!.~.? 9.!~.? .

........_.!?.1.~J~~L ~g ~g ?9 ?Q .
n [-) 0,35 0,35 0,35 0,35

EINDRESULTATEN

conclusie
ANAMOS

De constructie De constructie De constructie De constructie
is stabiel is stabiel is stabiel is stabiel

Stabiliteit

.~~.p..I.~~~........................ . .

Voor het gehele traject (waar betonzuilen op de glooiing moeten worden toegepast
(behalve op de onderhoudsweggetjes en op het vlakke plateau nabij de sluis) is
gekozen voor zuilen 40/2400. Het blijkt dat dit voor sommige vakken een
overdimensionering inhoudt.

Versie 2
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Bijlage 3.2 Dimensionering basaltzuilhoogte op het plateau aansluitend op de
uitwateringsconstructie van sluis nol 7
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-- Toelslabel_ v3 -Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
T<!)ETSING I ONTWERP

bepaling V_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium.

RANDVOORWAARDEN RIKZ

w. H. T,

(m+NAPI (mi (si
2 1,1 5,2
4 1,6 6,2
0 L, 0,0

l UIllW"~. a.

IPOLO'ER I Hoofdplaat I
DIJKVAKNR 132 (2)

algemeen soort bekleding basal!

dijkpaalnummer 76+30
niveau bovengrens [m+ NAPI 2,65

niveau ondergrens (m+ NAPI 1
hell(ng (1: 71 3,8

aanwezlge/m(n(male helling gemiddelde
toplaag steendikte (mi 0,20

soortelijke massa (lon/m31' 2,9
Iro.C\Cr ,.::l\k\....~ tJfPlMlk61i. I5r.... 'e (mi 0),,)- - ~ \C r~t' I,Y'< he,. \",'cO ~ - ~n Ct......

bij blokken: lengte ("1 I II
toplaal! gepenetreerd? UaJneel

aanwezige H.IdO H 4,17
o krlt (gepenetreerd of overgoten) [rn] 0,23

onderlagen fIlterdoorlatendheid (mmlsl

dikte fllterla~!I (mi 0,15
kielkern aanwezig? Oaln•• 1 ja

biJ kielkern: niveau kruin [m+ NAPI

bij geen kielkern: dikte kleilaag m
maatgevende w. (m+ NAP I 3,70

condities H. [rn] 1,53

~ (si 6,05

~ (-I 1,61

Y. (mi 1,05

globale schade-ervartnq beheerder? (veellweinig)

toetsing aans(ult(ng toplaaq-ûlter ? (goed/slechll
zakkingen opgetreden? Ua/noo)

beoordeling afschuiving goed
type bekleding Black Box

resultaat Black Box

bij filter: H,/ADmu (-I 4,37
Anamos geldig? geldig

resultaat
ontwerp: ondergrens bekleding [m+NAPI 2,13

Pagina 1

1,1.)<. ~ st'" 'LK-L<V- .:: Li \..{4./ I . .
, J c, on VJ l"l.i, \

ho..)( I 1-l"c..J..( LA_"':":À( cL. UC~

c..G- f (.À C.k; I == iI -U- ~ '" '" vOe \-k(Jt'y,.

-~ (vd.(_) r::: I, 3 \.
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Bijlage 3.3 Dimensionering zuilhoogte op de onderhoudsweggetjes

•
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16 november 1998



II"'I! '. ".',::M'~!Pf;@¥':'!'~~~¥f',t'p,.~I".~-.",~.:w:~~ ..O'.... -r-:

DIJKVAI<NR 132(2)

RANDVOORWAARDEN RIKZ

) w. H, r,
[m t tJ .....P) [rn] Isl

2 !1 5,2
4 1,6 6,2
0 2;0--- s.a

I umwerppel . 0,

cl I':,
1-\',)

- 0,0 ~

l.c -1
~o ) ,

-f c'.:.!.;r .:. o.s

e -
Toelslabel_v3 .J~::-~ot

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

bepaling y_s, berekening D_krit, atschulvinqscriterium.

POLDER Hoofdplaat

~ijj~~\~ , ( I, 'L ,i \-\!. f\ i V (t,i,., - 1,'-\') o\\~W pt~L}

algemeen soort bekleding betonzuilen betonzuilen betonzuilen betonzuilen betonzuüen betonzuilen betonzuilen
dijkpaalnummer 73.4-73.85 734-7385 734-7385 73.4-7385 734-73.85 734-73.85 73,4-73.85

niveau bovengrens Ion+ tJAPI 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77
niveau ondergrens [m+ NAPI 0 0 0 0 0 0 0

helling j1 71 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
aanwezige/minimale helling gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde

toplaag steendikte lm] 0,40 0,37 0,34 0,32 0,30 0,28 0,27
soortelijke massa (lon/rn3) 2,231 2,328 2,425 2,522 2,619 2,716 2,813

I~,\dc,x~!',b\L ~~w [m] 020 ('2.Q_ ------Q.1D._ 0)0 c,6,.____ 0\':> (11)
bij blokken: lengte [m]

toplaag gepenetreerd? [ja/nee]
aanwezige H,/,\O 1-1 4,30 4,31 4,36 4,33 4,34 4,38 4,30

o krit (gepenetreerd of overgoten) [m] 1,27 1,18 1,09 1,02 0,96 0,91 0,86
onderlagen filierdoorlatendheid (mnll::;)

dikte fIlterlaag [tn] 0,15 0.15 0.15 0,15 0.15 0,15 0,15 I
kleikern aanwez.!ll._? (ja/néE:) ja Ja 1.':___ ja ja ja ja

bij kleikern: niveau kruin [m t tII,.PI
bij geen kleikern: dikte kleilaag III

maatgevende w, (Ill t N.A.P) 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5.70 I
condities H, 1"'1 2,03 2.03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03

T [s] 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 i
I

f, II 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 I

v, [rn] 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33
globale schade-ervaring beheerder? (veel/weinig)

toetsing aansluillng toplaag-filter? [qoed/stecm]

zakkingen opgetreden? üa/nee)

beoordeling afschuiving goed goed goed goed goed goed goed
type bekleding Black Box

resultaat Black Box

bij filter: H,/t\Dm ..x 1·1 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40
Anamos geldig? geldig geldig gel(lig geldig geldig geldig geldig

resultaat

.____ ontw:~e.:.~~:!~~ bekl~~!!.. __ J~~:~:~!________2.?~___________~:?~_______ 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70.__ ._~....__ ._- ---'-_ .. --.. _ .._-_ •.•._. --_..._,_ ----_.-- --_ ..._-_ ... ---_ .._ ..._-_ .. - --_ .._-



e -
Toetstabet_ v3 cÁ\) = 0,1

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

RANDVOORWAARDEN RIKZ

] w. H, T.
Im. NAPI [rn] 1'1

2 1,1 5,2
4 1,6 6,2
0 L, O,D

L L""WC~I, o,

cL~
\-\::"

O,r
o, 'hl ~()..(lo( -;:O,~ ,

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium,

1, o~IPOLDER I Hoofdplaat I
DIJKVAKNR 132(2)

(\, L ~ \-{ s -\-n, \J~'~V'- },,,", /O~,~V-pc,

algemeen soort bekleding betonzuilen belonzuilen belonzuilen belonzuilen belonzuilen betonzuilen belonzuilen
dijkjlaainummer 73.4,7385 73.4,73.85 73.4-7385 73.4-73.85 73.4-73.85 73.4-73.85 73,4-73.85

niveau bovengrens [m+ NAPI 5 5 5 5 5 5 5
niveau ondergrens 110'NAPI 0 0 0 0 0 0 0

helling 11: 71 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
aanwezige/minimale helling gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde

toplaag steendikte Iml 0,40 0,37 0,34 0,32 0,30 0,28 0,27
soortelijke massa (loo/m31 2,231 2,328 2,425 2,522 2,619 2,716 2,813I·J')'C\D .....'CUi ...., Iml O,_uO ()....:l&:_ Û \Ç __(l..iQ a_lo O~() aLs
bij blokken: le".9te Iml

t~a~enetreerd ? [ja/nee]
aanwezige HJ,',D 1·1 4,30 4,31 4,36 4,33 4,34 4,38 4,30

D krit (gepenetreerd of overgoten) Iml 1,10 1,02 0,95 0,89 0,83 0,78 0,74
onderlagen fIlterdoorlatendheid (mm/sj

dikte fIlterlaall [rn] 0,15 0.15 0.15 0,15 0,15 0,15 0,15
kleikern aanwezig? Ua/nee) ja j_a la ja ja la ja

bij kleikern: niveau kruin [rn+ NAPI
bl] geen kielkern: dikte kleilaag m

maatgevende w, 101'NAPI 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70
condities H, 1011 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03

T 1'1 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71,
II 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59v, [m] 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33

globale schade-ervaring beheerder? (veel/weinig)

toetsing aansluiting toplaag-filter? IgoeUlslechlj

zakkingen opgetreden? Ua/neel

beoordeling afschuiving goed goed goed goed goed goed goed
type bekleding Black Box

resultaat Black Box

bij filter: H.i/~Dm.u H 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40
Anamos geldig? geldig geldig geldig geldig geldig geldig geldig

resultaat
ontwerp: ondergrens bekleding [m ~ N.A.?) 3,70 370 370 370 :17n 17n " -rr
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Toetslabel_ v3 C\rs=- lit

J~ _ I,l :::. 0,88 f ~ 'L 1<.Cle. 0' v J-'- -- -I-\~ ',t.ll

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

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium.

I~~~~~~NR u I -H~:~~al I RANDVOORWAARDEN RIKZ-
w, H, T.

(m + NAPI (m( (si
2 1.1 5,2
4 1.6 6,2
0 c, s.e

I UntW~I~~~1
---

a.

(\,'1.. )i. \-\ ~ + \'\ ,\J ~(.'-V'- bi > ...,. onku 1'-'

algemeen soort bekleding betonzuilen belonzuilen betonzuilen belonzuilen beton zuilen belonzuilen beton zuilen
dijkpaalnummer 73.4·7385 734·73.85 73.4-73.85 73.4-73.85 73.4-73.85 73.4-73.85 73.4-73.85

niveau bovengrens [rn+ NAPI 4 4 4 4 4 4 4
niveau ondergrens [m e NAPI 0 0 0 0 0 0 0

helling 11 '71 3.7 3.7 3.1 3.7 3.7 3.7 3.7
aanwezige/minimale helling gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde

toplaag steendikte [m] 0.38 0.35 0.33 0.31 0,29 0.27 0.26
soortelijke massa Ilon/m31 2.231 2.328 2.425 2.522 2.619 2.716 2.813

fader)( t..tUt ,liJ"t~t~ (mi uSO o ')C) o t..4~- o c .) C) u o o.c.o o 5~
bij blokken: lengte lOll

toplaag gepenetreerd? (ja/nee)
aanwezige H,rW 1·1 4.31 4.33 4.27 4,25 4,27 4.32 4.24

D krit (gepenetreerd of overgoten) [m] 0.88 081 0.16 0.11 0.67 0.63 0.59
onderlagen filterdoorlatendheid (nun/sl

dikte fIlterlaag [rn] 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
kleikern aanwezig? [Jd/neel ja ja ja ja ja ja ja

bij kleikern: niveau kruin (Ill t r~API
biJ geen kielkern: dikte kleilaag m

maatgevende w, (m t NAP) 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5,30 5,30
condities H, 1011 1.93 1,93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93

T. (si 6.59 6.59 6,59 6.59 6.59 6.59 6.59
é, 1·1 1.60 1.60 1.60 1,60 1,60 1,60 1,60
v, (mi 1.28 1.28 1.28 1,28 1.26 1.26 1,26

globale schade-ervaring beheerder? [veelrweiniq]

toetsing aansluiting toplaag-filter? (goed/slecht)

zakkingen opgetreden? Ua/nee}

beoordeling afschuiving goed goed goed goed goed goed goed
type bekleding Black Box :

resultaat Black Box

bij filter: H.IL\Dm,u (,1 4.36 4.38 4.36 4.36 4.36 4.36 4,36
Anamos geldig? geldig geldig geldig geldig geldig geldig geldig

resultaat
ontwerp: ondergrens bekledlnq [m t NA,PI 337 337 337 337 :137 117 107



_- Toelslabel_ v3 _- (\ 2.. 'f- \--\s + n\\r(.DlV- = S 66I ,..c on~"",. ~l)
-::::.) YY\o.. ~I IV\O-\.ll w 0-0. t" J,.. v I tÁ ~k r

\.tu.\" VOo.J'~~~ ~t()..c.\oc-~· "
Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:

• TOETSING I ONTWERP

IPOLDER . I Hoofdplaat I
DIJKVAKNR 132(2)

RANDVOORWAARDEN RIKZ

w. H. T.

Im+ NAPI Iml Isi
2 1,1 5,2
4 1,6 6,2

° '<,1 0,0

I ornwerppen : :J,t

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium.

algemeen soort bekleding belonzuilen betonzuilen belonzuilen belonzuilen betonzuilen betenzuilen belonzuilen
dijkpaalnummer 73.4-73.85 73.4-73.85 73.4-73.85 73.4-73.85 73.4-73.85 73.4-73.85 73,4-73.85

niveau bovengrens [m+ NAPI 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
niveau ondergrens [m+NAPI 0 0 0 0 0 0 0

helling 11: 11 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
aanwezige/minimale helling gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde

toplaag steendlkie Iml 0.36 0,33 0,31 0,29 0,27 0,26 0,24
soortelijke massa . Ilon/m31 2,231 2,328 2,425 2,522 2,619 2.716 2,813lhl..cloc )(da,Je. Iml aSO Q,LtS ö LIÇ DUO o LIO 0[10 ()C,Ç'
bij blokken: lengle Iml

toplaag gepenetreerd? Ua/neel
aanwezige H./dO I-I 4,25 4,29 4,25 4,25 4,29 4,20 4,30

o krlt (gepenetreerd of overgoten) [m] 0,77 0,71 0,66 0,62 0,58 0,55 0,52
onderlagen fIlterdoorlatendheid Imm/sl

dikte flIterlaag [m] 0,15 0,15 0.15 0,15 0,15 0,15 0,15
kielkern aanwezig? Ua/neel ja ja ja ja ~a ja ja

bij kielkern: niveau kruin [rn +NAPI
bij geen kielkern: dikte kleilaag m

maatgevende W. [m+ NAPI 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80
condities H. [m] 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80

T, Isi 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44
.~ I-I 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62
v, Iml 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22

globale schade-ervaring beheerder? (veellweinig)

toetsing aansluiting toplaag-filter? Igoed/slechll
zakkingen opgelreden ? {ja/neel

beoordeling afschuiving goed goed goed goed goed goed goed
type bekleding Black Box

resultaat Black Box

bij filter: H,/~Dm;l'. I-J 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35
Anamos geldig? geldig geldig geldig geldig geldig geldig geldig

resultaat
ontwerp: ondergrens bekleding [m+ NAPI 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97
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Toetstabet_ v3

( I,'7._ ?< \-\ç t- )'\~'\r<-C"-{.-\ :::- s-
.: On'w errr~l )

::::::, '(\1L'-XIW"\D-« WC'-C\rcL.. vlJ ,fc<cJó.
\.(ttr-- VÓ()I-~(fl1-lily1 : ':>PL....c!or ~ 1,1f)

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

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium,

IPOLDER I Hoofdplaat I
DIJKVAKNR 132(2)

RANDVOORWAARDEN RIKZ

] w. H. r,
[rn + N~,PI [m] isl

2 1,1 5,2
4 1,6 6,2
0 c, 0,0

I oruwerppeu: ;J,

algemeen soort bekleding belonzuiien betonzuilen betonzuilen belonzuilen betonzuilen betonzuilen betonzuilen
d~aalnummer 73.4-73.85 734-73.85 73.4-73.85 734-73.85 73.4-7385 734-73.85 73,4-73.85

niveau bovengrens 101+NAPI 3 3 3 3 3 3 3
niveau ondergrens Ion+NAPI 0 0 0 0 0 0 0

helling (1 : 71 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
aanwezige/minimale helling gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde

toplaag steendikte iml 0,33 0.31 0,29 0,27 0,25 0,24 0,22
soortel'l_ke massa (ton/m3) 2,231 2,328 2,425 2,522 2.619 2,716 2,813I?Ûc\':'1 »c c.\il..fo! ~ iml r..ldî C '-lOS' C' \,JO _Q'-10 .o ~5- .:, s s Îl ~O
b.!J.blokken: lengte iml

toplaag~enetreerd ? [ja/nee]
aanwezige H.lóD H 4.25 4,19 4,17 4,18 4,24 4,17 4,30

o krit (gepenetreerd of overgoten) [rn] 0.66 0,61 0,57 0,53 0,50 0,47 0,45
onderlagen filterdoorlatendheid [rnrrvs]

dikte fllteriaall [m] 0.15 0.15 0.15 0,15 0,15 0,15 0,15
kielkern aanwezl!i! ? ~a/neel ja ja ja ja ja ja ja

bij kielkern: niveau kruin [rn +NAPI

biJ geen kielkern: dikte kleilaag m
maatgevende w. [rn +NAPI 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20

condities H. Iml 1.65 1.65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65
r, isl 6.26 6.26 6.26 6,26 6,26 6,26 6,26
I', H 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65
Y. 1011 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15

globale schade-ervaring beheerder? [veel/weinig]

toetsing aansluiting toplaag-filter? (goed/slecht)

zakkingen opgetreden? [ja/nee]

beoordeling afschuiving goed goed goed goed goed goed goed
type bekleding Black Box

resultaat Black Box

bij filter: H./t\Dm•u il 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30
Anamos geldig? geldig geldig geldig geldig geldig geldig geldig

resultaat

ontwerp: ondergrens bekledl~~ ___ !~_I_ 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2.48 24R-_---,------- .._---"--_ .._-- .._ .._- ..'---- ...



Toetstabel vä
_. J~=O,1

d\~

. .'~._- \})Qj~~~~ .. .
Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.
Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
'TOETSING I ONTWERP

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium. ~~

IPOLDER I Hoofdplaat I
DIJKVAKNR 132(2)

RANDVOORWAARDEN RIKZ I
w. H. T.

I[m+ NAPI Iml 151
2 1,1 5.2 J
4 1,6 6,2
0 ~,l 0.0

I ~'''''~'~I I. ",'

\-\~
:: 0, ~4 f o..~~Of" v °i9 ...

(',1.)( \-\~ + h,\)~ct.u.. ;:: 1''-1 '> ~ptÀl)

algemeen soort bekleding belonzuilen belonzuilen betonzuilen belonzuilen belonzuilen belonzuilen belonzuilen
dljl<J:laalnummer 76,5-76,9 76,5-76,9 76,5-76,9 76,5-76,9 76,5-76,9 76,5-76,9 76,5-76,9

niveau bovengrens [rn+ NAPI 5 5 5 5 5 5 5
niveau ondergrens [m+ NAPI 0 0 0 0 0 0 0

helling 11: 11 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
aanwezige/minimale helling gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde

toplaag steendikte [rn] 0,38 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0.26
soorte~ke massa Ilantm31 2,231 2,328 2,425 2,522 2,619 2,716 2,813

Ir- r- ~or '" cl,k.1-t. IIIIoYIIllikllrnillli8Glle (mi (),~\ Ó ..ç O,~O 0. ~O C.1o Cl,-. c: OLf
bijblokken: lengte (mi

toplaag gepenetreerd 1 Ua/nee)
aanwezige H./óD 1-1 4,53 4,55 4,63 4,62 4,49 4,55 4,46

o krlt (gepenetreerd of overgoten) [m] 1,10 1,01 0,94 0,88 0,83 0,78 0,74
onderlagen fIlterdoorlatendheid (mm/51

dikte fIlterlaag [m] 0,15 0,15 0.15 0,15 0,15 0,15 0,15
kielkern aanwezig 1 Ua/neel _ja _ja ja _ja ja la ja

b!J.kielkern: niveau kruin [m+ NAPI
biJ geen kielkern: dikte kleilaag m

maatgevende w. [m+ NAPI 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70
condities H. [rn] 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03

T. (si 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71
S (-, 1,47 1.47 1.47 1,47 1,47 1,47 1,47
Y. [rn] 1,25 1,25 1.25 1,25 1,25 1,25 1,25

globale schade-ervaring beheerder 1 Iveellweinig)

toetsing aansluiting toplaag-filter 1 Igaedlslechll
zakkingen opgetreden 1 Ua/neel

beoordell~ afschuiving _!l0ed goed Jl_oed goed goed goed goed
type bekleding Black Box

resultaat Black Box

bij filter: H./óDm .. I-I 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63
Anamos geldig 1 geldig geldig geldig geldig geldig geldig geldig

resultaat
ontwerp: ondergrens bekleding [m+ NAPI 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82

Pagina 1



_.
Toetstabel_v3

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

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium.

RANDVOORWAARDEN RIKZ Jw. H. T. I
Im+ NAPI Iml Isi

2 1.1 5.2
4 1.6 6.2
0 ~.l 0.0

I _" •••_'~, I. 0,(

IPOLDER' I Hoofdplaat I
DIJKVAKNR 132(2)

o\~:: I,t

~i~ = q__ 0,9ks - -I,q

( \."1)< ~~ thtV(.«'\A

,f0. cloy, ,ç I,~

biû} ') OV\k.u'r<til

algemeen soort bekleding beton zuilen belonzuilen beton zuilen betonzuilen belonzuilen betonzuilen belonzuilen
dNaalnummer 76,5-76,9 76,5-76,9 76,5-76,9 76,5-76,9 76,5-76,9 76,5-76,9 76,5-76,9

niveau bovengrens [m+ NAPI 4 4 4 4 4 4 4
niveau ondergrens [m+ NAPI 0 0 0 0 0 0 0

helling 11:11 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
aanwezige/minimale helling gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde

toplaag steendikte Iml 0,36 0,33 0,31 0,29 0,27 0,26 0,24
soorte!!l_ke massa IIonJm31 2,231 2,328 2,425 2,522 2,619 2,716 2,813ICr.r\.or )( d,:I..Jc. GIIIlI~ Iml Q,S'O O,l,~ _Û_I,Ç 0, u o _.ö_ L () O~lS O~\)I' blj_blokken: lengte [rn]

toplaag gepenetreerd? Ua/nee)
aanwezige H./aD I-I 4,49 4,53 4,49 4,49 4,53 4,43 4,54

D krlt (gepenetreerd of overgoten) Iml 0,88 0,81 0,75 0,71 0,66 0,62 0,59
onderlagen fIlterdoorlatendheid Imm/sl

dikte fIlterlaag [m] 0,15 0,15 0.15 0,15 0,15 0,15 0,15
kielkern aanwezig? Ua/neel .la ja ja ja ja ja ja

biJ kielkern: niveau kruin [m+NAPI
biJ geen kielkern: dikte kleilaag m

maatgevende W. [me NAPI 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20
condities H. [m] 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90

T. Isi 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56
ç I-I 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49
Y. Iml 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19

globale schade-ervartnq beheerder? [veellweinig)

toetsing aansluiting toplaag-filter? Igoed/sl.chll
zakkingen opgetreden? (ia/neel

beoordeling afschuiving goed goed goed goed goed goed goed
type bekleding Black Box

resultaat Black Box

bij filter: H./6.Dm~1 I-I 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61
Anamos geldig? geldig geldig geldig geldig geldig geldig geldig

resultaat
ontwerp: ondergrens bekleding [m+ NAPI 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41

Pagina 1



_.
Toetstabel_ v3

_. ( \,2 ')< Hs l Y\\V<û.lA..

« on~u..Ji:.r PPG', l)
vel\-. c.Lt..

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

bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium. . ~ W\O.l<i mo-Lt \...JOL\ u.h
fCLc~or =: ',"lr

, .-

!POUJER .! Hoofdplaat I
DIJKVAKNR 132(2)

RANDVOORWAARDEN RIKZ

w. H. Tp

[m + NAPI Im) 1$)
2 1.1 5.2
4 1.6 6,2
0 ~, 0.0

L v~v ... o,

~ -F~c..\C{ * I.~5

algemeen soort bekleding beton zuilen betonzuilen betonzuilen betonzuilen betonzuilen betonzuilen betonzuilen
dijkpaalnummer 76.5-76.9 76,5-76,9 76.5-76,9 76,5-76,9 76,5-76,9 76,5-76,9 76.5-76.9

niveau bovengrens Im. NAP) 3 3 3 3 3 3 3
niveau ondergrens [m+ NAP) 0 0 0 0 0 0 0

hell)ng I' : 7) 4.0 4,0 . 4.0 4.0 4,0 4.0 4,0
aanwezige/minimale helling gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde

toplaag steendikte [m] 0.31 0.29 0,27 0,25 0.24 0.22 0,21
soorte'!1ke massa Ilon/m3) 2.231 2,328 2.425 2.522 2.619 2,716 2,813

I \-O.c~o'"j( c~ '" Jf1l' :..bl'u!lte. )m) ÖjJ t,;' O~o _Q_l a .Q'& o~S' O'!.O O"Sö
bilblokken: lengte Iml

toplaag gepenetreerd? Ua/neel
aanwezige H./óD H 4.46 4.41 4,41 4.45 4,35 4,48 4.44o krlt (gepenetreerd of overgoten) Im) 0.66 0,61 0.57 0.53 0,50 0.47 0.44

onderlagen fIlterdoorlatendheid Imm/s)

dikte fllterlailj!_ Iml 0,15 0,15 0.15 0.15 0,15 0,15 0.15
kielkern aanwezig? Ua/neel la ja la ja ja la ja

biJ kiel kern: niveau kruin [m+ NAPI

bij geen klelkern: dikte kleilaag m

maatgevende w. [m+ NAP) 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10
condities H. [m] 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1,63 1,63

T. 1$1 6.23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23
~ I-I 1.53 1.53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53v, Iml 1,07 1,07 1.07 1.07 1,07 1,07 1,07

globale schade-ervaring beheerder? IveeVweinig]

toetsing aansluiting toplaaq-fllter ? Igoed/sl.chl)
zakkingen opgetreden? [ja/nee)

beoordell'!l!_ afschuiving _j!oed _j!oed goed goed goed _!l0ed goed
type bekleding Black Box

resultaat Black Box
bij filter: H,ICiDmu H 4,53 4.53 4,53 4.53 4,53 4,53 4,53
Anamos geldig? geldig geldig geldig geldig geldig geldig geldig

resultaat
ontwerp: ondergrens bekleding [m + NAP) 2.50 2,50 2.50 2,50 2,50 2,50 2,50

Pagioa 1



_.
Toetstabel_v3

_. (1,2. x. \-\~·t ",tVHU..A = -5', 6l,
<' O",hAj(Urp~l )Spreadsheet versie 3, d.d. 16-04-1998.

Gepleegde aanpassingen t.o.v. versie 2:
'TOETSING I ONTWERP

IPOLDER I Hoofdplaat I
DIJKVAKNR 132(2)

RANDVOORWAARDEN RIKZ

w, H, T.
[meNAPI Iml Isl

2 1,1 5,2
4 1,6 6,2
u z , U,u

I -"..._, I. o,

~ t'\o..'lc'I"", ...\~ \NCu" ...,l..

\,(D.h ux;,b .......~"
v£\. ..... ,l... f(i..C: ~or:' \~~bepaling y_s, berekening D_krit, afschuivingscriterium.

:=? fc...c.~oç :: ',~ ç

algemeen soort bekleding betonzuilen betonzuilen betonzuilen betonzuilen betonzuilen betonzuilen betonzuilen
dijkpaalnummer 76,5·76,9 76,5-76,9 76,5-76,9 76,5-76,9 76,5-76,9 76,5-76,9 76,5-76,9

niveau bovengrens [rn+ NAPI 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
niveau ondergrens [m+ NAPI 0 0 0 0 0 0 0

helling 11: 7( 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
aanwezige/minimale helling gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde

toplaag steendikte Iml 0,33 0,31 0,29 0,27 0,25 0,24 0,23
soortelijke massa .(IOn/m31 2,231 2,328 2,425 2,522 2.619 2,716 2,813

I\'Gl~\r,n~ ,f,\..\- ... ~ Iml ()Lie; c.v S" ÖI..tO C\1..0 0')<; 0. \~- Q__'3_S"_
biJ blokken: lengte Iml

toplaaq ~JlOnetreerd ? _llaJnefjl
aanwezige H,MO H 4,57 4,50 4,48 4,50 4,57 4,48 4,42

o krlt (gepenetreerd of overgoten) [m] 0,77 0,71 0,66 0,62 0,58 0,55 0,52
onderlagen fIlterdoorlatendheid [mm's]

dikte f1lterla~lI Iml 0,15 0,15 0.15 0,15 0,15 0,15 0,15
klelkem aanwezig? Ua/neel ja ja ja ja ja ja ja

biJ kielkern: niveau kruin [m+ NAPI
biJ geen kielkern: dikte kleilaag m

maatgevende W, [m+ NAPI 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70
condities H, Iml 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78

~ Isi 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41
ç H 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
v, Iml 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14

globale schade-ervarlnq beheerder? (veelJweinigl

toetsing aansluiting toplaag-filter? Igoed/slechll
zakkingen opgetreden? Ua/nee]

beoordeling afschuiving goed goed goed goed goed goed goed
type bekleding Black Box

resultaat Black Box

bij filter: H,'6.Dmu I-I 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57
Anamos geldig? geldig geldig geldig geldig geldig geldig geldig

resultaat
ontwerp: ondergrens bekleding [m+ NAPI 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
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