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Actualisatie toetsing bekleding Inleiding

1 Inleiding

Uit de inventarisatie is gebleken dat een deel van de harde bekledingen van de Westkapelse zeedijk niet
voldoet aan de gestelde veiligheidseis. In de toekomst zullen daarom de onvoldoende glooiingsvlakken
van dit traject worden vervangen. Voor verschillende vlakken kon in de inventarisatie nog geen eindoor-
deel worden gegeven omdat de gegevens ontoereikend of onbekend waren.
Daarom is destijds afgesproken dat in het jaar voor uitvoer van de werken op verzoek van het projectbu-
reau Zeeweringen de toetsing zal worden geactualiseerd door middel van een "hertoetsing". Bij deze ac-
tualisatie zal gebruik worden gemaakt van de nieuwste inzichten (opgenomen in STEENTOETSversie 3.20)
en eventueel van de extra verzamelde of herziene gegevens.
In het kader van de actualisatie zijn de destijds geïnventariseerde gegevens gecontroleerd. Dit is gebeurd
op basis van verificatie in het veld, controle van de invoerformulieren en het oplossen van tegenstrijdighe-
den en onvolkomenheden. Hiermee is tevens de eerste fase van de geavanceerde toetsing doorlopen. In
het rapport "Vervolg inventarisatie Steenzettingen Noord- en Midden-Zeeland" [lit1] wordt aangegeven op
welke wijze de actualisatie zal worden uitgevoerd.
Het onderliggende rapport beschrijft de actualisatie van de toetsing van de steenbekledingen van de
westkapelse zeedijkr (tussen dijkpaal 169 en 201). De huidige bekleding op dit traject bestaan voor veruit
het grootste deel uit asfalt, gepenetreerde breuksteen en gepenetreerde basalt. Verder worden er nog
enkele kleine tafels met petit-graniet, betonproducten en koperslakblokken aangetroffen.

In deze toetsrapportage is een groot aantal bijlagen opgenomen. Er kan onderscheid worden gemaakt in
bijlagen mèt en zonder toetsresultaten. Hieronder wordt ter verduidelijking de samenhang tussen de ver-
schillende bijlagen mèt toetstresultaten nader toegelicht. In de tabel die voorafgaat aan de bijlagen staan
de inhoud en uitgangspunten van de afzonderlijke bijlagen beschreven. In de tabel staat o.a. vermeld of

. de bijlage altijd of uitsluitend op verzoek wordt opgenomen in de rapportage.

Bijlagen met toetsresultaten
De toetsresultaten zijn in verschillende bijlagen opgenomen. Bijlage 11.1 tlm 11.4 en 14.2 tlm 14.4 zijn
toetsresultaten op basis van de geïnventariseerde gegevens, waarbij fouten in de database (zoals bij-
voorbeeld toplaagtype of toplaagdikte) reeds zijn aangepast.
Voor de totstandkoming van de bijlagen 11.5 en 11.6 zijn gegevens gebruikt die na veld bezoek of controle
van de mappen logischer leken dan de gegevens uit de database. Als bijvoorbeeld in de database (en ook
in de map) staat vermeld dat de toplaag is dichtgeslibd en het filter niet - terwijl in het veld blijkt dat het
vlak relatief laag ligt en tijdens laag water er nog altijd water tussen de stenen staat - wordt verondersteld

. dat ook het filter is dichtgeslibd. In bijlage 16 staan per glooiingsvlak de maximaal benodigde diktes voor
een stabiele toplaag vermeld. De resultaten van bijlage 11.5, 11.6 en 16 worden gebruikt voor het be-
heerdersoordeel in bijlage 13 en 14.1.

Invoergegevens 1 oordeel per dwarsprofiel Steentoetstabel 1 oordeel per vlak/tafel

Database Bijlage 11.1 tlm 11.4 Bijlage 12 Bijlage 14.2 tlm 14.4
Exclusief beheerdersoordeel

Database met logische Bijlage 11.5, 11.6 Bijlage 18 Bijlage 14.1, 13
Aanvullinoen/aanoassinoen Biilaoe 16 (benodigde diktes) Inclusief beheerdersoordeel

Bijlage 13 en 14.1 voor de geavanceerde toetsing en het ontwerp het vertrekpunt. Het beheerdersoordeel
is in kolom "bevindingen" van bijlage 13 nader omschreven. De bevindingen van het veld bezoek zijn geve-
rifieerd aan de gegevens uit de database en de mappen.

Waterschap Zeeuwse Eilanden 3
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Actualisatietoetsing bekleding Beschrijving dijktraject

2 Beschrijving dijktraject

Algemeen
Het dijkgedeelte ligt aan de westzijde van het eiland Walcheren (zie ook bijlage 5). Langs de dijk zijn op
verschillende locaties hoofden (bijvoorbeeld Aagtekerkehoofd en Noorderhoofd) aanwezig. Genoemde
hoofden hebben nauwelijks' invloed op de golfaanval onder normale en maatgevende omstandigheden .
.Ten zuiden van dijkpaal 180 ontbreekt breed voorland. In bijlage 4.1 zijn de golfrandvoorwaardenvakken
aangegeven die op het betreffende traject worden onderscheiden.

Toplaagtypen

Fig 2.1: "o-yerdeling opp. toplaagtypen Westkapelse Zeedijk (Noord) In figuur 2.1 is een overzicht gegeven van de
procentuele verdeling van de oppervlaktes van
de aanwezige bekleding stypen van het dijktraject
tussen dijkpaal 16gen 201. Veruit het grootste
gedeelte van het traject bestaat uit asfalt,
(gepenetreerde) basaltzuilen en gepenetreerde
breuksteen. Verder worden er nog enkele kleine

. tafels met koperslakblokken, beton en petit-
graniet aangetroffen.

Kreukelberm
Langs het dijkgedeelte tussen dijkpaal169 en 201 is op de meeste plaatsen een kreukelberm van res-
pectabele afmetingen aanwezig (sortering minimaaI60-300kg, breder dan 10m). De kreukelberm bestaat
hoofdzakelijk uit basaltzuilen; er worden echter ook zeer regelmatig betonblcikken van naar schatting 1000
kg aangetroffen. Op een enkele plaats is de kreukelberm vastgelegd door een penetratie. Vrijwel nergens'
ligt er een gezette steenbekleding onder de kreukelberm.

2.1 Indeling dijkvakken

Het te toetsen traject is opgesplitst in dijkvakken die in langsrichting begrensd worden door vakgrenzen.
De lengte van een dijkvak varieert in het algemeen tussen 50 en 100 meter. De opsplitsing is gebaseerd
op geometrie en tafelscheidingen. Binnen een dijkvak wordt één maatgevend dwarsprofiel geselecteerd
en gegenereerd.

. Waterschap Zeeuwse Eilanden 4
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Actualisatie toetsing bekleding Uitgangspunten

3 Uitgangspunten

Voor de actualisatie wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten. De uitgangspunten 7 t/m 12 zijn in
vergelijking met de inventarisatie nieuw.

1. Het eindoordeel wordt bepaald door de eindscore van STEENTOETS, versie 3.20. Hierbij geldt dat de
maatgevende combinatie van golfrandvoorwaarden bepalend is. Verder geldt dat een afwijkend be-
heerdersoordeel doorslaggevend is voor het eindoordeel. Eén en ander conform de Leidraad toetsen
op Veiligheid (LTV) [lit6].

2. Per bekledingsvlak wordt minimaal één score bepaald. Een bekledingsvlak wordt gekenmerkt door
een éénduidige toplaag met bijbehorende constructieopbouw. Door variatie in de sterkte- (taludhel-
ling) en belastingparameters zijn verschillende eindscores voor ieder bekledingsvlak mogelijk. De be-
oordeling van de bekleding komt als volgt tot stand:
a. verdeel het dijktraject in een aantal dijkvakken met een lengte variërend van 50 tot 100 meter; ie-

der dijkvak vormt hierdoor de scheiding van de inliggende steenbekledings(deel)vlakken;
b. beoordeel met STEENTOETS voor ieder dijkvak de stabiliteit van de inliggende "(deel)vlakken"

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

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

één oordeel per vlak voor de visuele duidelijkheid de score "twijfel" omgezet in "geavanceerd".
4. De reststerkte van de onderliggende kleilaag wordt niet in rekening gebracht.
5. Voor de hydraulische belasting wordt gebruik gemaakt van de "Golfrandvoorwaarden op de Wester-

scheide gegeven een 1/4000 windsnelheid, deelII, RIKZ juli 1998" [lit5]. Deze randvoorwaarden zijn in
principe afgegeven op 50 meter uit de teen van de dijk. Een eventuele reductie van de hier bepaalde
golfbelasting kan optreden door de aanwezigheid van havendammen en/of voorland. Indien hiervan
sprake is, wordt dit vooralsnog niet in de golfbelasting verdisconteerd. Wel zal worden aangegeven op
welke trajecten de aanwezigheid van havendammen een rol kan spelen in de reductie van de golfbe-
lasting. Voor de aanwezigheid van een klein stukje voorland wordt dit niet gedaan omdat dit slechts in
zeer specifieke omstandigheden effect heeft.

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

7. Bij de actualisatie wordt de aanwezigheid van een kreukelberm meegenomen in het beheerdersoor-
deel van de onzichtbare tafels.

Score toplaagstabiliteit Stabiliteitsoordeel Beheerdersoordeel
onzichtbaar vlak kreukel berm
Goed (Stabiel) Niet van belanq Goed
Onvoldoende (instabiel) .Q.!!_'{Q!~oenc!~l!_Qstabiel)__:_ _QnvoI9o~nde

Goed (stabiel) Voldoende
Twijfelachtig/Geavanceerd Onvoldoende (instabiel) .Twi~achtig . _

.-Goed (stibiel) Voldoende

Als de toplaag van het onzichtbare vlak stabiel is (volgens zowel Anamos als de eenvoudig toetsing),
is het stabiliteitsoordeel van de kreukelberm niet van belang voor het beheerdersoordeel. Het be-
heerdersoordeel is dan altijd "goed". Als de toplaag daarentegen instabiel of onvoldoende is, leidt een
(voldoende) brede en zware kreukelberm alsnog tot het beheerdersoordeel voldoende. Een onvol-
doende brede en zware kreukelberm leidt bij een instabiele/onvoldoende of twijfelachtige toplaagsta-
biliteit tot een beheerdersoordeel van respectievelijk "onvoldoende" of "twijfelachtig".

8. Bij de actualisatie zullen de gegevens in het veld worden geverifieerd. Voor die tafels waar de band-
breedte van het omslagpunt van de toetsresultaten kleiner is dan de onzekerheid in toplaagdikte en/of
andere parameters zal de glooiing zonodig op één of meerdere plaatsen worden opengebroken.

Voor de betrouwbaarheid van het toetsingsproces word! de beoordeling op basis van alleen de !oplaags!abili!eit bij he! beheer-
dersoordeel ingebracht.

Waterschap Zeeuwse Eilanden 5
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Actualisatie toetsing bekleding Uitgangspunten

9. Als bij actualisatie blijkt dat de eindscore "onvoldoende" of "nader onderzoek" is, terwijl de toplaag-
stabiliteit als "goed" beoordeeld wordt, zal in detail worden nagegaan of de oorzaak (materiaaltrans-
port of afschuiving) van de eindscore voor de gehele tafel geldig is.

10. Als aan de hand van de (her)toetsresultaten voor een betreffend vlak geen eenduidig oordeel kan
worden gegeven, kan een vlak worden opgesplitst. Hiervoor wordtgebruik gemaakt van een decimale
subnummering bijvoorbeeld (55000 wordt 55000 en 55000,1). Als op basis van de geavanceerde
toetsing of na openbreken een opsplitsing moet worden gemaakt, wordt bij de actualisatie de oor-
spronkelijke vlakcode vervangen door een cbde die nog niet bestaat (bijvoorbeeld 55001 wordt 55031
en 55032).

11. Het aspect inklemming heeft alleen invloed op de rekenwaarde van de toplaagdikte. Voor tafels zon-
der inklemming wordt gerekend met de minimale dikte. Voor tafels met inklemming wordt uitgegaan
van de gemiddelde toplaagdikte.

. 12. Voor gepenetreerde tafels die waterdicht zijn, moet naast de berekening volgens STEENTOETS ook
nagegaan worden of statische overdrukken kunnen ontstaan. In bijlage 13 zijn twee kolommen toege-
voegd die een indicatie geven van de mogelijke weerstand van het vlak tegen statische overdrukken.

13. Alle tafels meteen helling flauwer dan 1:8 worden in STEENTOETS beoordeeld als een vlak op de berm
en krijgen voor de berekening een helling "aangemeten" die overeenkomt met de helling van de on-
derliggende tafel. Voor flauwe tafels die niet op de berm liggen wordt daarom vooraf de helling over-
genomen van het onderliggende vlak, zodat deze niet als bermtafel wordt doorgerekend.

Waterschap Zeeuwse Eilandén 6
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Actualisatie toetsing bekleding Toetsproces

4 Toetsproces

In de volgende paragrafen wordt aangegeven welke stappen zijn doorlopen en op welke manier de toets-
resultaten nader beschouwd worden. De volgorde van de paragrafen is afgestemd op de volgorde van de
verschillende toetsingen.

4.1 . Inventarisatie steenzettingen Zeeland

In 1999/2000 zijn in het kader van de inventarisatie steenzettingen Zeeland reeds inventariserende toet-
singen uitgevoerd. De bevindingen zijn beschreven in de "Rapportage toetsing bekleding, Westkapelle,
traject dp 169 - 201" van februari 2000.

4.2 Ontwerpberekeningen
/

Voor het ontwerpen van werken in het kader van het project Zeeweringen heeft men ook behoefte aan
informatie omtrent de eenduidigheid van de beoordeling binnen het bekledingsvlak in verticale zin. De
beoordeling van iedere tafel is gebaseerd op de werkelijke ligging van de onder- en bovengrens. Om na te
gaan of nabij de ondergrens de score gunstiger uitvalt, wordt een extra berekening gemaakt met een ver-
laagde bovengrens (bovengrens = ondergrens + Y2meter). Deze verfijning vormt voor de ontwerper een
handvat om de bekledingsvlakken eventueel in verticale zin op te splitsen. Voor de resultaten van deze
beoordeling wordt verwezen naar bijlage 11.2, 13 en 14.4.
Deze precisering is bij de inventariserende toetsing en de actualisatie uitgevoerd. Indien bij de actualisatie
op deze wijze een toetsresultaat "goed" wordt verkregen, wordt in bijlage 13 aangegeven waar verticaal
gezien een scheiding kan worden aangebracht. Op dit traject zijn er geen vlakken waarvoor dit geldt.

4.3 Geometrie

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

4.4 Actualisatie

Bij de actualisatie wordt per dwarsprofiel en per tafel aangegeven wat de benodigde toplaagdikte be-
draagt, uitgaande van een eventueel logisch aangepaste constructieopbouw. In bijlage 16 wordt dit weer-
gegeven. Verder is in de laatste twee kolommen van bijlage 13 de minimale en maximale benodigde dikte
opgenomen. De grootte van het verschil tussen de benodigde en aanwezige dikte bepaalt mede de nood-
zaak om verdere onzekerheid van toplaagdikten en constructieopbouw te reduceren. Uitgaande van de
eventueel logisch aangepaste constructieopbouw wordt de eindscore en de bijbehorende toplaagstabiliteit
gepresenteerd in bijlage 11.5 en 11.6. In het volgende hoofdstuk worden de bevindingen van de actuali-
satie beschreven.

Waterschap Zeeuwse Eilanden 7



I

I
I
I
I
~

I
I
I
I
I
t4t
I
I
I
I
I
I
I

Actualisatie toetsing bekleding .Bevindingen en beheerdersoordeel

5 Bevindingen en beheerdersoordeel

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

(Logische) aanvullingen en wijzigingen

• Top- en onderlaag
Bij de controle in het veld zijn er geen onvolkomenheden of fouten met betrekking tot de aanwezige top-
laagtypen geconstateerd. Wel zijn er een aantal wijzigingen met betrekking tot dichtslibbing van top- en
filterlaag doorgevoerd omdat er in het algemeen van kan worden uitgegaan dat er geen dichtslibbing van
top- en filterlaag plaatsvindt boven gemiddeld hoogwater (GHW:NAP+1 ,65m). Er is daarom voor de vlak-
ken die voor meer dan ?5% boven GHW liggen, verondersteld dat top- en filterlaag niet zijn dichtgeslibd.
Voor de vlakken waarvan tijdens het veldbezoek is geconstateerd dat er tijdens eb nog water tussen de
steenspleten zichtbaar is, wordt verondersteld dat zowel de top- als filterlaag is dichtgeslibd. In onder-
staánd overzicht is voor het betreffende traject GHW aangegeven.

• Gepenetreerde vlakken
STEENTOETS berekent de gepenetreerde vlakken uitermate conservatief. De benodigde diktes voor deze
gepenetreerde vlakken zijn daarom veel groter dan wanneer er voor dezelfde vlakken geen sprake zou
zijn van een penetratie. Dit lijkt erg onlogisch gezien het feit dat een penetratie in de meeste gevallen
zorgt voor een sterkere dan wel minimaal even sterke constructie (zie ook [lit?]). Om nu inzicht te krijgen
in de minimaal benodigdé dikte van de betreffende vlakken, is daarom voor bijlage 11.5, 11.6 en 16 gere-
kend zonder aanwezigheid van een penetratie. De bevindingen zijn opgenomen in de kolom "opmerkin-
gen" van bijlage 13. In afwachting van de resultaten van ander onderzoek worden volledig gepenetreerde
basaltvlakken vooralsnog op "nader onderzoek" gezet. De overige gepenetreerde tafels zijn bij het be-
heerdersoordeel als niet gepenetreerd meegenomen.

De toetsresultaten die tot stand gekomen zijn met de hierboven beschreven "aangenomen", maar wel
logische (veelal conservatieve) gegevens, zijn opgenomen in bijlage 11.5 en 11.6. Deze resultaten zijn
gebruikt voor het beheerdersoordeel (zie bijlage 13 en 14.1). In bijlage 18 zijn de logische aanpassingen
blauw gemarkeerd. In onderstaande tabel zijn de vlakken weergegeven die op basis van de logische aan-
vullingen een gewijzigde score voor de toplaagstabiliteit en/of een gewijzigde eindscore hebben gekregen.

Ivlakcode Itoplaag !invent Ilogisch lopm
ONVOl obv logische aanvullingen (zonder penetratie en toplaag niet

05178006 28.11 NaderOnd ONVOl dichtgeslibd)

05179006 28.1 Nader Ond ONVOl ONVOl obv logische aanvullingen (filter dichtgeslibd)

05179601 26 Nader Ond GOED GOED obv logische aanvullingen (toplaag niet dichtgelibd)

05179602 26 Nader Ond GOED GOED obv logische aanvullingen (filter dichtgelibd) ,

ONVOl obv logische aanvullingen (zonder penetratie en toplaag niet

os179704 28.13 NaderOnd ONVOl dichtgeslibd)

Obv logische aanvullingen (filter dichtgeslibd) wordt score

toplaagstab. GOED. Omdat het een onzichtbaar vlak is, is deze

os179902 28.3 NaderOnd GOED score maatgevend. ,
ONVOl obv logische aanvullingen (zonder penetratie en toplaag niet

os180002 28.11 NaderOnd ONVOl dichtgeslibd)

Obv logische aanvullingen (filter dichtgeslibd) wordt score

toplaagstab. GOED. Omdat het een onzichtbaar vlak Is. Is deze

os180103 28.3 NaderOnd GOED score maatgevend.

os180301 28.3 Nader one GOED GOED obv logische aanvullingen (filter dichtgeslibd)

ONVOl obv logische aanvullingen (zonder penetratie en toplaag niet

os180302 28.41 Nader Ond ONVOl dichtgeslibd)

Obv logische aanvUllingen (filter dichtgeslibd) wordt score

toplaagstab. GOED. Deze score is maatgevend voor eindscore

os180502 28.3 ONVOl GOED onzichtbaar vlak.

ONVOl obv logische aanvullingen (zonder penetratie en toplaag niel

05180601 28,41 Nader Ond ONVOl dichtgeslibd)
ONVOl obv logische aanvullingen (zonder penetratie en toplaag niet

05180604 28,41 NaderOnd ONVOL dichtgeslibd)

Waterschap Zeeuwse Eilanden 8
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Actualisatie toetsing bekleding Bevindingen en beheerdersoordeel

Kreukelbérm
Volgens de randvoorwaarden van het RIKZ dient op de Noordzee op het betreffende traject onder maat-
gevende omstandigheden rekening te worden gehouden met golfhoogtes van 3,6 tot 5,1 meter. Bij deze
golfhoogtes dient een stabiele bestorting te voldoen aan de volgende eisen:

Criterium Hs groter dan 2,5 m
. Sortering (kg) 300-1000
Mso-Qem (kQ) 677
Breedte van minimaal (m) 10

Uit de tabel blijkt dat er gezien de waargenomen afmetingen van de kreukel berm wordt getwijfeld aan de
stabiliteit van het grootste gedeelte van de kreukelberm.

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

scoreVerklaringTafel- Top- Score
code laag Inventarisatie Actualisatie

Bijlage14.1 Bijlage14.1=9============~~~~~==============91

.Oordeel mogelijk opdrukken toplaag
. De stabiliteit van gepenetreerde vlakken wordt mede bepaald door het ontstaan van statische overdruk-
ken. In STEENTOETS wordt hier geen oordeel over gegeven. Voor de gepenetreerde vlakken die op basis
van golfklappen in STEENTOETS een oordeel "goed" of ~'twijfelachtig" hebben gekregen, dient daarom
ook de kans op statische overdruk te worden nagegaan.
Verschillende vlakken liggen zodanig hoog op het talud dat de maatgevende grondwaterstand hier bene-
den de ondergrens van het betreffende vlak ligt. Hierdoor vindt onder het betreffende vlak geen drukop-
bouw plaats en zal het vlak niet worden opgedrukt. Ook als het vlak niet waterdicht is ingegoten zal de
drukopbouw onvoldoende zijn om het betreffende vlak op te drukken.
In bijlage 13 zijn in de laatste twee kolommen voor de betreffende vlakken de minimale en maximale
weerstand tegen opdrukken weergegeven. Hierbij zijn de hoogteligging van het vlak en de waterdichtheid
van zijn omgeving buiten beschouwing gelaten. Deze waarden zijn een indicatie voor het gedeelte van het
vlak dat op basis van mogelijk opdrukken eventueel behouden kan blijven.

Waterschap Zeeuwse Eilanden 9
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Actualisatie toetsing bekleding Vervolg

6 Vervolg

De actualisatie vormt het vertrekpunt voor de geavanceerde toetsing en het ontwerp van een eventueel
nieuwe bekleding. Voor de beoordeling van de in dit rapport beschreven toetsresultaten kan het best wor-
den uitgegaan van bijlage 13 en 14.1, waarbij bijlage 14.1 de score weergeeft van kolom "eindoordeel" in
bijlage 13. Dit eindoordeel is gebaseerd op de score van STEENTOETS (waarbij de slechtste score van
respectievelijk de toplaagstabiliteit, materiaaltransport en afschuiving maatgevend is) en het beheerders-
oordeel. Voor het beheerdersoordeel is onder andere gebruik gemaakt van bijlage 11.5 en 11.6 en staat
beschreven in de kolom "bevindingen" van bijlage 13. De toetsresultaten van bijlage 11.5 en 11.6 staan
respectievelijk weergegeven in de kolommen "stabiliteit toplaag I score" en "eindscore steentoets" van
bijlage 18. Voor de totstandkoming van deze bijlagen is gebruik gemaakt van logische waarden (zie
hoofdstuk 5). Ook bijlage 16 is gebruikt voor de onderbouwing van het beheerdersoordeel. In deze bijlage
staan de minimaal benodigde diktes weergegeven voor een "goed" toetsresultaat.
Voorn iet-zichtbare vlakken speelt tevens mee of er sprake is van een zware kreukelberm die zorgt voor
een gereduceerde golfaanval van het onderliggende bekledingsvlak. Als volgens de beheerder sprake is
van een 'zware' kreukelberm wordt de score (in bijlage 14.1) van het onderliggende vlak minimaal "vol-
doende", een en ander afhankelijk van de toplaagstabiliteit. Als er geen sprake is van een 'zware' kreukel-
berm is het oordeel van het onderliggende vlak uitsluitend gebaseerd op de toplaagstabiliteit.

In afwachting van de resultaten van de infiltratieproeven in de Kruiningenpolder, Willem~Annapolder en
Baarlandpolder worden volledig gepenetreerde basaltvlakken vooralsnog op "nader onderzoek" gezet. De
resultaten van deze onderzoeken worden gebruikt voor een definitief oordeel.

Waterschap Zeeuwse Eilanden 10
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Actualisatie toetsing bekleding Literatuur
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Toelichting bij bijlagen

1 Toelichting omzetting inwinformulier naar spreadsheetprogramma STEENTOETS

Algemeen
(tabel)

In deze bijlage wordt beschreven op welke wijze gegevens van omgezet in een vorm die geschikt is voor
STEENTOETS. Het betreft alleen de kleikwaliteit, kleikern, afschuiving en materiaaltransport. Deze tabellen zijn in overleg met Rijkswaterstaat,
Dienst Weg· en Waterbouwkunde (DWW) tot stand gekomen. Verder is een lijst met afkortingen opgenomen van constructie-elementen

Gebied
(tabel)

Per gebied wordt een
referentiesteiseis opgenomen:

Dit stelsel is gebaseerd op een dijkpaalnummering, veelal per polder, zoals deze buiten aanwezig was Um 2000. Langs de Noordzee betreft dit
het jarkus raaienstelsel.
B. Dit stelsel is geprojecteerd op de buitenkruinlijn van de dijken en de duintop van de zeereep bij duingebieden. De volgende afzonderlijke
stelsel worden onderscheiden: Noordzee Schouwen, Noordzee Walcheren en Noord-Beveland, Westerschelde en Oosterschelde.

c. De basis van dit stelsel is identiek aan referentiestelsel B';De referentie is echter gebaseerd op de dijkringgebieden conform de Wet op de
waterkering.
Het referentiestelsel C moet nog nader worden uitgewerkt.

I
I
I
I
I

voor de bekleding gegeven voor drie verschillende waterstanden en het
bekleding. Voor de Westerschelde en de Zuidwest kust van Walcheren is de golfbelasting gebaseerd op "Golfrandvoor-waarden op de
Westerschelde gegeven een 1/4000 wind-snelheid, deelII, RIKZ juli 1998". Voor de Oosterschelde is de golfbelasting vastgelegd in
Golfrandvoorwaarden Oosterschelde, concept: december 1998, RIKZ.
Het "toetspeil bekleding" is gebaseerd op het rapport "De basispeilen langs de Nederlandse kust, RIKZ mei 1995". Het "toetspeil bekleding" is
gelijk aan het basispeil uit 1985 vermeerderd met de invloed van 65 jaar (1985-2050) zeespiegelstijging. Eén en ander conform het rand-
voorwaardenboek.
Tabel met golfcondities volgens tabel1 ,2 en 3 behorend bij 3 waterstanden. Voor de Oosterschelde betreft dit de waterstanden NAP, 2 meter +
NAP en 4 meter+NAP. Voor de overige gebieden zijn de golfcondities gegeven bij 2 m+NAP, 4m+NAP en 6 m+NAP.

4.1

beter ruimtelijk beeld van de een aantal deeltrajecten met een lengte van 100 tot 200 meter.
wordt duidelijk gemaakt welke toplaagtypen voorkomen. Verder wordt in elk overzicht voor iedere glooiingstafel de uniek vlakcode als label

ltoecevoecd. Deze bijlage vormen een belangrijk hulpmiddel bij een veldbezoek.
de dijkvakindeling inclusief de dwarsprofiellocatie en het referentiestelsel B en zijn ook de dijkpalen van het referentiestelsel A opgenomen,
plaatsbepaling bij een veldbezoek te ver-eenvoudigen.

een beter ruimtelijk beeld van de glooiingstafels is het traject opgedeeld in een aantal deeltrajecten met een lengte van 100 tot 200 meter.
wordt duidelijk gemaakt welke toplaagtypen voorkomen. Verder wordt in elk overzicht voor iedere glooiingstafel de uniek vlakcode als label

ltoe-qevoeqd. Deze bijlage vormen een belangrijk hulpmiddel bij een veldbezoek.
Ikv,.kl,,,t ..llnr inclusief de dwarsprofiellocatie en het referentiestelsel B en zijn ook de dijkpalen van het referentiestelsel A

de toplaagtype conform de kolommen "vlakcode" en "onderlinge samenhang" van de materiaaltabel. Voor de gebruikte
Iv",rw'.7",n naar de legenda waar eveneens de opper-vlakten per vlakcode zijn vermeld. De horizontaal geprojecteerde oppervlakten zijn berekend

basis van de gekozen dijkvakindeling. Hierdoor zal enige afwijking optreden met de werkelijk geprojecteer-de oppervlakten, zoals deze met
GIS bepaald zijn.
Op de verticale as worden de hoogtematen weergegeven ten opzichte van NAP.
Onzichtbare vlakken zijn met diagonale lijnen weergegeven.

In dit vooraanzicht worden alle unieke vlakcoderingen weergegeven. De opbouw van en de
Oosterschelde refereren de eerste drie cijfers aan de dijkpaal waar het vlak begint. De twee laatste cijfers geven een volgnummer aan. Een cijfer
achter de komma bete-kent dat het vlak in het spreadsheet "DYKTAFEL" gesplitst is in verband met de presentatie en/of de precisering van de
toetsresultaten.

1 van 4 overzicht beschrijving bijlagen
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Bijlage 8.2 tlm 8.7 worden alleen op verzoek bijgevoegd, Als de informatie van deze bijlagen reeds terug te vinden
op andere overzichten dan wordt dit hieronder vermeld. Onzichtbare vlakken zijn met diagonale lijnen
weergegeven.

1 per traject

8:2 Vooraanzicht· Tonlaan
In dit vooraanzicht wordt het toplaagtype van alle vlakken weergegeven. De codering is conform de materiaaltabel van bijlage 3. Dit kenmerk is
opgenomen in bijlage 7.

8.3 Vooraanzicht Constructiecode , "_':'r~-_";- - i-
In dit vooraanzicht wordt de constructiecode van alle vlakken weergegeven. Uit de constructiecode kan direct de opbouw van de toplaag met de
bijbehorende onderlagen worden afgeleid. De codering is conform de materiaaltabel van bijlage 3.

8.4 Vooraanzicht Taludhellina . '
In dit vooraanzicht worden van alle vlakken de minimale en maximale taludhelling in graden weergege·ven.

8.5 Vooraanzicht aekozen administratief kenmerk
In dit vooraanzicht kan één van de administratieve kenmerken zoals deze in de database zijn ingevuld. xx is het volgnummer zoals deze vermeld
is in bijlage 17.

8.6 Vooraanzicht aekozen kenmerk uit biilaae 12 I- ~- ... -,

In dit vooraanzicht kan één van de kenmerken uit bijlage 12 worden weergegeven Dit betreft alleen de invoerparameters. Hiermee kan zichtbaar
worden gemaakt hoe de conversie de verschillende parame-ters naar STEENTOETS is verlopen. xx is het volgnummer zoals deze vermeld is in
bijlage 17.

8.7 Vooraanzicht aekozen kenmerk uit biilaae 13 .-
In dit vooraanzicht kan één van de kenmerken uit bijlage 13 worden weergegeven.xx is het volgnummer zoals deze vermeld is in bijlage_17.

9 Dwarsprofielen voor traject ... tot ...
1 of meer per Voor het geselecteerde dijkvak wordt een dwarspro-fiel sa-mengesteld uit de gegenereerde gegevens van de ESRI module. Eventueel wordt dit

traject profiel ter controle vergele-ken met de bronge-ge-vens uit DG-<lialog topogra-fie. Verder wordt in het dwarsprofiel de ligging van het maaiveld
(figuur) aangegeven. In de bijbe-horende tabel is een aantal kenmerken van de tafels opgenomen. Voor de onzichtbare vlakken is het profiel aangepast

als de taludhelling afwijkt van de bovenliggende tafel. Bij een te flauwe helling wordt de verucate maat aangepast en bij een te steile helling de
horizontale maat. In bijlage 15 wordt hiervan een overzicht gegeven.
Standaard worden slechts een beperkt aantal dwarsprofielen in de rapportage meegenomen. Alleen op verzoek worden alle dwarsprofielen
uitgedraaid.

10 Overzichtskaarten, alleen op verzoek .
Overzichtkaart conform bijlage 6, met het toetsresultaat als kenmerk.

1 per traject 10.1 eindoordeel inclusief beheerdersoordeel zie ook bijlage 14.1
(figuur) 10.2 eindoordeel exclusief beheerdersoordeel zie ook bijlage 14.2

10.3 eindoordeel exclusief beheerdersoordeel zie ook bijlage 14.3; bovengrens= ondergrens+0.5 m
10.4 eindoordeel exclusief beheerdersoordeel zia ook bijlage 14.4; golftabe/2

11.1 STEENTOETS. vooraanzicht eindscore per dijkvak per glooiinastafel
1 per traject In dit vooraanzicht wordt de eindscore van STEENTOETS per dijkvak weergegeven. Derhalve zijn per glooiingstafel meerdere scores mogelijk.

(figuur) In de legenda wordt de resulterende oppervlakten vermeld. Een en ander conform bijlage 7.
Een score "geen oordeel" betekent meestal dat het toplaagiype niet met STEENTOETS te beoordelen is. In een enkel geval (klein of
onbelangrijke tafel) zijn onvoldoende gegevens bekend, waardoor STEENTOETS geen resultaat oplevert.

> Standaard labelkeus: vlakcode

11.2 STEENTOETS vooraanzicht eindscore per dijkvak per alooiinastafel met B.ar =O.ar +% m
1 per traject Voor het ontwerpen van werken in het kader van het project Zeeweringen worden in dit vooraanzicht de resultaten weergegeven conform bijlage

(figuur) 11.1. Hierbij wordt echter voor iedere glooiingstafel bij elk dwarsprofiel de bovenkant van de tafel als volgt aangepast: Bovengrens = Ondergrens
plus een halve meter (B.gr = O.gr + Y, m). Hiermee kan worden nagegaan worden of wellicht een deel van de glooiing aan de onderzijde kan
blijven zitten.

> Standaard labelkeus: vlakcode

11.3 STEENTOETS vooraanzicht toplaaastabiliteit per diikvak per glooiinastafel
1 per traject In dit vooraanzicht wordt de resulterende toplaagstabiliteit van STEENTOETS per dijkvak weergegeven. De onderliggende score van ANAMOS

(figuur) wordt eveneens zichtbaar gemaakt. Per glooiingstafel zijn der-halve meerdere scores mogelijk. In de legenda wordt de resulterende oppervlakten
vermeld. Een en ander conform bijlage 7.

Standaard labelkeus: aanwezige toplaagdikte

11.4 STEENTOETS, vooraanzicht eindscore per dijkvak per glooiingstafel, aolftabel 2
1 per traject In dit vooraanzicht wordt de eindscore van STEENTOETS per dijkvak weergegeven. Op basis van golftabel 2. Een en ander conform bijlage 11.1

(figuur)
> Standaard labelkeus: vlakcode

11.5 STEENTOETS, vooraanzicht o.b.v. aanoenaste invoer
1 per traject Opzet vergelijkbaar met bijlage 11.1. Echter resultaten o.b.v. logische waarden n.a.v. veldbezoek.

(figuur)
> Standaard labelkeus: vlakcode

I
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11.6 STEENTOETS vooraanzicht toolaanstabllltelt o.b.v. aanoenaste invoer
1 per traject Opzet vergelijkbaar met bijlage 11.3. Echter resultaten o.b.v. logische waarden n.a.v. veldbezoek.

(figuur)
> Standaard labelkeus: aanwezige toplaagdikte

12 STEENTOETS toetsingstabei
1 per traject De toetsingstabel van STEENTOETS, waarbij per glooiingstafel alleen de maatgevende situatie geselecteerd is. Dit wordt bepaald door het

(tabel) maximum van Hs/(OD)'02/3

13 Eindscore bekleding per tafel inclusief beheerdersoordeel
1 per traject Een toetstabel waarbij de resultaten gedestilleerd zijn uit de toetstabel van STEENTOETS. Bij een afwijkende eindoordeel wordt in deze tabel het

(tabel) beheerdersoordeel met onderbouwing gegeven. Daar-naast zijn voor alle vlakken de oppervlakten weergegeven. Deze tabel vormt de basis
waarmee een totaaloverzicht van de resultaten kan worden gegenereerd. Als uitbreiding op de inventarisatie wordt per tafel aangegeven wat de
benodigde dikte moet zijn om te zorgen dat fde toplaagstabiliteit verzekerd is. Hierbij is zonodig de constructieopbouw (enigszins) aangepast. Dit
betreft met name wijziging van de dichtgeslibdheid van toplaag of filterlaag.

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

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

> Standaard labelkeus: vlakcode

14.2 Eindoordeel bekledina per alooiinastafel exclusief beheerdersoordeel aolftabel1
1 per traject In dit vooraanzicht wordt per glooiingstafel de eindscore van STEENTOETS gepresenteerd. Het betreft de kolom "eindscore tabel 1, bijlage 14.2'

(figuur) van bijlage 13.

> Standaard labelkeus: vlakcode

14.3 Eindoordeel bekledina per alooiinastafel excl. beheerdersoordeel met Bar = Oar + Y.m
1 per traject In dit vooraanzicht wordt per glooiingstafel de eindscore van STEENTOETS gepresenteerd. Het betreft de kolom "eindscore met B.gr = O.gr + y.

(figuur) m bijlage 14.3" van bijlage 13.

> Standaard labelkeus: vlakcode

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

(figuur) van bijlage 13.

> Standaard labelkeus: vlakcode

15 Aanpassingen van onzichtbare vlakken
1 per traject In drie overzichten wordt aangegeven op welke wijze het talud van de onzichtbare vlakken wordt aangepast zodat de helling overeenkomt met

(figuur) de bovenliggende tafel. Deze automatische routine was nodig omdat de taludhelling binnen GIS niet altijd correct geconstrueerd was.

16 Overzicht benodiade dikten
1 per traject In dit overzicht wordt voor iedere tafel in elk dwarsprofiel aangegeven het tekort dan wel overschot aan dikte op basis van alleen de

(figuur) toplaagstabiliteit. De benodigde dikte is gebaseerd op het maximum van de 3 golftabellen. De constructieopbouw is zonodig aangepast om een
eindscore te kunnen berekenen. Deze visualisatie kan gebruikt worden bij de afweging om eventueel meer gegevens van de glooiing in het veld
te gaan verzamelen.

> Standaard labelkeus: aanwezige toplaagdikte

17 Constructieve gegevens, te tonen kenmerken, alleen op verzoek
Algemeen In 3 tabellen wordt een opsomming gegeven van de kenmerken die gebruikt kunnen worden als label
(tabel) In bij/aqen 7, 8.5 tlm 8,7, 11.1 tlm 11.4 14.1 tlm 14.4 en 16.
18 STEENTOETS toetsinastabel (loalsch aanaevuld bestand)

1 per traject Opzet vergelijkbaar met bijlage 12. Het verschil met bijlage 12 zijn de blauw gemarkeerde cellen. Dit zijn logische waarden, waar gebruik van is
(tabel) gemaakt voor het bepalen van bijlage 11.5 en 11.6.

19 Tabel met opmerkinaen en bevindinaen in het kader van het veld bezoek
1 per traject In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de opmerkingen en bevindingen in het kader van het veldbezoek.

20 STEENTOETS toetsinastabel (kleine vlakken)
1 per traject Opzet vergelijkbaar met bijlage 12 en 18. Het betreft de gegevens van de vlakken die door de schematisering in eerste instantie niet zijn

(tabel) beoordeeld.

21 Oordeel kreukelberm
1 per traject Oordeel kreukelberm op basis van berekening.

25 overzicht van de niet getoetste (steenzettings)vlakken
1 per traject Overzicht van de niet getoetste glooiingstafels met constructiecode. Dit zijn de tafels die niet door geen enkele maatgevende dwarsprofiellocatie

(tabel) worden doorsneden.

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

32 Toetsing reststerkte kleilaaa
1 per traject Overzicht stormvertoop met maximale belastingduur bij reststerkte

41 De bijlage 41 Urn .... hebben specifiek betrekking op de toetsing in het kader van de overdracht van werken.
Nadere invullino volqt t.z.t,

I
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Toelichting bij bijlagen

I In alle bijlagen is een versiedatum opgenomen. Bij het afdrukken van de bijlagen 1 tfm 4 wordt altijd de laatste versie van deze
bijlage uitgeprint. Als deze versiedatum recenter is dan één van de overige bijlagen dan dient de betreffende bijlage mogelijk
opnieuw gegeneerd te worden.. .
Bijlage 1 en 3 zijn algemeen geldig en identiek voor alle beoordeelde trajecten. Bijlage 2 én 4 zijn alleen per gebied
verschillend (Westerschelde, Oosterschelde en Noordzee Walcheren). De overige bijlagen hebben specifiek betrekking op een
be-paald traject met een lengte van circa 4 kilometer.
In de volgende tabel wordt per bijlage een omschrijving gegeven. In de kolom "type" wordt aangegeven of de bijlage algemeen,
voor een bepaald gebied of voor een specifiek trajectgeldig is. Hierbij wordt.aanqeqeven ofde bijlage uit één of meerde-re
pagina's bestaat. Eveneens wordt vermeld of het eentabel, een figuur of een GIS kaart betreft.

Niet alle bijlagen worden standaard uitgedraaid en in de rapportage opgènomen.
De bijlagen die cursief gemaakt zijn, worden alleen op verzoete uitgedraaid; in de meeste gevallen zal de informatie van deze
bijlagen niet gebruikt worden. .

I
.

I

I
I

Voor de trajecten waar geen logische aanvullingen nodig zijn geweest ontbreken de bijlagen 11.5; 11.6 en 18. Deze bijlage zijn
voor deze traleeten identiek aan respectievelïk bïlage 11.1, 11.3 en 13.
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Bijlage 1

Toelichting omzetting inwintormulier naar het spreadsheetprogramma steentoets

versie: 15juni2001

1. Kleikwaliteit 2. Kleikern

Tabel_kleikwal

kwal goed/ Kwal
inwin- omschrijving matige laag; code

formulier klei
0 nee ·0
1 vettig ja 1 kl
2 zavelig ja 1 kl
3 zanderig nee 0 kl
41gestructureerd nee 0 kl
5 zand nee 0 za
6 veen nee 0 ve

Tabel_kleikern

inwin omschrij-
conversie
spread code

formulier ving
sheet

blanco n.
z land n lA
M Mijnsteenk n MY
Ö Onbekend n
K Klei n KL
0 Nul n

kleikwaliteit wordt als volgt bepaald:
score_totaal = 1: (kwall.diktel)/ diktetotaal

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

bij de inventarisatie is geen waarde
toegekend aan de kleikern

3a Afschuiving 3b inzanding toplaag

Tabel afschuiving
conversie

inwin formulier omschrijving spread
sheet

blanco ?
J ja j
n nee n

Tabel inzanding toplaag

inwin omschrij- conversie
spread code

formulier ving sheet
blanco ?

J ja j j
GR grind j gr
SL slakken j si
ST steenslag j st
N nee n n4. Materiaal transport

Tabel_zakking
enkel

inwin formulier
(zakking score
enkele enkel
in cm)

0 0
5 1
10 2
15 3

tabel_kwal -
constr

inwin
formulier score

kwal kwal
constr. constr
opbouw

0 0
1 0
2 0
3 0

0

Tabel_materiaal
transport

conversie
score spread
totaal sheet

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

Tabel_zakking
grote opp

inwin
formulier score
(zakking grote

meerderen opp
in cm)

0 0
5 2
10 3
15 3

De score van het materiaaltransport wordt bepaald door 3 aspecten

score_totaal = score_enkel + score_grote_opp + score_kwal_constr

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

5. onderlaagopbouw

afkorting omschrijvinq afkortino omschrilvlno
az zandasfalt si Silex
ge geotextiel si slakken
gr grind st steenslag
kl klei ve veen
KL kleikern vi vlijlaag
my mijnsteen za zand
pu gebroken puin lA zandkern

conversie tabellen
reftabel steentoets

13:15
14-6-011/1
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Conversietabel dijkpalenstelsel Bijlage 2

Noordzee, Walcheren + Noordbeveland versie: 30 mei 2001

NZWal + Nbev poldernaaml grenzend aan jarkusreferentie lengte ver- dijkringreferentie
referenlieslelselB gebiedsaanduiding referenlieslelselA schil referenlieslelselC

van tot van tot larkus kruin nr van tot

0 850 Onrustpolder Noordzee 1.130 1.900 770 850 80 28
850 2.100 Onrustpolder Noordzee 1.900 3.000 1100 1.250 150 28

2.100 4.350 Veersedam Noordzee 3.000 5.200 2200 2.250 50
4.350 5.300 Breezand Noordzee 5.200 6.000 800 950 150 29
5.300 10.700 Oranjezon Noordzee 6.000 11.450 5450 5.400 -50 29

10.700 14.150 Manteling Noordzee 11.450 14.890 3440 3.450 10 29
14.150 15.200 Domburg Noordzee 14.890 15.915 1025 1.050 25 29
15.200 16.450 Golflinks Noordzee 15.915 17.145 1230 1.250 20 29
16.450 17.300 Baaiweg Noordzee 17.145 17.990 845 850 5 29
17.300 21.250 Westkapelse zeedijk Noordzee 17.990 21.950 3960 3.950 -10 29
21.250 22.050 Westkapelle badstrand Noordzee 21.950 22.550 600 800 200 29
22.050 24.500 Joossesweg Noordzee 22.550 24.990 2440 2.450 10 29
24.500 25.400 Kustlicht Noordzee 24.990 25.900 910 900 -10 29
25.400 26.600 Dijk bij Zoutelande Noordzee 25.900 27.050 1150 1.200 50 29
26.600 27.100 Zoutelande zuid Noordzee 27.050 27.500 450 500 50 29
27.100 28.900 Groot Valkenisse Noordzee 27.500 29.300 1800 1.800 0 29
28.900 30.200 Kaapduinen Noordzee 29.300 30.590 1290 1.300 10 29
30.200 31.100 Westduin Noordzee 30.590 31.530 940 900 -40 29
31.100 32.600 Vijgeter Noordzee 31.530 33.015 1485 1.500 15 29
32.600 32.700 Zwanenburg Noordzee 33.015 33.120 105 100 -5 29
32.700 33.050 Zwanenburg Noordzee 33.120 33.408 288 350 63 29
33.050 33.550 Nollestrand Noordzee 33.408 33.900 493 500 8 29
33.550 34.200 Boulevard Evertsen Noordzee 33.900 34.400 500 650 150 29
34.200 34.900 Boulevard Bankert Noordzee 34.400 35.075 675 700 25 29
34.900 35.650 Boulevard De Ruyter Noordzee 35.075 35.700 625 750 125 29
35.650 36.500 Voorhaven + Michiel de Ruyter Noordzee 35.700 36.275 575 850 275 29
36.500 36.650 Oranjedijk Noordzee 36.275 36.400 125 150 25 29
36.650 37.500 Eilanddijk Noordzee 36.400 37.200 800 850 50 29

referentiestelsel A dit stelsel is veelal gebaseerd op de dijkpalennummering per polder, langs de Noordzee op het raaienstelsel
referentiestelsel B dit stelsel is gebaseerd op de kruinlijn per gebied, in dit geval de Noordzeekust van Walcheren en

Noord-Beveland
referentiestelsel C dit stelsel is gebaseerd een refentielijn per dijkring

reftabel steen toets
poldernamen 14-6-01



I
IMateriaaltabel

I i
~ Omschrijving
ëi111.8 Asfaltbeton

12 Mastiek
13 Dicht

114 Open
15 Open
I~ Fixstone (open
16 Zandasfalt (tijdelijk of inU"U""d"~.

I ,7 1'I,,,,,kd'''>n 'IJ met asfalt (vol en zat)
,7~Grauwakke (Breuksteen) Imet asfalt (vol en zat)
18 1'I~J..~'""n I met asfalt (vol en zat)
19 Breuksteen, I met asfalt
10 Imet nde hoeken of gaten erin

1 10,1 Imetgrote afgeschuinde hoeken (5 cm)
11 I zonder openingen
11,01 I zonder i ,~"f)t'''"'''''Umet asfalt
11,1 b,;n,., ~'"

1
IIIb,:"b.~~:~::::.,;,,:::::~:
12 Open I met granulair materiaal
13 Izonder openingen

1
14 1 van lof gesloten colloidaal beton, (in situ gestort)
:J~~"
1 Colloidaal beton, (open structuur)

. (prefab)
[ 1 beton

Versie: 15 aug 2001

Bijlage 3

Ol
u
8
*l
.8

UJ

UJ tiJo 0
::2 I-« zz w« w

tii

1 of colloidaal beton, (vol en zat)
1 of colloidaal betonI Breuksteen, gepenetreerd met

.Breuksteen, met i .van
20 Gras, gezaaid
21 Gras, zoden of gezaaid, in kL
22 . Ivan grof grind en andere granulaire

OlO>
o>C
C Ol._ .s::
"C C
Ol Ol
u E
C Olo w

I 23 Grove oranulalre rnatenaren c.q. breuksteen verpakt in
24 Fijne n,,,n,,I,,;,,, Ic.q. L""U/~III'U verpakt in i
25 Breuksteen, (stortsteen)

~:E
~ .2
o ;;:o Ol
wO>

-2200 N 7 N 1
11900 N 7 N 2

N -7 N 3
1600 N l' 3 N 4
1600 N 7 N 5
1600 N 7 N 5

N 7 N 6
2000 All N 7
2000 A -1 1 N 7
2000 A 1 1 N 8
2000 All N 9
2300 1 N 2 J J 10
2200 1 N 2 J J 10,1
2300 1 N 2 J J 11
2300 1 A 2 1 N J f1,01
2150 1 N -2 J j 11:1
2300 1 N 2 J J 11';2
2300 1 N 2 J J 1
2300 1 A 2 1 N J 1 ,01
2300 1 B 2 2 N J 1 ,02
2300 1 N 2 J J 1
2300 1 N 2 J J 11
2150 1 N 2 J J 11,1
2300 5 N 2 3 J J 12
2300 1 N '5 3 J J 13
2350 N 5 N 14
2350 N 5 -ill -14

2350 N N 15
2350 N N 11
2300 5 NNI
2300 B 2 11
2300 B 2 I'

N 6 21
N 6 3 N 2

2100 N 1 N 22
2100 N 1 3 N 23
2100 N 1 N 2'
2 50 -N 1 N 2

26 Basalt, gezet

I
26,01 Basalt, gezet, ;nn"n"'"'' mol n;"I"d,,11

126,02 Basalt, gezet, ingegoten met colloidaal beton of
127 1'1. ,1"n7";''''1 en andere niet , blokken
127,)1 Iof niet , blokken,

)2 Iof niet , blokken,
Basalton

n 11 Basalton.u 1met gietasfalt

Imet gietasfalt
Imet beton

127,12 Basalton, ingegoten met beton

2 0 10 A 8 1 N J 26,01
2! 1 B '8 2 N J 2ii:02
2:l5( 1 N 4 J J 2
2350 1 A 4 1 N J 27.61
2350 1 B 4 2 N J 27,02
2350 10 N 4 J J 27,1
2350 10 A 4 1 N J 27,11
2350 10 B 4 2 N J 27,12

127,2 PIT Polygoon zuilen

1127,21 PIT Polygoon zuilen, 1 met gietasfalt
127,3

2350 ION 4 J J 27,2
2350 10 A 4 1 N J 27,21
2350 10 -N 4 J J 27,3

~ met eCOlaag'met gietasfalt

I
I~ N"hllLr"tPP~~~!:~tOlaag
128,01 Natuursteen, gezet, en
128,02 Natuursteen, gezet, en 11

128,1

,met gietasfalt
.rnet beton

i I met gietasfalt

1
128,11
128,12
o~ .,.

128~j~Vilvoordse,
128, L

1128,21 Lessinische, ingego!iln_met gietasfalt
128,22 Lessinische, ingegotenmet beton
128,3
128,31 Imet gietasfalt

inceooten met beton
I I met asfalt
I I met beton

2350 -10 ft. -4 f N J 2f.31
2350 10 N 4' 3 J J -if;1
2350 10 N 4 3 J J 27,3
2500 10 N 3 J J 21
2500 10 A 3 1 N J 211,01
2500 10 B 3 2 N J 21:,02
2500 ION 3 J J 211,1
. i500 10 -Ä 3 1 N J 211;11
2500 10 El 3 -2 N J 21:;12
2500 10 A 3 3 N J 21:;11
2500 10 B 3 3 N 2i:;12

it2600J 3 N 3 J 211.2
2600 3 A 3 1 N 211,21
2600 3 B 3 2 N 211,22
2600 10 N 3 J J 211,3
2600 10 A 3 1 N J 21~31

128,32 Imet beton

I 128,4 Petit graniet
28,41 Petit graniet,
28,42 Petit graniet,

2600 10 El 3 -2 -N -J 21f.32
2600 3 N 3 J 2li:4
2600 3 A 3 1 N 2li:41
2600 3 B 3 2 N J 2H,42

1met gietasfalt
I met beton

,;~".,-elllgraniet, Imet asfalt

1
I

mat tabel
reftabel steentoets

2600 3 A 3 1 N J 2H.41

1 van 2 15-8-01
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Bijlage 3

Materiaaltabel Versie: 15 aug 2001

I
lily

>R .s_ C/)
0>

0
0> e: 0> en f-

a. ~:E
e: - 0> e: 0> ene: C/) ill 0>

&;- --:c "0 -'" 0> "0 e: <ti 0 0 "0

en ~ .~ a.o> 0>-'" Ö a ._ J::
:::!E f-

a
<ti Omschrijving 0.=-= ~~ en u "C e: u

~ a 0> a ::> 0> -'" 0> 0> -c Z *lgen e:~ -~ en <ti "0 E z ill

I
Ci 0> ~ E .S :;: e: <ti <t ill .9
.9 a. CiE

a Ul f-
a Ul

C/)

128,5 Graniet 2600 3 N 3 J J i8.5
128,51 Graniet, I met gietasfalt 2600 3 -Ä- -3 1 N J 28,51

I
I:Granie , met beton 2600 3 B 3 2 N J 28.52

IDoo_rr1il<smet g ,,",,, patronen 2600 10 N 3 J J 28,3
IDoorniks met gekan"",utl patronen, I met qietasfalt 2600 10 A 3 1 N J 28,31
IDoorniks met , patronen, ingegoten met beton 2600 10 B 3 2 N J 28,32

129 "UI''''' "'d~U'U~~"" 2700 1 N 2 J J iè

I I~ I met asfalt 2700 1 A 2 1 N J 11;01
130 Klei onder zand 2000 N 6' N 30
~ Ivan natuursteenmassa 2350 N 1 N 31
, beton of 2350 3 N 2 N J 11

2350 3 N 2 N J 11

I132.2 dakpannen 2350 5 N 2 N N 32,2
, 2100 N -Ó- N 20
I.reenfundering,

2000 -0 -lIJ -34-
IZetwerk, ratjetoe 2350 10 N J J --;;s
Iuitstroom bak 2350 N N 1
M'Ir"ltm,,, Ir, diikmuur 2350 N N 5
kade, keermuur, kistdam 2350 N N 5
IBetonnen trap 2350 N 5 N 1
Ibetonnen fietspad 2350 N 5 N 16

I159 diverse -N 5 N 59
160 •zinkstuk N -Ö N 60
;1 N -0 -!'.J 6
;2 •zinkstuk + oestornnc N -0 N 62
10 bunker N 0 N 90

I 11 qebouw e.d. N 0 N 9
198 diverse obiecten N 0 N 98
199 0 N 99

I Toelichting kolommen van de materiaaltabel
nr kolomnaam omschrijving

1 toplaagtype codering van de toplaagtypen op basis van de LTVrIiIIIII' afwijkende toetscode (zie kolom 15)

I 2 Omschrijving beschrijving van de toplaagtypen

3 soortelijkgewicht standaardwaarden van het soortelijkgewicht; bij de toetsing
worden deze gebruikt

7 Zuilen (% open opp.) standaardwaarden voor het percentage open oppervlakten; bij

I de toetsing worden deze waarden gebruikt

8 blokken (spleet in mm) standaardwaarden voor de spleetruimte ; bij de toetsing worden
deze waarden gebruikt

10 ingegoten N=Nee; A=met asfalt; B= met beton; zie ook 12;wordt eveneens
gebruikt ter controle vd invoer

11 vlakcode groepering van toplaagtypen voor omschrijving zie nadere
toelichting: vlakcode

12 onderlinge "samenhang groepering van toplaagtypen voor omschrijving zie nadere

I
toelichting: onderlinge samhang

13 ANAMOS J: afhankelijk vd onderlaag kan Anamos worden toegepast
N: Anamos is niet geschikt

14 STEENTOETS J: deze toplaag kan met Steentoets worden berekend:

I
15 toetscode conversie van toplaagtypen naar typen die of met steentoets

berekend kunnen worden of overeenkomen met een type uit de
LTV. Bij verschil door deze conversie is dit gemarkeerd in de
eerste kolom

I Nadere toelichting: vlakcode onderlinge samenhang

I
nr omschrijving

0 overig

1 breuksteen

2 betonblokken

3 natuursteen

4 betonzuilen

5 platen

6 gras

7 asfalt

8 basalt

nr omschriivina
0 geen

1 asfalt penetratie
2 beton penetratie
3 stortsteen overlaging cq matten, korven e.d.

ook ecotoplaag zonder samenhang

I
I mat tabel

reftabel steentoets 2van 2 15-8-01

I
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bekleding volgens RIKZ

- - - -
Hydraulische randvoorwaarden

r
bijlage 4.1- - - - - - -

Noordzee, WalcherenGolfcondities en waterstanden
~~~ ..~ ..~~~~~

verschil vakgrens tov RIKZ tabel

Golven
RVW ZE bekled ,RIKZ versie 2001.03.19 1/1

5,00
5,00
5,00
5,00
5,05
5,05
5,05
5,10
5,10
5,10
5,15
5,15
5,15
5,20
5,20
5,20
5,25
5,25
5,25
5,25
5,25
5,30

15:16
19-4-02
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Overzicht hydraulische randvoorwaarden bijlage 4.2
Noordzee, Walcherenop toetspeil en op 2, 4 en 6 m +NAP

golftabel1 voor traject: dp 169,5 - dp 375

Golfhoogte Hs in m

5,3

4,8

E 4,3

I: 3,8

III 3,3
:I: 2,8
A

2,3I
I
I

1,8

17 18 22 26 30 35 3631 33 3427 2923 2520 21

- Hs bij toets peil
- Hs bij waterstand h =6 m

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

Bij toets peil geldt voor dit traject: min max
1,49 8,26
4,77 12,51

Golfperiode Tp
12,7

III
I: 11,7

C. 10,7l-
A
I 9,7
I
I

8,7

35 3631 33 3427 29 3023 25 2620 21 2218

-Tp bij toetspeil
-TI" bij waterstand h =6 m

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

e,«z 5,5

> 5,0
0.,; 4,5

E 4,0
c:

"C
3,5

c: 3,0RI-IJ) 2,5...
Cl)- 2,0RI
3: 1,5

17 18 20 21

Maatgevende waterstand

35 3630 31 33 3427 2923 25 2622

- toetspeil bekleding - toetspeil 2000.0 (kruinhoogte) -GHW

overzicht traject
RVW ZE bekled , RIKZ versie 2001.03.19

15:15
19-4-021/1
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conform materiaaltabel

bijlage 7.0Noordzee, Westkapelle
dp 169,4 - dp 201

toplaagindeling

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f-3
016,9 017,4 017,9 018,4 018,9 019,4 019,9

Label: toplaagtype Dyktafel NZ 169 - 201 20030311 versie 3.11 Steentoets versie 3,20

voor deze

III betonblokkenlil asfalt

onzichtbaar vlak .. gras .. natursteen0,0 niets totaal: 377,5 ( x 1000 m2)

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1O.xls

13

11

09

07

05

03

01

-1

10:16
11-4-2003
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Noordzee, Westkapelle
dp 169,4 - dp 201

,_.. '_ir
Vooraanzicht vlakcode

-
bijlage 8.1

we000048 weOOOO40

we000027

weOOOO70

wa000026

weDDOD4?

13

11

09

07

05

03

01

weOOO076

rweoooo611~

weÖÖ{{cweOOO114'57L_lj _ weOOO054n weOOO052

weQOO120

weOOOOS3

weOOOO92
weOQ0117

,;::::::-"1 I 9 -1

liJ

017,9

~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-3
018,9016,9 017,4

Label: vlakcode

voor deze figuur is bij 1 traject de vakgrens aangepast

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3,1 û.xls

018,4 019,4 019,9

Dyktafel NZ 169 - 201 20030311 versie 3,11 Steentoets versie 3,20

stapgrootte 20 m

10:16
11-4-2003



Basail, gezet, Inç

2 weOOO101 Basalt, gezel, I~

3 wa000062 Basalt, gezet, I~

4 weOOOO55 Betonblokken i~

5 we000061 Basalt, gezel, lil!;

6 weOOOO51 Basalt, gezel, ill!;

7 weOOOO26 areceseen gapt

160 180 8 weOOO112 Breuksteen, gap!

10

11

,I
Noordzee, Westkapelle

13
vlakcode12 -:I 11

10

9

6 ~..---I 5

I
-20

I
ESAI Profiel

I

100 120 14060 8040

nletzichtbaarvlak aangepast Hoogte voorland II-.-protiel esri module __

oncler boven

I
I
--

I
I
I

I
I
I
I locatie

In nr
km

I Opmerking

Bijlage 9
aanlal_nz_vlakken

14 15 16
hor
ver '1/y 10 11 12 13

sch
0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

18lud

I
I

Dyklatel NZ 169 ~ 201 20030311 versie a.llJds
Dwarsprofiel 1 van 1

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

11-4-2003



- .. i... ,_ - - ,,:-.. ..' .. ...... ~ r ,_
Noordzee, Westkapelle
dp 169,4 - dp 201

Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.1
op basis van: ingevoerde waarden zonder reststerktefilterlaag

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------t-3
018,9 019,4 019,9017,9 018,4016,9 017,4

Label : vlakcode DyktaJel NZ 169 - 201 20030311 versie 3.11 Steentoets versie 3.20

m

"goed "geavanceerd .. onvoldoende ... geen oordeel
totaal: 377,5 (x 1000 m2)

"voldoende
onzichtbaar vlak

'_ .. -
13

11

09

07

05

03

01

-1

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1O.xls

10:16
11-4-2003
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Noordzee, Westkapelle
dp 169,4 - dp 201

Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.2
op basis van alleen toplaagstabiliteit met B.gr = O.gr +0,5m

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------t-3
016,9 017,4 017,9 018,4 018,9 019,4 019,9

Label: vlakcode Dyktafel NZ 169 - 201 20030311 versie 3.11

20m

Steentoets versie 3.20

voor deze

.. geavanceerd II1II onvoldoende ... geen oordeel

totaal: 377,5 (x 1000 m2)

"goed "voldoende

lonzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1O.xls

\~ -
13

11

09

05

03

01

-1

10:16
11-4-2003
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Noordzee, Westkapelle
dp 169,4- dp 201

Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.3
op basisvan: alleentoplaagstabiliteit

~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~·3
018,9 019,4 019,9016,9 017,4 017,9 018,4

Label: aanwezige toplaagdikte Steentoets versie 3.20Oyktafel NZ 169 - 201 20030311 versie 3,11

m

~twijfel "geavanceerd "onvoldoende IBIgeen oordeel

detailtoets :ANAMOS 11111111111111111 stabiel 111111111111111111 instabiel 111111111111111111 geenoordeel

_,_ -
13

11

09

07

05

03

01

·1

graf vooraanzicht ,
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3, to.xts

10:16
11-4-2003
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13

Noordzee, Westkapelle Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.4

11

09

07

05

03

01

-1

I

dp 169,4 - dp 201 op basis van : ingevoerde waarden zonder reststerktefilterlaag met golftabel 2

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------t-3
018,4 019,4 019,9016,9 017,4 018,9017,9

Label: vlakcode Steentoets versie 3,20Dyktafel NZ 169 - 201 20030311 versie 3,11

voor deze figuur is bij 1 traject de vakgrens aangepast stapgrootte 20 m

"goed 71,11twijfel .. geavanceerd III onvoldoende II1IIgeen oordeel

totaal: 377,5 (x 1000 m2)

"voldoendeLegenda

",onzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.10.xls

10:16
11-4-2003
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Steentoets, vooraanzicht resultaten

--
bijlage 11.5Noordzee, Westkapelle

dp169,4- dp201 op basis van: aangepaste invoer zonderreststerktefilterlaag

Iwe000043. 01

~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-3
019.4 019,9016,9 017.4 017,9 018,4 018,9

Label: vtakcode Steentoets versie 3.20Dykta'fel NZ 169 - 201 20030311 versie 3;11

voor deze figuur is Iilij 1 traject de vakgrens aangepast stapgrootte 20 m

Legenda

~ onzichtbaar vlak

"goed "voldoende I .."Ii!twijfel "geavanceerd lil onvoldoende "geen oordeel
totaal: 377,5 ( x 1000 m2)

13

11

09

07

05

03

-1

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1O.xls

10:16
11-4-2003
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Noordzee, Westkapelle
dp 169,4 - dp 201

Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.6
toplaagstabiliteit op basis van aangepaste invoer

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f.3
019,4 019,9016,9 017,4 017,9 018,4 018,9

label: aanwezige toplaagdikte Dyktafel NZ 169 - 201 20030311 versie 3.11

eenheid: [cm) voor deze figuur is bij 1 traject de vakgrens aangepast stapgrootte 20 m

Steentoets versie 3.20

legenda "goed "voldoende C£&ltwijfel "geavanceerd

~onzichtbaar vlak detailtoets :ANAMOS11111111111111111 stabiel

III onvoldoende

111111111111111111 instabiel

.. geen oordeel

111111111111111111 geen oordeel

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1O.xls

- -
13

11

09

07

05

Ol

·1

10:16
11-4-2003
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- ~E~O~, v_ 3.~Oe.ta __ I -

met selectie van de maatgevende situatie pe"looiingstafel - - - r - - - - .e'- -,
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- ------IIIJ.--Eindscore bekleding per tafel, inclusief beh~dersoordeel - - - r - - - - - - -Bijlage 13

Toetsresultaten
-

Sleenloels
Q) fI) '- E
&~81l).Opper Cl Cl

~
c eind eind Beheerder. Eind·

kwatlteits- co: 1:» ft 0

'"
Tafel constructie

Hsit.D.I/213
e CD e bevindingen oordeel .!Q c ....+

" vlakte gil I/o Mat. 'S: CDto c code codering Q. " score score oordeel oordeel ~~S'"> .!!! (hor. gemeten) Transport '5 s ~ .5 beheerder:;; <IJ .c label1 label2 £J

.8 " <IJ ..
to .; e ~ 0> 0> " .,oD '" Uil Cl DI C " C " C " C Cl bijlage bijlage '" Bijlage:E 0 Uil GIS CD CD 'Ë CD 'Ë CD 'Ë CD

~
c J!! c es ~ § 0

oD .!!! .!!! E E E :;;: '" Ol E" dyk .!!! 14.2 14.4 Bijlage " a. 2 14.3,i Q. i '" to
C B .c CD <IJ N 2 ;;; c

~ Cl lafel "D t! e (excl. (excl. 14.1 (eind) c stabiliteit «
ëi [m'l c 8z _[m'l 0 " golf1) gOIf2) ("laag")> >

143 weOOOO26 58.778 31.460 7 my 8,73 10,95 .. .. .. _ .
n 9 9 I nvt 0,0 FOUT FOUT 1 1 1 1 n.v.t.

415 weOOOO27 23.390 7.291 1 za .. .. .- -- -- -- n 9 9 I nvt 0,0 FOUT FOUT 1 1 1 1 n.v.t.
419 weOOOO29 4.799 1.3951 .. .. .. -- .. .. n n n I nvt 0,0 FOUT FOUT 1 1 1 1 n.v.t.
439 weOOQ040 3.473 2.220 17 kl 0,04 0,05 58,21 93,35 112,75 161,57 n n

n"

0 0 0 0 n.v.t.
495 weOOOO43 4.204 3.206 1141 8,09 9,28 o 33 041 0,82 0,97 n 9 9 nvt 0,0 2 2 2 2 n.v.t.
411 weOOOO47 877 698 2831 ouvlkl 6,57 8,48 0,34 0,51 0,88 1,19 n a a nvt 0,0 2 2 2 2 n.v.t.
403 we000048 =0 oké? 641 .. .. .. .. .. .. n n I I nvt 00 FOUT FOUT 0 0 0 0 n.v.t.
142 weOOOO51 9.024 8.324 2601 stmy 10,68 13,90 0,20 0,30 0,53 073 n 9 9 - nv1 0,0- 1 1 1 1 n.v.t.
391 weOOOO52 11.758 7.756 28,31 puvl 6,29 6,78 0,48 0,52 1,15 1,24 n 9 9 I nvt 0,0 TWIJF Zonder penetratie score ONVOL; echter volgens ANAMOS stabiel 2 2 2 2 n.v.t.

. F>n\
329 weOOOO54 685 1.01314 6,50 6,60

n _ 9
I nvt 00 FOUT FOUT 3 3 3 3 n.V.t.

214 weOOOO55 4.899 4.607 1141 5,98 7,54 0,40 054 1,00 1,29 n 9 g I nvt 0,0 TWIJF Zonder penetratie score ONVOL 2 3 3 3 n.v.t. I

277 weOOOO56 132 106 15 .. -- -- -- .. .. "W' I nvt 00 FOUT FGUT 0 0 0 0 n.v.t.
312 weOOOO57 437 23514 668 668 n Q I nvt 00 FOUT FOUT 3 3 3 3 n.v.t. I

279 weOOOO59 111 23214 705 705 n 9 I nvt 00 FOUT FOUT 3 3 3 3 n.v.t.
263 weOOOO6O 53 7914 635 635 n a I nvt 00 FOUT FOUT . 3 3 3 3 n.v.t.
215 weOO0061 1.233 1.249 26,01 puvl 6,90 7,14 0,44 0,46 1,08 1,12 n 9 9 t nvt 0,0 TWIJF ~'"'M~~_ O"OC_,.~..,,"'MO'stabiel 1 1 1 1 n.v.t.

1F>61. NADER "Nn!="7"!=1(

211 weOOOO62 497 370 2601 stge 604 1874 o 16 054 050 129 n g I - nvl 00- 1 1 1 1 n.v.t.
175 we000063 1.186 1.493 14 665 665 n - a I nvt 00 FOUT T 3 3 3 3 n.v.t.
141 we000064 4.303 4.370 1141 614 827 o 34 052 090 1 25 n Q Q _nvt 00_ 2 3 3 3 n.v.t.
151 we000065 167 217 15 .. .. .. .. .. .. n 9 9 I nvt 00 FOUT ïï 0 0 0 0 n.v.t.
114 we000067 32.038 32.765 26 01 ouvlkl 506 969 o 25 054 072 145 n a a - nvt 00- 1 1 1 1 n.v.t.

a 38 we000068 97 145 26 01 puvlkl 475 475 057 057 154 154 n Q Q t nvt 00 TWIJF 1 1 1 1 n.v.t.
89 weOOOO70 1.613 1.215 2601 stmy 910 920 028 028 o 78 079 n 9 9 - nvt 00- Zonder oenetratie score GOED. Bli'ft NADER ONDERZOEK.

1 1 1 1 n.v.t.
67 weOOOO71 1.726 1.5431 za .. -- -- -- .. .. n a I I nvt 00 FOUT FOUT 1 1 1 1 n.v.t.
28 weOOOO72 8.264 8.5321 za .. .. -- .. .. -- n n n I nvt 00 FOUT FOUT 1 1 1 1 n.v.t.
27 weOOOO74 5.814 6.7681 za .. .. .. -- -- .. n n n I nvt 00 FOUT FOUT 1 1 1 1 n.v.t.
24 weOOOO75 4.483 5.2717 817 860 -- .. .. .. n s, s. I nvt 00 FOUT FOUT 1 1 1 1 n.v.t.
2 weOOOO76 4.547 4.7631 .. -- .. .. -- .. n a a I nvt 00 FOUT FOUT 3 3 3 3 n.v.t.
10 weoooon 445 499 29 211 219 153 160 295 3 07 n Q Q Q nvt 00- 2 2 2 2 n.v.t.

a 1 weOOOQ78 4.400 3.591 1 .. -- -- .. -- -- n 9 9 I nv1 0,0 FOUT FOUT 3 3 3 3 n.v.t.
326 w9000092 16.518 7.037 2601 stmy 426 756 054 112 099 164 n 9 9 - nvt 00- 2 2 2 2 n.v.t.
461 weOOOO98 157 9715 -- -- -- -- -- -- n a a I nv1 00 FOUT FOUT 2 2 2 2 n.v.t.
261 w9000100 198 267 2831 ouvl 596 596 o 50 0 50 126 126 n Q Q I nvl 00 TWIJF 2 2 2 2 n.v.t.
161 weOOO101 2.602 2.498 26 01 puvlkl 374 504 055 083 146204 n 9 9 I nv1 00 TWIJF 1 1 2 1 n.v.t.

a 209 weOOO102 550 471 26 01 ouvlkl 5971249 024 042 075 119 n g_ t - nvt 00- 1 1 2 1 n.v.t.
116 weOOO112 30.065 27.0897 my 040 121 .. -- .. .. n Q Q I nv1 00 FOUT FOUT 1 1 1 1 n.v.t.
479 weOOO113 8.134 3.643 26 01 stmy 781 914 o 33 042 083100 n 9 9 - nvt 00- 1 1 1 1 n.v.t.
295 weOOO114 196 407 2601 stae 682 682 047 047 114 114 n a a t nvt 00 TWIJF 1 1 1 1 n.v.t.
493 weOOO117 140 351 2601 st 654 654 044044 114 114 n a a t nvt 00 TWIJF 1 1 2 1 n.v.t.
412 weOOOl18 6.936 9.563 26 01 st 643 719 o 43 051 106 121 n Q Q I nvt 00 TWIJF 2 2 2 2 n.v.t.
378 weOOO119 1.332 1.740 26,01 st 6,59 6,78 0,47 0,49 1,14 1,18 n 9 9 t nvt 0,0 TWIJF 2 2 2 2 n.v.t.
344 weOOOl20 688 624 26,01 stge 6,50 6,50 0,48 0,48 1,18 1,18 n 9 9 I nvl 0,0 TWIJF 1 1 1 1 n.v.t.

a 308 weOOO122 744 618 2601 375 631 062 120 122 192 n Q I I nvt 00 TWIJF 2 2 2 2 n.v.t.
a 139 weOOO123 630 725 26 01 puvlkl 4,63 7,21 0,33 0,59 0,95 1,58 n 9

9 _ nvt 0,0_ 1 1 2 1 n.v.t.
262.324 196.603

Dyktalel NZ 169 - 201 20030311 versie 3.11.xls
Rapport 1 van 2 11-4-2003



- ------~--Eindscore bekleding per tafel, inclusief behJlrdersoordeel - - - r
J!l loplaagdikle sgwal
"Opper 0 0 "''''" ... 1030Tafel constructie 0. ':; Klem- Klem- toeslag- ë.x .., vlakte Traject 0. " o breekpunlen., c code codering o 0.

0. factor git factor I/o factor-dikte * c, gemiddelde;; J! (hor,gemelen) 0.- Ol

~ ~ o~ 0::ij .,
i~

C> dikten
..!l .8 iI .; Ol

.x Uit ." ." Z >< c c c )( )( £.E c )( e )( c )( '" " c Ol C> C ., )( ca .5 f!! = .x -
~ 0 UitGIS .. .. :i c e 'Ë " .. .. 'Ë .. Ë .. Ë .. a. - ., '" 'Ë E ; E ='É.c t ~ :iE g,5 E .x E E E B .!!.! a. ~ ;; E ~ 'i'N :: dyk ,

,..' !!' .. .., " ; ~ B ." " Ol

S
., z -8 ::I J!! ,; '0 ei ei 0"tafel -e j iI 0

'ij ." C C 0 S 32 0 c 0'"
"0 [m"l > c c It)

Z > [m"l 0 ,.. 0 '5 -ti -ti

143 weOOOO26 58,778 31.4607 my 18,5 20,1 3,54 6,76 0,17 1,01 31,731 1,00 1,00 7,00 N 0,50 2000
415 weOOOO27 23,390 7,291 1 za 19,6 20,1 6,62 7,77 0,08 1,00 7.309 -- -- -- -- 3,06 3,19 1,00 N 0,00 2200
419 weOOOO29 4.799 1.3951 19,6 20,1 11,96 12,29 0,06 1,00 1.397 -- -- -- -- 10,80 11,13 1,00 N 0,00 2200
439 we0Q0040 3.473 2.220 17 kJ 196 201 12211255 004 1,00 2.222 11,19 11,34 17,00 J 0,10 2300
495 weOOOQ43 4.204 3.206 1141 199 201 -0 IS 169 010 1,01 3.223 1,00 1,00 1101 J 050 0,91 1,13 2300
411 we000047 877 698 2831 puvlkl 196 198 397 464 017 1,01 704 1,00 1,00 28,31 J 0,40 0,44 0,57 2600
403 we000048 =0 oké? 641 195 196 12561257 003 100 64 -- -- -- -- 1150 11,50 1,00 N 0,00 2200
142 weOOOO61 9.024 8.324 2601 stmv 185 194 093 484 019 101 8.411 1,00 1,00 26,01 J 0,22 0,39 0,51 2900
391 weOOOO52 11.758 7.756 28,31 puvl 19,4 19,6 -a,17 4,90 0,13 1,01 7.815 1,00 1,00 28,31 J 0,40' 0,42 0,45 2600

329 weOOOO54 685 1.01314 192 194 179 285 012 1,01 1.020 1,00 1,00 1400 N 0,50 2350
214 weOOOO55 4.899 4.607 1141 190 194 -010 194 015 101 4.644 100 100 11,01 J 0,50 0,70 0,94 2300
277 weOOOO56 132 106 15 191 193 -015 -001 025 102 108 -- -- -- -- lOO 100 1500 N 000 2350
312 weOOOO57 437 235 14 192 192 1 37 279 012 101 237 100 100 1400 N 050 2350
279 we0Q0059 111 232 14 191 191 166 243 013 101 234 100 100 1400 N 050 2350
263 we000060 53 7914 191 191 167 199 012 101 80 100 100 1400 N 050 2350
215 we000061 1.233 1.249 26,01 puvl 19,0 19,1 1,86 3,25 0,13 1,01 1.260 1,00 1,00 26,01 J 0,35 0,40 0,42 2900

211 we000062 497 370 2601 stqe 190 19 I -027 171 056 102 378 100 100 2601 J 035 0,35 109 2900
175 we000063 1.186 1.493 14 188 189 100 280 012 101 1.504 100 100 1400 N 050 2350
141 weOOOO64 4.303 4.370 1141 185 190 -o 07 183 017 101 4.412 100 100 1101 J 050 073 110 2300
151 we000065 167 217 IS 186 190 -a18 002 027 102 221 -- -- -- -- 100 100 1500 N 000 2350
114 weOOO067 32.038 32.765 2601 ouvlkl 174 186 -078 651 033 102 33.404 100 100 2601 J 044 072 2900

a 38 weOOOO68 97 145 2601 puvlkl 174 175 161 194 016 101 147 100 100 2601 J 044 2900
89 weOOOO70 1.613 1.215 2601 SlmY 179 180 449 650 022 102 1.243 lOO 100 2601 J 033 049 050 2900
67 weOOOO71 1,726 1.543 I za 177 180 3311237 006 100 1.544 -- -- -- -- 100 13 IS 100 N 000 2200
28 weOOOO72 8.264 8.532 I za 174 180 7891258 025 102 8.728 -- -- -- -- 681 1260 100 N 000 2200
27 weOOOO74 5.814 6.7681 za 174 179 7171110 021 101 6.861 -- -- -- -- 560 697 100 N 000 2200
24 weOOOO75 4.483 5,271 7 173 174 185 666 016 101 5.337 1,00 100 700 N 0,50 2000
2 weOOOO76 4,547 4,7631 170 173 272 654 021 102 4.858 -- -- -- -- lOO 100 1,00 N 000 2200
10 weOOOO77 445 499 29 171 173 651 682 007 100 500 390 395 2900 J 008 2500

a 1 weOOOO78 4.400 3.591 I 170 173 056 336 021 1,02 3,661 -- -- -- -- 1,00 1,00 1,00 N 0,00 2200
326 weOOOO92 16.518 7.037 2601 strnv 191 201 -147 -005 021 101 7.119 100 100 2601 J 040_ 075 2900
461 weOOOO98 157 9715 199 201 -015 -008 015 101 97 -- -- -- -- lOO 100 1500 N 000 2350
261 weOOO100 198 267 2831 puvl 191 191 -133 -002 015 101 270 100 lOO 2831 J

045.
2600

161 weOOO101 2.602 2.498 2601 puvlkl 186 191 -136 -011 018 101 2.530 100 100 2601 J 053 2900
a 209 weOOO102 550 471 2601 puvlkl 188 190 -245 -a73 056 107 504 1,00 100 2601 J 053 109 2900

116 weOOO112 30.065 27.0897 my 173 20 I 642 724 006 100 27.112 290 417 700 N 050 I 2000
479 weOOO113 8.134 3.643 26 Ol slmy 198 201 1 46 377 016 101 3.681 100 100 2601 J 0,29 038 045 2900
295 weOOO114 196 407 2601 sloe 191 192 1 36 262 012 101 410 100 100 2601 J 035 040 040 2900
493 weOOO117 140 351 2601 si 200 201 -100 -015 017 101 356 100 100 2601 J 035 038 038 2900
412 weOOO118 6.936 9.563 2601 si 196 199 -018 483 014 101 9.636 100 100 2601 J 035 038 042 2900
378 weOOO119 1.332 1.740 26,01 si 19,4 19,5 2,22 4,93 0,13 1,01 1.755 1,00 1,00 26,01 J 0,35 0,39 0,40 2900
344 weOOO120 688 624 26,01 slge 19,3 19,4 -a,09 1,52 0,13 1,01 629 1,00 1,00 26,01 J 0,35 0,38 0,38 . 2900

a 308 weOOO122 744 618 2601 192 195 -189 -108 025 102 628 100 100 2601 J 050 080 2900
a 139 weOOO123 630 725 2601 puvlkl 185 188 -166 -072 030 1,02 742 1,00 1,00 26,01 J 0,53 0,63 2900

262.324 196.603

DyktafelNZ169 - 201 2003031I versie 3.11.xls
Rapport 2van2

- -
weerstand toplaag
tegen statische

overdruk

~ g g
" 8 8'6
.!

c c
-e '".. ...

iI

J 1,86 0,46
N

N

N
J .245 I 0,61
J !240 , 0,60
N
J 1,57 0,39
J 2,42 0,60

N
J 1244 I 0,61
N
N
N
N
J 12,52 0,63

J 1222!055
N
J '2431061
N
J 304 076
J'
J 12,34 059
N
N
N
J 186 046
N
N
N
J , 284 071
N
J j 271' 0,68
J , 3791 0,95
J 1335 0,84
J j 188. 047
J 208 052
J 1252 0,63
J j 251 • 063
J 252 063
J 2,52 0,63
J 12,52' 0,63
J
J I3,68' 0,92

- - - - -Bijlage 13

11-4-2003



- - - - - - ..- - - - -- - - - - - -- r
13

Noordzee, Westkapelle
dp 169,4 - dp 201

Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.1

11

09

07

05

03

-1

op basis van: één oordeel per vlak, inclusief beheerdersoordeel

[we000043. 01

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------t-3
019,4 019,9016,9 017,4 017,9 018,4 018,9

Label: vlakcode Steentoets versie 3.20Dyktafel NZ 169 • 201 20030311 versie 3.11

III naderonderzoek .. onvoldoende ... geen oordeel

totaal: 377,5 ( x 1000 m2)

Legenda

r.onzichtbaar vlak .. goed

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1O.xls

10:16
11-4-2003



- - - - - - ..-- - r - - - - - - -- - -
13

Noordzee, Westkapelle
dp 169,4 - dp 201

Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.2

11

09

07

05

03

-1

op basis van : één oordeel per vlak, exclusief beheerdersoordeel

Iwe000043. 01

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f-3
018,9 019,4 019,9016,9 017,4 017,9 018,4

Label: vlakcode Steen toets versie 3,20Dyktafel NZ 169 • 201 20030311 versie 3,11

voor deze figuur is bij 1 traject de vak.grens aangepast stapgrootte 20 m

Le.genda

_""Oh"'" vlak _goed
29.8ltwijfel ~ geavanceerd lrII onvoldoende l1li geen oordeel

totaal: 377,5 (x 1000 m2)

~voldoende

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1O.xls

10:16
11·4·2003



- - - - - - ..- - - - - - - - -- - - r -
Noordzee, Westkapelle
dp 169,4- dp 201

Toplaagstabiliteit toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.3
op basis van : één oordeel pervlakmetB.gr= O.gr+0.5m,exclusief beheerdersoordeel

weOO0048 we000040

we000027

weOOQ117

w~t============r~====~~==~~4

13

11

09

05

03

01

weOOOO70 '

weOOOO26

018,9 019,9

Steentoets versie 3,20

"twijfel"goed "voldoende "geavanceerd "onvoldoende .. geen oordeel
totaal: 377,5 (x 1000 m2)

we000076

weOO0092 9,1J7,::?J I

lIJ
~--------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------~,3

016,9 017,4 017,9 019,4018,4

Label: vlakcode Dyktalel NZ 169 - 201 20030311 versie 3,11

voor deze figuur is bij 1 traject de vak!i)rens aangepast stapgrootte 20 m

Legenda

.:~ onzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.10.xls

10:16
11-4-2003



- - - - - - ..-- - - - - - -- - r
Noordzee, Westkapelle
dp 169,4 - dp 201

Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.4
op basis van : één oordeel per vlak, exclusief beheerdersoordeel met golftabel 2

we000048--~

I weOOOQ4Q

we000027

weOOQ070

weOOOO26

weOOO076

we000092
weOO0117

9-1J7r:::::?1 I

liJ
~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f-3

016,9 017,4 017,9 018,4 018,9 019,4 019,9

Label: vlakcode Dyktafel NZ 169 - 201 20030311 versie 3,11 Steentoets versie 3.20

voor deze

"geavanceerd "onvoldoende .. geen oordeel
totaal: 377,5 (x 1000 m2)

"goed
onzichtbaar vlak

- --
13

11

09

07

03

01

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1O.xls

10:17
11-4-2003



- - - - - - ..-- - - - - - - -- r
Noordzee, Westkapelle
dp169,4- dp201

extra dikte bijlage 16.0
voor score="goed" op basis van alleen toplaagstabiliteit

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------t-3
016,9 017,4 018,4 018,9 019,4 019,9017,9

Label: aanwezige toplaagdikte

voor deze

Dyktafel NZ 169 - 201 20030311 versie 3,11

20m

Steentoets versie 3,20

totaal : 377,5 ( x 1000 m2)

"[-100;-15>

onzichtbaarvlak "[-15;-5>

"[0,1;2>

"[2;4>

l1li[20;>

282,1 [0;0,1>

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3,10,xls

- --
13

11

09

07

05

03

01

-1

10:17
11-4-2003
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logisch aangevuld bestand -
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