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Basisdocument

Dit erratum is een aanvulling op de controle/vrijgave toetsing van de Haven De Val/Polder
Zuidhoek tussen dp 0240 en dp 0273 met kenmerk PZDT-M-06441 d.d. 18 oktober 2006.

In dit erratum staan een aantal aanvullingen en wijzigingen met betrekking tot de
kreukelberm.

Tekstuele aanvullingen en wijzigingen basisdocument

De kreukelberm tussen dp 0240 en dp 0246 is in de controletoetsing niet opgenomen. De
kreukelberm hier heeft een sortering van 10/60 kg en een breedte van 5 meter. De score is
ONVOLDOENDE.

De zijkant van de haven bij dp 0246 (parallel aan Muraltmuur) heeft een kreukelberm van 5
meter breed en een sortering van 40-200 kg. De kreukelberm in de haven heeft als score
GOED. De havendam zal tijdens een 1/4000-storm niet zonder meer compleet bezwijken en de
kreukelberm wordt niet vol belast, dus 40-200 kg is zeker goed.

Tussen dp 0246 en dp 0255 ligt een kreukelberm met een breedte van 5 meter en een sortering
van 10-60 kg (deels 40-200 kg). De kreukelberm ligt tussen dp 0246 en dp 0248 buitenom de
inlaag (net als de bekleding).
Voor het gedeelte tussen dp 0246 en dp 0248 (buitenom de inlaag) is sprake van een steile
vooroever. De kreukelberm scoort hier ONVOLDOENDE.
Voor het gedeelte tussen dp 0248 en dp 0255 (verdeeld in de vakken dp 0248 - dp 0250 en
dp 0250 - dp 0255 in verband met de randvoorwaarden) is sprake van een (ondiep) voorland.
De kreukelberm scoort hier GOED.

Tussen dp 026150 en dp 0273 ligt een kreukelberm met een breedte van 5 meter en een
sortering van 40-200 kg (soms zelfs een zwaardere sortering). De kreukelberm (verdeeld in de
vakken dp 026150 - dp 0265 en dp 0265 - dp 0273 in verband met de randvoorwaarden) heeft
als score GOED.
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