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o Samenvatting

De ontwerpnota, opgesteld in het kader van Project Zeeweringen van
Rijkswaterstaat, betreft het ontwerp van de nieuwe dijkbekleding voor
het dijktraject langs de Kouden- en Kaarspolder. Dit dijktraject, in
beheer bij het waterschap Zeeuwse Eilanden, ligt aan de oostzijde van
het noordelijke ingang van het Kanaal door Zuid-Beveland aan de
Oosterschelde.

Ruim de helft, 60%, van de bekleding bestaat uit natuursteen. Nog
eens een vijfde, 21 %, bestaat uit betonzuilen. 19% bestaat uit
Fixtone. De berm ligt overal boven het ontwerppeil en bestaat uit gras.
De bekleding dient in zijn geheel te worden vervangen.
Het basismateriaal onder de bekleding is grotendeels klei en voor een
deel mijnsteen. De dikte varieert van 0,30 m tot meer dan 2,00 m.

Het ontwerppeil is NAP + 3,55 m, behalve voor het meest oostelijk
gelegen randvoorwaardenvak 58a waarvoor geldt ontwerp peil =
NAP + 3,65 m. De significante golfhoogte Hs varieert van 0,40 m tot en
met 2,30 m. De golfperiode Tpm varieert van 3,70 s tot en met 6,40 s.

Bij het ontwerp van de nieuwe bekleding is rekening gehouden met het
eventuele hergebruik van materiaal, de technische en ecologische
toepasbaarheid van verschillende bekledingstypen, de inpasbaarheid in
het landschap, uitvoerings- en beheersaspecten en kosten. Door het
verwerken van een lange duur factor in het ontwerp wordt de
toelaatbare H,I ~D verkleind ten opzichte van de aanwezige H,I ~D.
Reden voor deze lange duur factor is het stagnante peil als gevolg van
het sluiten van de Oosterscheldekering.

Bij het maken van het ontwerp zijn drie alternatieven uitgewerkt. In
onderstaande Tabel 0.1 zijn deze alternatieven beschreven.

Tabel 0.1 Beschrijving alternatieven

Alternatief Beschrijving
1a Ondertafel: huidige bekleding vervangen door betonzuilen

Boventafel: huidige bekleding vervangen door betonzuilen
1b Ondertafel: huidige bekleding vervangen door betonzuilen met

eco-toplaag
Boventafel: huidige bekleding vervangen door betonzuilen

2 Ondertafel: overlagen met gepenetreerde breuksteen met schone
koppen
Boventafel: huidige bekleding vervangen door betonzuilen

eri ngen Ontwerpnota Kouden- en Kaarspolder 5



Tabel 0.2 geeft per deelgebied weer voor welk alternatief is gekozen.

Tabel0.2 Gekozen ontwerpalternatieven

Deelgebied Locatie Bekleding
Van [dp ..] Tot [dp ..]
1396 1399+50m 2

II 1399+50m 1402 2
III 1402 1405 1b
IV 1405 1407+80m 1b
V 1407+-80m 1408+21m 1b
VI 1408+21m 1409 2

De bekleding voor deelgebied VI is een variant op het originele
alternatief 2. Vanwege de grote belasting en het feit dat dit een kop
van een havendam is, is gekozen het gehele profiel te overlagen.

De indeling in deelgebieden is bepaald door gelijke geometrie van de
dijk over de betreffende deelgebieden. Zie verder paragraaf 2.2.

Bij de hierboven gegeven ontwerpalternatieven is eveneens een
kreukelberm ontworpen. De volgende tabel geeft de uitkomsten van
deze berekeningen.

Tabel0.3 Kreukelberm

Deelgebied Locatie Sortering
Van [dp ..] Tot [dp ..] [kg]
1396 1399+50rn 10 - 60

II 1399+50m 1402 10 -60
III 1402 1405 10 - 60
IV 1405 1407+80m 60 - 300
V 1407+80m 1408+21m 60 - 300
VI '1408+21m 1409 60 - 300

Op de stormvloed berm wordt een nieuwe onderhoudsstrook
aangelegd, die over hele traject. wordt afgesloten voor recreatie. De
toplaag wordt uitgevoerd in opensteenasfalt en afgestrooid met grond
zodat begroeiing mogelijk is.
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1 Inleiding

" , .

1.1 Achtergrond

Een groot aantal van de Nederlandse zeedijken is aan de zeezijde
bekleed met zetsteen. De opbouwen de afmetingen van de
bekledingen met zetsteen zijn veelal gebaseerd op ervaringsgegevens.
Vanaf 1983 werd door de Technische Adviescommissie Waterkeringen
(TAW) onderzoek verricht naar de sterkte van de zetstenen
dijkbekledingen. Dit onderzoek leidde tot de verwachting dat een groot
deel van de zetstenen bekledingen bij toetsing als onvoldoende zou
worden beoordeeld. Na een inventarisatie van de toestand van een
gedeelte van de bekledingen in 1996 [1] werd geconcludeerd dat het
probleem inderdaad omvangrijk was en dat het op bestuurlijk niveau
moest worden aangekaart. De Minister van Verkeer en Waterstaat
heeft vervolgens besloten dat het probleem moest worden aangepakt,
en dat de meest urgente dijkvakken in Zeeland het eerst moesten
worden verbeterd.

Om een spoedige aanpak van de meest urgente dijkvakken in Zeeland
mogelijk te maken is het project Zeeweringen opgestart. Deelnemende
partijen in het Project zijn Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland en de
Zeeuwse Waterschappen (Waterschap Zeeuwse Eilanden en
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen).

De opdracht voor het Project is in het Projectplan als volgt
geformuleerd: het, waar nodig, (doen) verbeteren van de met steen of
asfalt beklede onderdelen van het buitentalud van de zeeweringen in
Zeeland. Van een dijkvak wordt elk onderdeel van de harde bekleding
verbeterd dat na nader onderzoek de beoordeling 'onvoldoende' heeft
gekregen. Het beoogde resultaat van het Project is, dat alle verbeterde
delen van de harde bekledingen bij een volgende toetsing conform het
Voorschrift Toetsen op Veiligheid [2] de beoordeling 'goed' krijgen.
Voor het ontwerpwerk van de dijkvakken wordt zoveel mogelijk
gewerkt volgens het Kwaliteitshandboek van Project Zeeweringen [3].

Voor de uitvoering in 2008 zijn meerdere dijktrajecten langs de
Oostersehelde geselecteerd, waaronder het traject van de Kouden- en
Kaarspolder, dat een totale lengte heeft van 1,3 km. In de voorliggende
nota worden van dit traject de ontwerpen van de nieuwe bekledingen
uitgewerkt. In de ontwerpen wordt alleen de bekleding van het
onderbeloop beschouwd en van het bovenbeloop, voor zover dit onder
het ontwerppeil (+ % Hs) ligt. Het overige deel van het bovenbeloop,
en de kruin en het binnentalud worden niet meegenomen. Wanneer de
buitenberm beneden het ontwerppeil ligt, wordt deze opgehoogd tot
aan het ontwerppeil.

1.2 Doelstelling van de ontwerpnota

De ontwerpen worden vastgelegd in ontwerpnota's, met de
beschrijving van:
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• de uitgangspunten en randvoorwaarden,
• het resultaat van de toetsing,
• alle overige aspecten die van belang zijn voor het ontwerp van de

nieuwe taludbekledingen,
• de ontwerpberekeningen,
• het ontwerp (dwarsprofielen).
Het ontwerp bestaat uit een overzicht van de ontwerpgegevens, die
moeten worden opgenomen in het systeem van leggers en
beheersregisters van het waterschap. De ontwerpnota vormt als
zodanig een onderdeel van de documentatie die bij het
overdrachtsprotocol, na het verstrijken van de onderhoudsperiode, aan
het waterschap wordt overgedragen.

1.3 Leeswijzer

De hoofdstukken 2 en 3 geven de randvoorwaarden waarbinnen het
nieuwe ontwerp gemaakt moet worden. Achtereenvolgens komen
hierin de geografie, geometrie en ontwerpcondities aan de orde. De
toetsing van de bestaande bekleding wordt behandeld in hoofdstuk 4,
waarna in hoofdstuk 5 alle mogelijke alternatieven voor de nieuwe
bekleding worden gegeven. Het gekozen voorkeursalternatief vindt in
hoofdstuk 6 zijn uitwerking in een definitief ontwerp. Hoofdstuk 7 gaat
in op de aandachtspunten voor het bestek en de uitvoering. Tot slot is
in hoofdstuk 8 een overzicht gegeven van de gebruikte literatuur.
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2 Situatiebeschrijving

2.1 Projectgebied

Het dijkvak Kouden- en Kaarspolder ligt ten oosten van Wemeldinge,
direct ten oosten van de ingang van het Kanaal door Zuid-Beveland.
Het specifieke projectgebied loopt van dijkpaal 1396 aan de oostzijde
tot dijkpaal 1409 aan de westzijde. Dit is volgens de nieuwe
dijkpaalnummering. Zoals te zien is op Figuur 2.1 is het overgrote deel
van de dijk georiënteerd op het noordoosten. Zie voor de overzichten
de figuren 1 en 2 in Bijlage 1.

a-

Figuur 2.1 Situatie en projectgebied Kouden- en Kaarspolder

Het dijkvak is in beheer bij het waterschap Zeeuwse Eilanden en
gesitueerd in de gemeente Reimerswaal. Langs het dijkvak bevinden
zich 5 randvoorwaardenvakken welke nader worden besproken in
hoofdstuk 3.

Op enkele honderden meters voor het dijkvak loopt de diepe geul van
de Schaar van Yerseke. Tussen deze geul en de waterkering liggen nog
enkele slikken. De slikken hebben invloed op de geldende
randvoorwaarden bij de dijk. Op de te hanteren golfrandvoorwaarden
wordt verder ingegaan in paragraaf 3.2.3.
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Op de overgang van de boventafel met de berm staat over een grote
lengte een rij perkoenpalen. Deze hebben geen functie meer en worden
niet opgenomen in het nieuwe ontwerp.

De onderhoudsstrook op de buitenberm wordt niet opengesteld voor
recreatie. Dit in verband met het natuurgebied direct achter de dijk en
de verkeerspost op de kop van de havendam.

Deze oostelijke havendam met verkeerspost dient eveneens
opgenomen te worden in het ontwerp.

2.2 Geometrie en bekleding

Op basis van de geometrie, oriëntatie en/of randvoorwaardenvakken is
het dijkvak opgedeeld in 6 deelgebieden. De nummering van de
dwarsprofielen komt overeen met het deelgebied waarop ze betrekking
hebben. Zie voor een schematische weergave van de bestaande
bekleding figuur 4 in Bijlage 1. De deelgebieden zijn:
Deelgebied I, Dp1396 - dp1399+50m:

Het dijkprofiel voor dit deelgebied heeft een hooggelegen berm.
Hierdoor heeft dit profiel een zeer lang onderbeloop. Vanaf de
teen bestaat de bekleding uit Vilvoordse steen, Vilvoordse steen
ingegoten met gietasfalt of beton en daarboven Fixtone met een
dikte van 0,17 m. Representatief dwarsprofiel voor dit deelgebied
is dp1399 en de dijknormaal is georiënteerd op 35° (ca. NO). De
talud helling van de ondertafel is ca. 1:3,3, van de boventafel ca.
1:3,7.

Deelgebied 11, Dp1399+50 m - dp1402:
Het dijkprofiel voor dit deelgebied is gelijk aan dat van
deelgebied I. Echter door de ligging wordt dit deelgebied iets
minder zwaar aangevallen dan deelgebied I. De
bekledingopbouw is ook overeenkomstig met deelgebied I.
Representatief dwarsprofiel voor dit deelgebied is dp1401 en de
dijknormaal is georiënteerd op 15°. De talud helling van de
ondertafel is ca. 1:3,3, van de boventafel ca. 1:3,7.

Deelgebied Ill, Dp1402 - dp1405:
Het dijkprofiel voor dit deelgebied is gelijk aan dat van
deelgebied 11. Echter door de ligging wordt dit deelgebied iets
minder zwaar aangevallen dan deelgebied 11. De
bekledingopbouw is ook overeenkomstig met deelgebied 11. De
bovenste bekleding bestaat hier echter uit gras in plaats van
Fixtone. Representatief dwarsprofiel voor dit deelgebied is
dp1403 en de dijknormaal is georiënteerd op 70°. De taludhelling
van de ondertafel is ca. 1:3,3, van de boventafel ca. 1:3,7.

Deelgebied IV, Dp1405 - dp1407+80m:
Het dijkprofiel voor dit deelgebied heeft een hooggelegen berm.
Enkele meters onder de berm bevindt zich nog een klein vlakker
deel. Dit wordt echter niet als berm aangemerkt. Hierdoor heeft
dit profiel een zeer lang onderbeloop. Vanaf de teen bestaat de
bekleding uit Vilvoordse steen, Vilvoordse steen ingegoten met
gietasfalt of beton en daarboven gras. Het eind van dit
deelgebied wordt gekenmerkt door een klein stuk bekleed met
betonblokken. Representatief dwarsprofiel voor dit deelgebied is
dp1407 en de dijknormaal is georiënteerd op 65°. De taludhelling
van de ondertafel is ca. 1:3,7, van de boventafel ca. 1:3,4.
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Deelgebied V, Op 1407+80 m - dp1408+21 m:
Dit deelgebied is de Oostersehelde zijde van de Oostelijke
Havendam van het Kanaal door Zuid-Beveland. Tijdens de
aanleg rond 1992 is het talud hier bekleed met betonzuilen.
Representatief dwarsprofiel voor dit deelgebied is de havendam
en de dijknormaal is georiënteerd op 65°. De taludhelling van
de ondertafel is ca. 1:4, van de boventafel ca. 1:4.

Deelgebied VI, Dp1408+21 m - 1409:
Dit deelgebied is kanaal zijde van de Oostelijke Havendam van
het Kanaal door Zuid-Beveland en de gehele kop van de
havendam. Tijdens de aanleg rond 1992 is het talud bekleed
met betonzuilen. Representatief dwarsprofiel voor dit
deelgebied is de havendam en de dijknormaal is georiënteerd
op 290°. De taludhelling van de ondertafel is ca. 1:4, van de
boventafel ca. 1:4.

Uit de in totaal 13 opgestelde profielen zijn representatieve
dwarsprofielen bepaald. Totaal zijn 6 profielen als representatief
aangewezen voor het gehele bestaande dijkvak van 1,3 km. Voor het
mogelijk nieuwe ontwerp worden dus in totaal 6 profielen uitgewerkt.

Speciale locaties die tijdens het ontwerp extra aandacht verdienen zijn:
• Vervangen Fixtone aan het begin van het traject.
• Niveau van beëindiging voor harde bekleding onder bermniveau.
• Aansluiting op havendam.
• Aansluiting havendam op bekleding in het Kanaal voor Zuid-

Beveland.
• Bekleding op de kop van havendam.

De afbeelding in figuur 3 in Bijlage 1 geeft een vooraanzicht van het
dijkvak Kouden- en Kaarspolder. Zoals blijkt uit de rode en licht blauwe
lijn is de variatie in het bermniveau minimaal. Aangezien de bestaande
berm over het hele traject boven het ontwerppeilligt hoeft deze niet
opgehoogd te worden.
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3 Ontwerpcondities

3.1 Uitgangspunten

De basis van de ontwerpcondities is gelegd in het rapport" Detailadvies
Kouden- en Kaarspolder" [5] en [18]. Met name de indeling in
zogenaamde randvoorwaardenvakken is hierin van belang. De
gemaakte indeling is als volgt.

Tabel3.1 Eifienschaeeen randvoorwaardenvakken

Rvw-vak Van Tot Dijkkilometrering
X [m] Y [m] X [m] Y [m] Van tot

56a 59869 392876 59934 392932 1409 1408+21m
56b 59934 392932 60069 392670 '1408+21m 1405
56c 60069 392670 60151 392382 1405 1402

e 57 60151 392382 60378 392294 1402 1399+50m
58a 60378 392294 61420 391476 1399+50m 1386
Bron: [5] [18]en digitale tekening

De randvoorwaardenvakken 55 en 58b zijn eveneens opgenomen in
het detailadvies [5] [18] maar niet in bovenstaande tabel. Reden
hiervoor is dat deze vakken buiten de grenzen van het dijkvak liggen.

Naast de ligging van de randvoorwaarde.nvakken wordt ook kort
ingegaan op enkele obstakels per rvw-vak.
.. RVW-vak 56a bevat de kanaalzijde van de Oostelijke havendam en

de volledige kop van de havendam.
• RVW-vak 56b bevat de Oosterschelde zijde van de Oostelijke

havendam.

De golfrandvoorwaarden zoals gegeven in het detailadvies [5] [18] zijn
de rekenwaarden. Eventuele correcties zijn hierin reeds doorgevoerd.

3.2 Randvoorwaarden

3.2.1 Inleiding
Bij het ontwerpen van de nieuwe bekledingen kan de juiste correlatie
tussen de golven en de waterstanden nog niet meegenomen worden.
Voor de stabiliteit van de bekledingen is de nauwkeurigheid van de
golven meer bepalend dan die van de waterstanden. Daarom zijn de
golfrandvoorwaarden berekend voor een maatgevend windveld met
een overschrijdingskans van 1/4000 per jaar, bij waterstanden van NAP
+ 0 m, NAP + 2 m, NAP + 3 m en NAP + 4 m. De significante
golfhoogte Hs en de piekperiode Tpof Tpmzijn berekend voor alle
windrichtingen. Vervolgens is voor elke hiervoor genoemde waterstand
de maatgevende combinatie van significante golfhoogte en piekperiode
bepaald. Voor de golfrandvoorwaarden bij tussenliggende
waterstanden wordt lineair geïnterpoleerd. Bij lagere waterstanden
wordt lineair geëxtrapoleerd. Deze benadering zonder de beschouwing
van de correlatie tussen de waterstand en de golfrandvoorwaarden kan,
met name voor de hogere gedeelten van de bekleding, tot enige
overschatting van de belasting leiden.
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Rekening is gehouden met de verwachte ongunstigste bodemligging in
de planperiode van 50 jaar. Daartoe is op bepaalde locaties een
verdieping ten opzichte van de huidige situatie in rekening gebracht,
representatief voor de verwachte erosie.
Tijdens de maatgevende stormen variëren de waterstanden op de
Oosterschelde minder dan op de Westerschelde. Wanneer wordt
verwacht dat het hoogwater op de Noordzee hoger zal zijn dan NAP +
3,0 m, dan wordt de Oosterscheldekering gesloten. Hierbij wordt
gestreefd naar een waterpeil van NAP + 1,0 m op de Oosterschelde. Dit
waterpeil wordt circa 12 uur gehandhaafd, aangezien de kering pas bij
het eerstvolgende laagwater weer kan worden geopend. Indien wordt
voorspeld dat ook het volgende hoogwater hoger zal zijn dan
NAP+3,0 m, is het streven het waterpeil op de Oosterschelde voor de
tweede sluiting van de kering op NAP + 2,0 m te brengen. Dit alles om
de waterstands- en golfbelastingen op de dijken over het talud te
spreiden. In 2004 is een onderzoek gestart naar de effecten van de
langer durende belastingen op de sterkte van de gezette bekledingen.
Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat de zwaarte van de
gezette bekleding langs de Oostersehelde extra dient te worden
vergroot (~D*vergrotingsfactor; L\ = relatieve dichtheid, D = zuil- of
blokhoogte). Bij bekledingen van breuksteen langs de Oostersehelde
moet een langer durende golfbelasting in rekening worden gebracht
door het aantal golven (N) in de stabiliteitsrelaties van Van der Meer te
vergroten. Zie [9].
De toets peilen en ontwerppeilen van de Oosterschelde zijn gebaseerd
op een noodsluiting van de Oosterscheldekering. Daarom zijn op iedere
locatie achter de Oosterscheldekering het toetspeil en het ontwerppeil
gelijk aan elkaar en constant in de tijd (Ontwerppeil 2005-2060).
Aangezien de Oosterscheldekering een vast sluitregime heeft, hoeft
geen rekening gehouden te worden met een waterstandverhoging als
gevolg van de zeespiegelrijzing. De maatgevende hydraulische
randvoorwaarden zijn aangeleverd door het RIKZ [5].

3.2.2 Waterstanden
Op basis van het detailadvies voor de hydraulische randvoorwaarden
[5] [18] zijn de volgende waterstanden aangehouden.

Tabe/3.2 Aan te houden waterstanden

Rvw-vak Ontwerppeil GHW GLW
[m NAP] [m NAP] [m NAP]

56a 3,55 1,75 -1,55
56b 3,55 1,75 -1,55
56c 3,55 1,75 -1,55
57 3,55 1,75 -1,55
58a 3,65 1,80 -1,55

3.2.3 Golfrandvoorwaarden
Het detailadvies met de hydraulische randvoorwaarden [5] [18] geeft
een drietal golf tabellen. Deze tabellen geven de maatgevende
golfrandvoorwaarden voor alle in het randvoorwaardenvak aanwezige
randvoorwaardenpunten. De maatgevende golfrandvoorwaarden zijn
achtereenvolgens bepaald op basis van de volgende criteria:
• Tabel3.3 Golfrandvoorwaardentabel1, Hs * Tpm maximaal
• Tabel3.4 Golfrandvoorwaardentabel 2, H, * Tpm

2 maximaal
• Tabel3.5 Golfrandvoorwaardentabel 3, H/ * Tpm maximaal
Resultaat van deze verdeling is gegeven in de onderstaande Tabel 3.3
tot en met Tabel 3.5.
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Tabel3.3 Golfrandvoorwaardentabel 1

RVW-vak H, [m] Tpm [sj
bij waterstand t.O.V. NAP bij waterstand t.o.v. NAP
+0 +2 +3 +4 +0 +2 +3 +4

56a 1,6 1,9 2,0 2,3 5,8 6,3 6,3 6,3
56b 1,4 1,7 1,8 2,0 5,0 5,4 5,6 5,7
56c 0,7 1,0 1,0 1,1 4,0 4,9 6,1 6,4
57 0,7 1,1 1,4 1,7 3,7 5,8 5,8 6,3
58a 0,7 1,2 1,6 1,8 3,0 5,4 5,4 6,0

Tabel3.4 Golfrandvoorwaardentabel 2
RVW-vak H, [m] Tpm [sj

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

56a 1,6 1,9 2,0 2,3 5,8 6,3 6,3 6,3
56b 1,4 1,7 1,8 1,0 5,0 5,4 5,6 5,7
56c 0,4 0,8 0,9 1,1 5,7 5,8 6,1 6,4- 57 0,6 1,1 1,4 1,7 3,8 5,8 5,8 6,3
58a 0,7 1,2 1,4 1,8 3,0 5,4 5,8 6,0

Tabel3.5 Golfrandvoorwaardentabel 3

RVW-vak H, [m] Tpm [sj
bij waterstand t.O.V. NAP bij waterstand t.o.v. NAP
+0 +2 +3 +4 +0 +2 +3 +4

56a 1,6 1,9 2,0 2,3 5,8 6,3 6,3 6,3
56b 1,4 1,7 1,8 2,0 5,0 5,4 5,6 5,7
56c 0,7 1,1 1,2 1,3 4,0 4,5 4,8 5,0
57 0,7 1,3 1,4 1,7 3,7 5,1 5,8 6,3
58a 0,7 1,4 1,6 1,8 3,0 4,5 5,4 6,0

In Tabel 3.3 tot en met Tabel 3.5 nemen in enkele gevallen de
golfhoogte en/of de golfperiode af bij toenemende waterstand.
Besloten is bij het ontwerp van de nieuwe bekledingen een afname van
de totale golfbelasting niet in rekening te brengen en de zwaarste
golfbelasting ook bij de hogere waterstanden aan te houden. Dit heeft
de volgende redenen:
• Het is ontwerptechnisch niet gewenst dat de zwaarste belasting

niet samenvalt met de hoogste waterstand, omdat het in dit geval
niet duidelijk is op welke hoogte de zwaarste belasting aangrijpt.
Standaard wordt de boventafel ontworpen op het hoogste niveau
van de bekleding. Dat kan in bovengenoemde gevallen leiden tot
een te lichte bekleding.

• Het is vanuit het oogpunt van beheer en uitvoering gewenst om
een duidelijke opbouw van de bekleding te hebben (zwaarste zuilen
bovenaan).

• De financiële consequenties van deze ingreep zijn minimaal.

De originele waarden zijn terug te vinden in het detailadvies met
betrekking tot de hydraulische randvoorwaarden [5] [18]. De
verhoogde waarden zijn vet gedrukt in bovenstaande tabellen.

Tot slot geeft onderstaande Tabel 3.6 de golfrandvoorwaarden bij het
ontwerppeil voor de periode 2006-2060. Deze zijn bepaald door middel
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van interpolatie tussen de randvoorwaarden bij de waterstanden
NAP+3,OO m en NAP+4,OO m.

Tabel3.6 Golfrandvoorwaarden bij ontwerppeil 2006-2060

RVW-vak
56a
56b
56c
57
58a

H Cm] T P-=-=.Cs-=] _
2,2 6,3
1,9
1,1
1,6
1,6

5,7
6,3
6,1
6,1

Waarden ziin bepaald op basis van maxima in Hs * Tpm

3.2.4 Ecologische randvoorwaarden
Het detailadvies ecologie geeft aan welke categorieën bekleding mogen
worden toegepast in het nieuwe ontwerp, dit nog afhankelijk van de
locatie. Zie voor meer informatie over deze categorieën [13].
Onderstaande Tabel 3.7 en Tabel 3.8 geven aan waar welke categorie
toepasbaar is.

Tabel3.7 Samenvatting ecologisch detailadvies onderlafel

Dijkpaal Herstel Verbetering
1396-1402
1402-1404
1404-1408
1408-1409

Voldoende Redelijk goed
Redelijk goed Goed
Goed Goed
Goed Goed

Tabel3.8 Samenvatting ecologisch detailadvies boventafel

Dijkpaal _Herstel Verbete.r:!.~ _
Voldoende Redelijk goed1396-1409

In principe wordt gekozen voor de ecologische categorie voor
"verbetering" .

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

Er zijn geen soorten aangetroffen die genoemd worden in het
soortenbeleid van de Provincie Zeeland of in het NB-wetbesluit.

In Bijlage 3.4 zijn enkele aandachtspunten bijgevoegd voor de
besteksfase met betrekking tot de ecologie.

3.3 Recreatie

Vanwege de afsluiting van het dijkvak ter hoogte van de verkeerspost is
de onderhoudsstrook niet vrij toegankelijk voor recreatie. Ook in de
nieuwe situatie is de onderhoudsstrook afgesloten.
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4 Toetsing

4.1 Inleiding

In ·1996 heeft Grondmechanica Delft gerapporteerd over de toestand
van de dijkbekledingen in Zeeland [7]. Een globale toetsing is
uitgevoerd aan de hand van de 'Leidraad toetsen op veiligheid' [6].
Aangezien uit de toets resultaten bleek dat een groot deel van de
bekledingen de eindscore "onvoldoende" kreeg, is het Project
Zeeweringen gestart. Uitvoerende van dit project is het Projectbureau
Zeeweringen (PBZ). Binnen dit project worden de door de
waterschappen uitgevoerde toetsingen gecontroleerd en waar nodig
geactualiseerd. Dit laatste betekent met name het invoeren van de door
het PBZ gebruikte randvoorwaarden voor nieuwe ontwerpen met een
levensduur van 50 jaar. Voor die delen van de bekleding, die wederom
een eindscore "onvoldoende" krijgen, worden nieuwe ontwerpen
gemaakt.

4.2 Toetsing toplaag

Eén van de toetsingen die wordt uitgevoerd is die van de toplaag. Deze
wordt beoordeeld op stabiliteit onder maatgevende omstandigheden.
De steenbekleding op het dijkvak Kouden- en Kaarspolder bestaat voor
het overgrote deel uit Vilvoordse steer, al dan niet ingegoten met
beton. De oppervlakken van de bestaande harde bekleding zijn
gegeven in onderstaande Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Belangrijkste bekledingen met oppervlakte

Bekleding Bekledingscode Oppervlakte Oppervlakte
omsc~ving__ [x1000 m2] [%] . _
Fixtone 5,1 4,873 19
Betonzuilen 27,xx 5,200 21
Natuursteen 28,xx 15,223 60

Bron: waterschap Zeeuwse Eilanden
27,xx en 28,xx geven alle hoeveelheden per respectievelijk betonzuilen en
natuursteen

De verdeling van de verschillende bekledingen over het dijkvak zijn
grafisch weergegeven in figuur 4 in Bijlage 1.

De resultaten van de verschillende toetsingen zijn grafisch weergegeven
in figuur 5 in Bijlage 1. Gecombineerd met de criteria afschuiving en
stabiliteit heeft 100% de score 'onvoldoende'. De bekleding van
Fixtone is afgekeurd op basis van het beheerdersoordeel.

4.3 Bermniveau en grasbekleding bovenbeloop

Zoals reeds te zien in figuur 3 van Bijlage 1 varieert het bermniveau
minimaal en ligt overal boven het opgegeven ontwerppeil. De berm
blijft dus gehandhaafd op het bestaande niveau. Het niveau waarop de

eringen Ontwerpnota Kouden- en Kaarspolder 16



•

harde bekleding over gaat, of kan gaan, in een grasbekleding wordt in
de betre~fende paragrafen behandeld.

Met betrekking tot de grasbekleding op het boven beloop zijn geen
mededelingen over afkeuring gedaan door het Waterschap Zeeuwse
Eilanden.

4.4 Conclusie

Op basis van de volgende toetsresultaten is tijdens het startoverleg
besloten de gehele bekleding te verbeteren.

• Percentage 'onvoldoende':
Vrijwel de gehele bekleding heeft de eindscore 'onvoldoende',
100% .
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5 Keuze bekleding

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt eerst bepaald welke nieuwe bekledingstypen
kunnen worden toegepast. Vervolgens wordt een keuze gemaakt. De
volgende stappen worden gevolgd:
• Beschikbaarheid;
• Voorselectie;
• Technische toepasbaarheid;
• Landschapsvisie;
• Afweging en keuze.

5.2 Maatgevende dwarsprofielen

Het gehele dijkvak is opgedeeld in 6 deelgebieden. Per deelgebied is
voor het nieuwe ontwerp minimaal één representatief dwarsprofiel
gekozen. De keuze voor een representatief dwarsprofiel is gebaseerd
op de aanwezige taludhelling en het bermniveau. Onderstaande Tabe!
5.1 geeft een overzicht van de randvoorwaardenvakken, deelgebieden
en de bijbehorende representatieve dwarsprofielen.

Tabe/5.1 Ree.resentatieve dwarse.rofielen
Deelgebied Grenzen RVW-vak Dwarsprofiel

Van [d~ ..] Tot [d~ ..] [d~ ..] ---_
1396 1399+50m 58a 1399

II 1399+50m 1402 57 1401
III 1402 1405 56c 1403
IV 1405 1407+80m 56b 1407
V 1407+80m ·1408+21m 56b Havendam,

buiten
VI 1408+21m 1409 56a Havendam,

• binnen

5.3 Beschikbaarheid

Er zijn verschillende mogelijke bronnen van materialen voor
toplaagelementen. Deze zijn onder te verdelen in de volgende
categorieën:
• Hergebruik van materialen uit het traject zelf;
• Hergebruik van materialen uit depot;
• Hergebruik uit verbeteringswerken die tegelijkertijd worden

uitgevoerd;
• Gebruik van nieuwe materialen.

5.3.1 Hergebruik uit dit traject
Op basis van de inventarisatie van vrijkomende materialen is in principe
slechts een soort bekledingsmateriaal geschikt voor hergebruik. Dit
materiaal is:
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• Betonzuilen;

De hoeveelheid vrijkomende betonzuilen is acceptabel voor hergebruik.
Voor de dijkvakken in de Oosterschelde is een toeslagfactor ingevoerd,
zie paragraaf 3.2.1. Deze factor is nodig voor het verrekenen van de
langeduur belasting als gevolg van het sluiten van de
Oosterscheldekering. Vanwege deze toeslagfactor is de verwachting
dat geen van de aanwezige bekledingen technisch geschikt zal zijn voor
hergebruik. Hierop wordt verder ingegaan in paragraaf 5.6. Niet her te
gebruiken materialen vervallen vooralsnog aan de aannemer en moet
worden afgevoerd van het werk.

5.3.2 Hergebruik uit depot
Met de beschikbare materialen uit bestaande depots is geen rekening
gehouden, omdat de uitvoering van het traject gepland staat in 2008.
De beschikbaarheid van de materialen ten tijde van de uitvoering is niet
zeker.

5.3.3 Hergebruik uit andere verbeteringswerken
Uit andere trajecten die gelijktijdig worden verbeterd komen wellicht
toepasbare materialen vrij. Hierbij dient rekening gehouden te worden
met mogelijke knelpunten in de aanvoer doordat de planningen van
andere werken kunnen verschuiven.

5.3.4 Nieuwe materialen
Aanvoer van de volgende nieuwe materialen is in principe mogelijk:
• Betonzuilen;
• Asfalt;
It Waterbouwasfaltbeton;
• Klei;
• Breuksteen, wel of niet gepenetreerd met asfalt of beton.

5.4 Voorselectie

•
5.4.1 Toelichting
De mogelijke, algemeen geaccepteerde constructies, waarvan de
rekenregels tot op heden zijn vrijgegeven, zijn gegeven in onderstaande
TabeI5.2 .

Tabel 5.2 Algemeen geaccepteerde bekledingstypen
Code Omschrijving
1 Zetsteen op uitvullaag

a (gekantelde) betonblokken
b (gekantelde) granietblokken
c (gekantelde) koperslakblokken
d Basaltzuilen
e1 Betonzuilen met ecotoplaag
e2 Betonzuilen

2 Breuksteen op filter of geotextiel
a Losse breuksteen
bt Ingegoten breuksteen, asfalt. patroon
b2 Ingegoten breuksteen, beton, patroon
b3 Ingegoten breuksteen, asfalt, vol-en-zat
b4 Ingegoten breuksteen, beton, vol-en-zat

3 Plaatconstructie
a Waterbouwasfaltbeton boven GHW
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Code Omschrijving
4 Overlagingsconstructies

a Losse breuksteen
b1 Ingegoten breuksteen, asfalt, patroon
b2 Ingegoten breuksteen, beton, patroon
b3 Ingegoten breuksteen, asfalt, vol-en-zat
b4 Ingegoten breuksteen, beton, vol-en-zat

5 Kleidïk

Hieronder is een nadere uitleg opgenomen van de technische
toepasbaarheid van bovenstaande bekledingstypen.

Ad 1.
Betonblokken worden voorlopig niet hergebruikt, omdat de
ontwerpregels voor de langeduur sterkte van de (gekantelde)
betonblokken nog niet volledig zijn geaccepteerd.
Granietblokken en koperslakblokken worden buiten beschouwing
gelaten, omdat deze in het algemeen te licht zijn voor hergebruik.

Ad 2.
Bekledingen van losse breuksteen bestaan in het algemeen uit
sorteringen die zwaarder zijn dan of gelijk aan 60-300 kg. Aangezien
deze bekledingen daarom slecht toegankelijk zijn, bijvoorbeeld voor
recreanten, worden bekledingen van losse breuksteen verder buiten
beschouwing gelaten.
Bij een gepenetreerde bekleding in de getijdenzone wordt asfalt als
penetratiemateriaal gebruikt, omdat een penetratie met colloïdaal
beton moeilijker is uit te voeren en meer onderhoud vraagt.
Aangezien geen nieuwe bekledingen in breuksteen worden gemaakt,
maar alleen bestaande verbeterd vervalt dit type constructie.
Constructies met breuksteen vallen hierdoor in categorie 4.

Ad4.
Een overlaging wordt veelal toegepast wanneer een lager liggend deel
van de ondertafel onvoldoende sterk is en een hoger liggend,
aanmerkelijk groot deel kan worden gehandhaafd, of wanneer het deel,
dat onvoldoende is, relatief diep ligt en moeilijk bereikbaar is..

• Ad 5.
Aangezien de dijk geen voldoende hoog en stabiel voorland heeft,
komt deze niet in aanmerking voor de toepassing van een kleidijk.

5.4.2 Conclusie
Op basis van de toelichting hierboven blijft slechts een bekleding van
betonzuilen, al dan niet met een ecotoplaag, of een overlaging
ingegoten met asfalt bruikbaar voor het nieuwe ontwerp.

5.5 Ecologische toepasbaarheid

Naast technische toepasbaarheid dient ook de ecologische
toepasbaarheid in ogenschouw te worden genomen. Hiertoe is een
detailadvies ecologie uitgebracht. De gegevens in deze paragraaf zijn
gebaseerd op dit detailadvies [12].

Op basis van de toelichting in paragraaf 5.4 zijn alleen de nog
toegestane bekledingen in het vervolg opgenomen.
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Onderstaande tabel Tabel 5.3 geeft per bekledingstype de ecologische
categorie waarin deze is ingedeeld. De indeling komt uit [13]. In deze
tabel is ook rekening gehouden met de beschikbaarheid en de
voorselectie.

Tabe/5.3 Natuurwaarden per bekledingstrpe

Code Ecologische waardering
Matig

Voldoende
Redelijk

Goed
slecht goed
OT1) BTH OT BT OT BT OT BT

1e1 , eco-toplaag X
1e2 X X
4b1, patroon, asfalt X X
4b3, vol, asfalt X X X3) X2) X2)

1) OT = ondertafel, BT = boventafel
2) mits uitgevoerd met schone koppen (afstrooien met 45/125 mm)
3) mits afgestrooid met steenslag

Door Tabel 5.3 te combineren met Tabel 3.7 en Tabel 3.8 wordt het
ecologisch detailadvies verwerkt in de voorselectie. Onderstaande Tabel
5.4 en Tabel 5.5 geven weer welke bekledingstypen toepasbaar zijn
voor een bepaald traject van de dijk op een bepaald deel van het
dwarsprofiel. Dit op basis van de eerder genoemd ecologische
randvoorwaarden voor zowel "herstel" van de bestaande vegetatie als
"verbetering" van vegetatie in de nieuwe situatie.

Tabe/5.4 Toepasbare bekledingstyPen ondertafel,\paal
N v 00 0"1
0 0 0 0
v v v v..... ..... ..... .....

\
, , , ,

ID N V 00
0"1 0 0 0
lYl V V v

Code '\ ..... ..... .... ....
1e1 v hiv hiv
1e2 v h

4b3
h3)/v

h2)
2)

• Tabe/5.5 Toepasbare bekledingstypen boventafel\kPaal ~
Code ~ ~
1e2 v
4b3 h2)

1) h = herstel, v = verbetering
2) mits uitgevoerd met schone koppen (afstrooien met 451125 mm)
3) mits sigestrooiä met steenslag
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5.6 Technische toepasbaarheid

5.6.1 Inleiding
De technische toepasbaarheid van een bekleding met zetsteen moet
worden aangetoond met het rekenprogramma ANAMOS, met
inachtneming van het Technisch Rapport Steenzettingen [15]. en
uitgaande van de representatieve waarden voor de constructie en de
randvoorwaarden. De rekenmethodiek wordt beschreven in de
Handleiding Ontwerpen [9].
De berekeningen betreffen alleen het bezwijkmechanisme 'Instabiliteit
van de toplaag'. Met het bezwijkmechanisme 'Afschuiving' wordt
rekening gehouden door te werken met hellingen flauwer dan of gelijk
aan 1:3,1 (rekenwaarde ondertafel flauwer dan of gelijk aan 1:2,7).
Steilere hellingen worden alleen toegelaten wanneer het niet anders
kan, bijvoorbeeld bij de aansluiting op een gemaal of sluis. De
benodigde dikte van de kleilaag wordt berekend in Hoofdstuk 6. Met
het bezwijkmechanisme 'Materiaaltransport' wordt rekening gehouden
bij het ontwerp van het geotextiel (Hoofdstuk 6).
Bij de berekening van de technische toepasbaarheid is de zwaarte van
de beschikbare blok- of zuilhoogte (llD) gereduceerd, omdat tijdens de
maatgevende stormen de waterstanden op de Oosterschelde minder
variëren dan op de Westerschelde. Om dezelfde reden moet bij het
ontwerpen van bekledingen van breuksteen een langer durende
golfbelasting in rekening worden gebracht door het aantal golven (N)
in de stabiliteitsrelaties van Van der Meer te vergroten. De technische
toepasbaarheid van ingegoten breuksteen dient te worden bepaald met
de ontwerpregels in [9].

5.6.2 Toplaag
Op basis van de paragrafen 5.3 tot en met 5.5 zijn nog slechts enkele
mogelijk constructiealternatieven over. Deze zijn gegeven in
onderstaande Tabel 5.6.

Tabe/5.6 Toepasbare bek/edings!xPen
Code Omschrijving
1e1 Betonzu ilen, met eco- toplaag
1e2 Betonzuilen
4b3 Overlaging met breuksteen, ingegoten met gietasfalt, vol-en-zat

• In principe wordt gekozen voor de ecologische categorie voor
"verbetering". Onderstaande Tabel 5.7 geeft weer welke bekleding
waar toepasbaar is op basis van de voorgaande paragrafen.

Tabe/5.7 Definitieve bek/edingstyPen ondertafel

Deelgebied
I,ll
III
III,IV
IV, V, VI

Dijkpaal Verbetering
1396-1402 1e2,4b3~
1402-1404
1404-1408
1408-1409

1e1
1e1
1e1

2) mits uitgevoerd met schone koppen (afstrooien met 45/125 mm)

Tabe/5.8 Definitieve bek/edingstyPen boventafe/

Deelgebied Dijkpaal Verbetering
I, II,III,IV, V, VI 1396-1409 1e2
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Een ingegoten bekleding wordt standaard uitgevoerd met breuksteen
van de sortering 5-40 kg, die in een laag met een minimale dikte van
0,40 m dient te worden aangebracht. Deze minimale laag breuksteen
moet over de volledige hoogte worden ingegoten (vol-en-zat uit de
Milieu-inventarisatie). Deze ingegoten laag kan de golfklappen goed
weerstaan.
Wanneer het gewenst is dat de koppen van de stenen aan het
oppervlak schoon worden gehouden (niet vol-en-zat uit de Milieu-
inventarisatie), dan worden direct na het ingieten losse stenen van de
sortering 45/125 mm over het oppervlak uitgestrooid, die gedeeltelijk
in het asfalt dienen weg te zinken. Dit zijn de zogenaamde schone
koppen.

5.6.3 Taludhelling
Bij te steile taludhellingen, rekenwaarde cota<2.7, kan alleen een
overlaging van breuksteen worden toegepast. Wanneer het profiel de
ruimte biedt kan ook worden gekozen voor het verflauwen van het
talud tot zuilen toepasbaar zijn. Onderstaande Tabel 5.9 geeft de
nieuwe talud hellingen weer.

Tabe/5.9 Nieuwe ta/udhellingen

Deelgebied Taludhelling [1 :..]
I
11
III
IV
V
VI

3,3
3,3
3,3
3,7
3,9
3,9

5.6.4 Technische toepasbaarheid betonzuilen
Uit de bijgevoegde berekeningen in Bijlage 2 blijkt dat betonzuilen met
een hoogte van 0,50 m en een p = 2900 kg/m? overal toepasbaar zijn.

•
5.6.5 Technische toepasbaarheid overlaging
Aangezien voor de golfhoogte over het hele dijkvak geldt Hs_.:;;_3,00 m
is de standaard overlagingsconstructie toepasbaar met een
steensortering van 5-40 kg met een minimale laagdikte van 0,40 m .

5.6.6 Bermniveau
Zoals te zien in figuur 3 in Bijlage 1 varieert het bermniveau tussen ca.
NAP+4,80 m en NAP+5,20 m. Aangezien de berm hier overal reeds
boven het ontwerppeilligt hoeft deze, ontwerptechnisch, niet te
worden aangepast.

De grasbekleding wordt op basis van het beheerdersoordeel afgekeurd.

Bij een berm op ontwerppeil sluit de bekleding van de boventafel aan
op het onderhoudspad op de berm. Ligt de berm hoger dan
ontwerppeil, of ontbreekt een berm, gelden de volgende regels:
• Hberm> OP+Y2Hs:

Bekleding beëindigen op OP+ Y2H" mits gras erboven goed is
getoetst.

• OP+ Y2Hs< Hberm< OP+ Y2Hs+0,5:
Bekleding beëindigen op berm, boven OP+ Y2Hsbetonzuilen of
open steenasfalt toepasbaar.

• Hberm> OP+Y2Hs+O,5:
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Bij onverharde berm bekleding beëindigen op OP+ V2Hs' mits gras
erboven goed is getoetst. Bij verharde berm bekleding
doortrekken, boven OP+V2Hs betonzuilen of open steenasfalt
toepasbaar.

Vanwege de hoge ligging van de berm vallen alle dwarsprofielen in de
laatste categorie. Tot op heden is nog geen besluit genomen of het
talud tussen OP+ V2Hs+O,5 m en de berm wordt uitgevoerd in
betonzuilen of opensteenasfalt.

De dwarsprofielen in Bijlage 1 geven per deelgebied aan tot waar de
bekleding doorloopt en aansluit op de onderhoudsstrook.

5.7 landschapsvisie

In de landschapsvisie Oostersehelde [11] wordt geadviseerd om voor
dit dijktraject een 'standaard profiel' toe te passen. Dit betekent voor
het ontwerp concreet het volgende:

1. De bekleding opbouwen in een duidelijk te onderscheiden
onder- en boventafel. De boventafel bij voorkeur uitvoeren in
betonzuilen in lichte grijze kleur.
Voor het onderhoudspad materialen kiezen die goed aansluiten
op het natuurlijke beeld. Hierbij dient voor het gebruik van
asfaltverhardingen voor de onderhoudspaden een kritische
afweging te worden gemaakt.

2.

•

Het standaardprofiel is een afgeleide van het huidige algemene profiel
voor een overgroot deel van de dijken rond de Oosterschelde. Het
voorgestelde standaardprofiel leent zich uitstekend voor de dijkvakken
die dichtbij de geulen liggen. In bijna alle gevallen zijn deze dijken
gekoppeld aan inlagen. De bekleding van de zeewering is volgens het
standaardprofiel opgebouwd uit een duidelijk te onderscheiden onder-
en boventafel waaraan in veel gevallen een rijk historisch verleden valt
af te lezen. Verder kunnen op veel plaatsen waardevolle nat en droog
gebonden zoutvegetaties zich vestigen.
Op basis van de dagelijkse getijdenwerking en verwijzend naar het
cultuurhistorische gegeven gaat het advies uit naar een gebruik van
donker gekleurde en natuurlijke bekledingsmaterialen in de ondertafel.
Op dezelfde basis gaat voor de boventafel het advies uit naar een
gebruik van licht gekleurde en moderne bekledingsmaterialen

Voor dit dijkvak zijn geen directe landschappelijke randvoorwaarden
gegeven. Wel dient gestreefd te worden naar een groene stook tussen
de nieuwe harde bekleding en het hooggelegen onderhoudspad.Zie
voor het volledige landschapsadvies Bijlage 3.

5.8 Bekledingsalternatieven

5.8.1 Algemeen
Voor het maken van een ontwerp is het totale dijkvak opgedeeld in een
zestal deelgebieden:
Deelgebied I, dp1396·- dp1399+50m
Deelgebied 11, dp1399+50m- dp1402
Deelgebied Ill, dp1402 - dp1405
Deelgebied IV, dp1405 - dp1407+80m
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Deelgebied V, dp1407+80m - dp1408+21 m
Deelgebied VI, dp1408+21m - dp1409

In het algemeen zijn nog de volgende opmerkingen van toepassing:
• De scheiding van de onder- en boventafel ligt op het GHW

= NAP+ 1,75 m. Voor rvw-vak 58a is dit NAP+1 ,80 m.
• Bij toepassen eco-toplaag is de maximale zuilhoogte

0,47 m.
• Toepassen verschillende soortelijke massa's in een

dwarsprofiel is ongewenst. Verschillende zuilhoogten is
geen probleem.

• De minimaal benodigde kleidikte onder een steenbekleding
wordt gesteld op 0,80 m. Dit komt voort uit onderzoek van
de Werkgroep Kennis.

• Aangezien het bewerken van bestaande lagen een nadelige
invloed heeft op de eigenschappen wordt nieuwe bekleding
zoveel mogelijk op de bestaande lagen aangebracht.

e In principe wordt alle bekleding doorgetrokken tot aan de
ónderhoudstrook. Echter zijn ook opties bestudeerd om de
bekleding te beëindigen op het niveau van
ontwerppeil+ Y2Hs. De bekleding boven dit niveau tot de
onderhoudsstrook bestaat dan uit opensteenasfalt.

5.8.2 Deelgebied I: dp1396 - dp1399+50m (profiel 1399)
De berm ligt op voldoende hoogte ten opzichte van het ontwerppeil.
De taludhellingen worden in principe gelijkgehouden met de bestaande
situatie. De bekleding wordt doorgetrokken tot aan de nieuw aan te
leggen onderhoudsweg.

Alternatief 1a: onderlafel betonzuilen, boventafel betonzuilen
De onder- en boventafel worden voorzien van nieuw te leveren
betonzuilen. De benodigde zuilhoogte voor zowel de onder- als
boventafel is 0,50 m bij p=2300 kg/m". Globaal neemt de
constructiehoogte van de nieuwe bekleding met ca. 0,20 m toe ten
opzichte van de bestaande. De kleidikte onder de onder- en boventafel
is onvoldoende, 0,30 m t.o.v. 0,80 m.

• Alternatief "1b: onderlafel betonzuiten-ecotopleeg, boventafel
betonzuilen
De onder- en boventafel worden voorzien van nieuw te leveren
betonzuilen. De benodigde zuilhoogte voor zowel de onder- als
boventafel is 0,45 m bij p=2400 kg/rrr', Voor de ondertafel worden de
zuilen uitgevoerd met een eco-toplaag. Globaal neemt de
constructiehoogte van de nieuwe bekleding met ca. 0,20 m toe ten
opzichte van de bestaande. De kleidikte onder de onder- en boventafel
is onvoldoende, 0,30 m t.o.v. 0,80 m.

Alternatief 2: onderlafel overlagen, boventafel betonzuilen
De ondertafel wordt overlaagd met breuksteen 5-40 kg met een
laagdikte van 0,40 m vol-en-zat ingegoten.De boventafel wordt
uitgevoerd in betonzuilen van 0,45 m en p=2400 kg/m". Globaal neemt
de constructiehoogte van de nieuwe bekleding met ca. 0,20 m toe ten
opzichte van de bestaande. De kleidikte onder de boventafel is
onvoldoende, 0,30 m t.o.v. 0,80 m.
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5.8.3 Deelgebied 11:dp1399+50m - dp1402 (profiel 1401)
De berm ligt op voldoende hoogte ten opzichte van het ontwerppeil.
De taludhellingen worden in principe gelijkgehouden met de bestaande
situatie. De bekleding wordt doorgetrokken tot aan de nieuw aan te
leggen onderhoudsweg.

Alternatief 1a: ondertafel betonzuilen, boventafel betonzuilen
De onder- en boventafel worden voorzien van nieuw te leveren
betonzuilen. De benodigde zuilhoogte voor de ondertafel is 0,50 m bij
p=2300 kg/m", Voor de boventafel is de benodigde zuilhoogte 0,50 m
bij p=2300 kg/m". Globaal neemt de constructiehoogte van de nieuwe
bekleding met ca. 0,20 m toe ten opzichte van de bestaande. De
kleidikte onder de onder- en boventafel is onvoldoende, 0,30 m t.o.v.
0,80 m.

Alternatief 1b: ondertafel betonzuilen+ecotopteeg, boventafel
betonzuilen
De onder- en boventafel worden voorzien van nieuw te leveren
betonzuilen. De benodigde zuilhoogte voor de ondertafel is 0,45 m bij
p=2400 kg/m", uitgevoerd met een eco-toplaag. Voor de boventafel is
de benodigde zuilhoogte 0,45 m bij p=2400 kg/m". Globaal neemt de
constructiehoogte van de nieuwe bekleding met ca. 0,20 m toe ten
opzichte van de bestaande. De kleidikte onder de onder- en boventafel
is onvoldoende, 0,30 m t.o.v. 0,80 m.

Alternatief 2: ondertafel overlagen, boven tafel betonzuilen
De ondertafel wordt overlaagd met breuksteen 5-40 kg met een
laagdikte van 0,40 m vol-en-zat ingegoten.De boventafel wordt
uitgevoerd in betonzuilen van 0,45 m en p=2400 kg/m", Globaal neemt
de constructiehoogte van de nieuwe bekleding met (a. 0,20 m toe ten
opzichte van de bestaande. De kleidikte onder de boventafel is
onvoldoende, 0,30 m t.o.v. 0,80 m.

5.8.4 Deelgebied Ill: dp1402 - dp1405 (profiel 1403)
De berm ligt op voldoende hoogte ten opzichte van het ontwerppeil.
De taludhellingen worden in principe gelijkgehouden met de bestaande
situatie. De bekleding wordt doorgetrokken tot aan de nieuw aan te
leggen onderhoudsweg .

• Alternatief 1a: ondertafel betonzuilen, boventafel betonzuilen
De onder- en boventafel worden voorzien van nieuw te leveren
betonzuilen. De benodigde zuilhoogte voor zowel onder- als boventafel
is 0,40 m bij p=2300 kg/m", Globaal neemt de constructiehoogte van
de nieuwe bekleding met ca. 0,15 m toe ten opzichte van de
bestaande. De kleidikte onder de onder- en boventafel is onvoldoende,
0,30 m t.o.v. 0,80 m.

Alternatief 1b: ondertafel betonzuiien-ecotopteeg, boventafel
betonzuilen
De onder- en boventafel worden voorzien van nieuw te leveren
betonzuilen. De benodigde zuilhoogte voor zowel de onder- als
boventafel is 0,40 m bij p=2300 kg/m". Voor de ondertafel worden de
zuilen uitgevoerd met een eco-toplaag. Globaal neemt de
constructiehoogte van de nieuwe bekleding met ca. 0,20 m toe ten
opzichte van de bestaande. De kleidikte onder de onder- en boventafel
is onvoldoende, 0,30 m t.o.v. 0,80 m.

eringen Ontwerpnota Kouden- en Kaarspolder 26



Alternatief 2: endertstel overlagen, boventafel betonzuilen
De ondertafel wordt overlaagd met breuksteen 5-40 kg met een
laagdikte van 0,40 m vol-en-zat ingegoten. De boventafel wordt
uitgevoerd in betonzuilen van 0,40 m en p=2300 kg/m". Globaal neemt
de constructiehoogte van de nieuwe bekleding met ca. 0,20 m toe ten
opzichte van de bestaande. De kleidikte onder de boventafel is
onvoldoende, 0,30 m t.o.v. 0,80 m.

5.8.5 Deelgebied IV: dp1405 - dp1407+80m (profiel1407)
De berm ligt op voldoende hoogte ten opzichte van het ontwerppeil.
De taludhellingen worden in principe gelijkgehouden met de bestaande
situatie. De bekleding wordt doorgetrokken tot aan de nieuw aan te
leggen onderhoudsweg.

Alternatief 1a: onderiafel betonzuilen. boventafel betonzuilen
De onder- en boventafel worden voorzien van nieuw te leveren
betonzuilen. De benodigde zuilhoogte voor zowel de onder- als
boventafel is 0,50 m bij p=2300 kg/m". Globaal neemt de
constructiehoogte van de nieuwe bekleding met ca. 0,25 m toe ten
opzichte van de bestaande. De kleidikte onder de onder- en boventafel
is onvoldoende, 0,30 m t.o.v. 0,80 m.

Alternatief 1b: onderiafel betonzutten-ecotoplesg, boven tafel
betonzuilen
De onder- en boventafel worden voorzien van nieuw te leveren
betonzuilen. De benodigde zuilhoogte voor zowel de onder- als
boventafel is 0,45 m bij p=2400 kg/m". Voor de ondertafel worden de
zuilen uitgevoerd met een eco-toplaag. Globaal neemt de
constructiehoogte van de nieuwe bekleding met ca. 0,20 m toe ten
opzichte van de bestaande. De kleidikte onder de onder- en boventafel
is onvoldoende, 0,30 m t.o.v. 0,80 m.

Alternatief 2: onderiafel overlagen, boventafel betonzuilen
De ondertafel wordt overlaagd met breuksteen 5-40 kg met een
laagdikte van 0,40 m vol-en-zat ingegoten. De boventafel wordt
uitgevoerd in betonzuilen van 0,45 m en p=2400 kg/m". Globaal neemt
de constructie hoogte van de nieuwe bekleding met ca. 0,20 m toe ten
opzichte van de bestaande. De kleidikte onder de boventafel is
onvoldoende, 0,30 m t.o.v. 0,80 m.• 5.8.6 Deelgebied V: dp1407+80m - dp1408+21 m (havendam)
De berm ligt op voldoende hoogte ten opzichte van het ontwerppeil.
De taludhellingen worden in principe gelijkgehouden met de bestaande
situatie. De bekleding wordt doorgetrokken tot aan de nieuw aan te
leggen onderhoudsweg.

Alternatief 1a: onderiafel betonzuilen. boventafel betonzuilen
De onder- en boventafel worden voorzien van nieuw te leveren
betonzuilen. De benodigde zuilhoogte voor de ondertafel is 0,45 m bij
p=2300 kg/m". Voor de boventafel is de benodigde zuilhoogte 0,45 m
bij p=2300 kg/m", Globaal neemt de constructiehoogte van de nieuwe
bekleding met ca. 0,25 m toe ten opzichte van de bestaande. De dikte
van de onderlagen onder de onder- en boventafel is voldoende.

Alternatief 1b: onderiafel betonzutletwecotoplssg, boventafel
betonzuilen
De onder- en boventafel worden voorzien van nieuw te leveren
betonzuilen. De benodigde zuilhoogte voor de ondertafel is 0,45 m bij
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p=2300 kg/m". Voor de boventafel is de benodigde zuilhoogte 0,45 m
bij p=2300 kg/m", Voor de ondertafel worden de zuilen uitgevoerd met
een eco-toplaag. Globaal neemt de constructiehoogte van de nieuwe
bekleding met ca. 0,25 m toe ten opzichte van de bestaande. De dikte
van de onderlagen onder de onder- en boventafel is voldoende.

Alternatief 2: ondertafel overlagen, boventafel betonzuilen
De ondertafel wordt overlaagd met breuksteen 5-40 kg met een
laagdikte van 0,40 m vol-en-zat ingegoten. De boventafel wordt
uitgevoerd in betonzuilen van 0,45 m en p=2300 kg/m". Globaal neemt
de constructiehoogte van de nieuwe bekleding met ca. 0,25 m toe ten
opzichte van de bestaande. De dikte van de onderlagen onder de
boventafel is voldoende.

5.8.7 Deelgebied VI: dp1408+21 m - dp1409 (havendam)
De berm ligt op voldoende hoogte ten opzichte van het ontwerppeil.
De taludhellingen worden in principe gelijkgehouden met de bestaande
situatie. De bekleding wordt doorgetrokken tot aan de nieuw aan te
leggen onderhoudsweg. Binnen dit deelgebied valt ook de kop van de
havendam. Op basis hiervan dient de llD van een bekleding van
betonzuilen met een factor 1,3 te worden vergroot.

Alternatief 1a: ondertafel betonzuilen, boventafel betonzuilen
De onder- en boventafel worden voorzien van nieuw te leveren
betonzuilen. De benodigde zuilhoogte voor zowel de onder- als
boventafel is 0,50 m bij p=2300 kg/m". Globaal neemt de
constructiehoogte van de nieuwe bekleding met ca. 0,25 m toe ten
opzichte van de bestaande. De dikte van de onderlagen onder de
onder- en boventafel is voldoende. Vergroot met de factor 1,3
betekent dit een bekleding met een benodigde zuilhoogte van 0,50 m
bij p=2700 kg/m".

•

Alternatief 1b: ondertafel betonzuiten=ecotopleeg, boventafel
betonzuilen
De onder- en boventafel worden voorzien van nieuw te leveren
betonzuilen. De benodigde zuilhoogte voor de ondertafel is 0,45 m bij
p=2500 kg/m", Voor de boventafel is de benodigde zuilhoogte 0,45 m
bij p=2400 kg/m", Voor de ondertafel worden de zuilen uitgevoerd met
een eco-toplaag. Globaal neemt de constructiehoogte van de nieuwe
bekleding met ca. 0,20 m toe ten opzichte van de bestaande. De dikte
van de onderlagen onder de onder- en boventafel is voldoende.
Vergroot met de factor 1,3 betekent dit voor de ondertafel een
bekleding met een benodigde zuilhoogte van 0,45 m bij p=2900 kg/m".
Voor de boventafel betekent een bekleding met een benodigde
zuilhoogte van 0,45 m bij p=2900 kg/m",

Alternatief 2: ondertafel overlagen, boventafel betonzuilen
De ondertafel wordt overlaagd met breuksteen 5-40 kg met een
laagdikte van 0,40 m vol-en-zat ingegoten. De boventafel wordt
uitgevoerd in betonzuilen van 0,45 m en p=2400 kg/m". Globaal neemt
de constructiehoogte van de nieuwe bekleding met ca. 0,25 m toe ten
opzichte van de bestaande. De dikte van de onderlagen onder de
boventafel is voldoende. Vergroot met de factor 1,3 betekent dit voor
de boventafel een bekleding met een benodigde zuilhoogte van 0,50 m
bij p=2700 kg/m",
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5.8.8 Samenvatting alternatieven
Onderstaande tabellen geven de samenvatting van hierboven
besproken alternatieven. Weergegeven zijn slechts de minimaal
benodigde bekledingen. De figuren 6a, 6b en 6c in Bijlage 1 geven de
glooiingskaarten va.n de verschillen de alternatieven weer.

Tabe/5.10 Bekledin~ vo/~ens alternatief 1a

Deel- Locatie Bekleding Onder- Boven-
ge- Van [dp ..] Tot [dp ..] grens grens
bied [NAP+m] [NAP+m]

I 1396 1399+50m Zuilen 50/23001) Teen 1,80
Zuilen 50/2300 1,80 4,52
Zuilen 45/2400 1,80 4,52

I1 1399+50m 1402 Zuilen 50/2300 Teen 1,75
Zuilen 50/2300 1,75 4,33
Zuilen 45/2400 1,75 4,33

I1I 1402 1405 Zuilen 40/2300 Teen 1,75
Zuilen 40/2300 1,75 4,08

IV 1405 1407+80m Zuilen 50/2300 Teen 1,75
Zuilen 45/2400 Teen 1,75
Zuilen 50/2300 1,75 4,51
Zuilen 45/2400 1,75 4,51

V 1407+80m 1408+21 m Zuilen 45/2300 Teen 1,75
Zuilen 45/2300 1,75 4,51

VI 1408+21m 1409 Zuilen 50/2700 Teen 1,75
Zuilen '45/2900 Teen 1,75
Zuilen 50/2700 1,75 4,63
Zuilen 45/2900 1,75 4,63

1) allen zuilen zijn van beton

Tabe/5.11 Bekledin~ vo/~ens alternatief 1b

Deel- Locatie Bekleding Onder- Boven-
ge- Van [dp ..] Tot [dp ..] grens grens
bied [NAP+mJ__l!-JAP+~

I 1396 1399+50m Zuilen 45+e/2400 Teen 1,80
Zuilen 45/2400 1,80 4,52

11 1399+50m 1402 Zuilen 45+e/2400 Teen 1,75• Zuilen 45/2400 1,75 4,33
!II 1402 1405 Zuilen 40+e/2300 Teen 1,75

Zuilen 40/2300 1,75 4,08
IV 1405 1407+80m Zuilen 45+e/2400 Teen 1,75

Zuilen 45/2400 1,75 4,51
V 1407+80m '1408+21 m Zuilen 45+e/2300 Teen 1,75

Zuilen 45/2300 1,75 4,51
VI 1408+21m 1409 Zuilen 45+e/2900 Teen 1,75

Zuilen 45/2900 1,75 4,63

1) allen zuilen zijn van beton

Tabe/5.12 Bekledinfl. vo/~ens alternatief 2

Deel- Locatie Bekleding Onder- Boven-
ge- Van [dp ..] Tot [dp ..] grens grens
bied [NAP -rn] [NAP

+m]
1396 1399+50m Breuksteen 5-40 kg Teen 1,80

Betonzuilen 45/2400 1,80 4,52
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Locatie
II 1399+50m 1402 Breuksteen 5-40 kg Teen 1,75

Betonzuilen 45/2400 1,75 4,33
III 1402 1405 Breuksteen 5-40 kg Teen 1,75

Betonzuilen 40/2300 1,75 4,08
IV 1405 1407+80m Breuksteen 5-40 kg Teen 1,75

Betonzuilen 45/2400 1,75 4,51
V 1407+80m 1408+21 m Breuksteen 5-40 kg Teen 1,75

Betonzuilen 45/2300 1,75 4,51
VI 1408+21 m 1409 Breuksteen 5-40 kg Teen 1,75

Betonzuilen 50/2700 1,75 4,63

De eigenschappen van de benodigde betonzuilen in deelgebied VI
wijken sterk af. Hierdoor zullen de alternatieven 1a en 1b niet verder in
de afweging voor deelgebied VI worden meegenomen op basis van
uitvoering en kosten.

5.9 Afweging

De drie bovenstaande alternatieven zijn op de volgende aspecten tegen
elkaar afgewogen:
• Constructie-eigenschappen;
'" Uitvoering;
" Hergebruik;
a Onderhoud;
.. Landschap;
• Natuur;
11 Kosten.

Constructie-eigenschappen
Bij Alternatief 2 verdient de overgangvan de cvedaging in de
ondertafel naar de betonzuilen in de boventafel extra aandacht, omdat
deze overgang een zwak punt in de bekleding kan zijn.

•
Uitvoering
Een overlaging is gemakkelijker en sneller uit te voeren dan het zetten
van betonzuilen, dus alternatief 2 scoort het beste. Bij alternatief 2 is
het ook niet nodig een nieuwe teenconstructie te maken. Wel is het
nodig aan de bovenkant van de overlaging een afdichting te maken en
een overgangsconstructie naar de betonzuilen. Bij een relatief kleine
strook overlaging is het niet rendabel om te overlagen omdat de kosten
voor een overgangsconstructie niet opwegen tegen de lagere
materiaalkosten. Bij de alternatieven 1a en 1b kan het bovendien nodig
zijn een grondverbetering toe te passen waar onvoldoende klei
aanwezig is.

Hergebruik
Zowel bij alternatief 1a, 1b als alternatief 2 worden geen materialen
hergebruikt. Wel levert alternatief 2 een kleinere hoeveelheid af te
voeren vrijkomende materialen op. Wanneer gekeken wordt naar LCA-
waarden dan scoren betonzuilen (alternatieven 1a en 1b) hoger dan de
overlaging met ingegoten breuksteen (alternatief 2).

Onderhoud
Op onderhoud scoren de alternatieven 1a en 1b iets slechter,
voornamelijk omdat het repareren van een overlaging eenvoudiger is
dan het vervangen van een aantal betonzuilen. Echter dient wel een
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minimale hoeveelheid gietasfalt gemaakt te worden voor elke reparatie.
Daarentegen kan schade aan de bekleding van betonzuilen in een
vroeg stadium ontdekt en dus snel gerepareerd worden.

landschap
Alternatief 2 scoort het best op criterium landschap. Overlagen van de
ondertafel past het beste in de geldende landschapsvisie (ondertafel
uitvoeren in donkere kleuren, boventafel in lichte kleuren). Het
uitvoeren van de ondertafel in betonzuilen scoort op dit punt slecht.
Alternatief 1b, met donkere eco-toplaag, scoort hierin dan weer beter
van alternatief 1a. De score is gebaseerd op de algemene
landschapsvisie Oosterschelde en het detailadvies in Bijlage 3.

Natuur
Op mogelijkheid tot ecologische waarden scoren de alternatieven 1a en
1b iets beter, maar het verschil is minimaal. Van deze twee scoort
alternatief 1b dan weer het beste door de toegepaste eco-toplaag.

Kosten
Alternatief 2 is het goedkoopst, daarna alternatief 1a en dan alternatief
1b. Het verschil tussen de alternatieven 1a en 2 is ca. 20%. Dit verschil
wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de prijs per m2 overiaging
lager is dan de prijs per m2 betonzuilen.

Op basis van bovengenoemde argumenten scoren de alternatieven 1a
en 2 vrijwel even goed. Alternatief 1b, betonzuilen met eco-toplaag,
scoort minder goed vanwege met name de extra materiaalkosten.

De keuze voor de nieuwe bekleding zoals gegeven in Tabel 5.13 komt
overeen met de in Tabel 5.4 en Tabel 5.5 gegeven toepasbare
bekledingen. Reden om voor de deelgebieden I en II te kiezen voor een
overiaging met schone koppen ten opzichte van betonzuilen is de
ondergrond. Gezien de zeer kleine laagdikte klei onder de bestaande
bekleding zou een grote grondverbetering moeten worden toegepast.

•
Voor de deelgebieden III en IV gelden dezelfde waarden voor de dikte
van de bestaande kleilaag. Echter vanwege de bijzondere
wierenvegetatie in dit deel van het dijkvak luidt het ecologisch advies
om hier zuilen toe te passen. Dit ondanks het feit dat de kosten voor
een bekleding in betonzuilen ca. 2,3 keer hoger zijn dan voor een
overlaging. Omdat het ecologisch advies als bindend wordt beschouwd
volgen we dit advies toch op in het ontwerp.

in de deelgebieden Ven VI is de bestaande onderlaag van voldoende
dikte voor het aanbrengen van de nieuwe bekleding.

Tabe/5.13 Voorkeursbekledin~ eer dee/~ebied
Deel- Locatie Bekleding Onder- Boven-
ge- Van Tot grens grens
bied [NAP+m] [NAP+m]

I 1396 1399+50m Breuksteen 5-40 kg, -0,46 1,75
sk
Zuilen 45/2400 1,75 4,52

11 1399+50m 1402 Breuksteen 5-40 kg, -0,09 1,75
sk
Zuilen 45/2400 1,75 4,33

III 1402 1405 Zuilen 40+e/2300 -0,37 1,75
Zuilen 40/2300 1,75 4,08
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Locatie
IV 1405 1407+80m Zuilen 45+e12400 -1,29 1,75

Zuilen 45/2400 1,75 4,51
V 1407+80m 1408+21 m Zuilen 45+e/2300 -0,19 1,75

Zuilen 45/2300 1,75 5,05
VI 1408+21m 1409 Breuksteen 5-40 kg, -0,19 1,75

sk
Breuksteen 5-40 kg 1,75 5,03

1) allen zuilen zijn van beton

In tegenstelling tot de grenswaarde tussen onder- en boventafel voor
deelgebied I staat in Tabel 5.13 een niveau van NAP+1 ,75 m. Hiervoor
is gekozen omdat alleen dit deelgebied afwijkt met het originele niveau
van NAP+1 ,80 m. Uitvoeringtechnisch is dit niet handig.

Reden om voor de deelgebieden I van" te kiezen voor zuilen met een
hoogte van 0,45 m is de beschikbaarheid. Betonzuilen met deze hoogte
zijn beter leverbaar van die met een hoogte van 0,50 m. De toename in
soortelijk gewicht is hierin van ondergeschikt belang.

5.10 Onderhoudsstrook

Op de stormvloedberm wordt een nieuwe onderhoudsstrook
aangelegd, die over de hele lengte van het dijkvak ontoegankelijk moet
zijn voor fietsers. De toplaag wordt daarom uitgevoerd in
opensteenasfalt, afgestrooid met grond zodat deze kan begroeien.

5.11 Bekieding tussen ontwerppeil en berm

De harde bekleding boven ontwerppeil + Y2Hswordt uitgevoerd in
opensteenasfalt. Het besluit hiertoe is genomen in overleg met het
waterschap Zeeuwse Eilanden. De bekleding van betonzuilen wordt aan
de bovenkant opgesloten door de opensteenasfalt direct tegen de
zuilen aan te 'brengen. De overgang van de boventafel naar de berm
wordt uitgevoerd met een kromtestraal R=10 m .

• 5.12 Golfoploop

De golfoploop van het voorkeursalternatief, tijdens ontwerpcondities, is
vergeleken met de golfoploop in de oude situatie. In Tabel 5.14 is voor
een aantal dwarsprofielen het effect van het gewijzigde talud en de
gewijzigde berm op de golfoploop gegeven. Hieruit wordt
geconcludeerd dat bij alle dwarsprofielen de golfoploop toeneemt.

Tabe/5.14 Vergrotingsfactor go/fop/aap

Dwarsprofiel .__ V..:_e::..;_;rgrotingsfactor
0,57
0,56
0,55
0,44
n.v.t.

I
11
III
IV
V
VI n.v.t.

Vergrotingsfactor <1 betekent afname go/fop/aap
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Zowel de nieuwe als de bestaande profielen zijn gegeven in de figuren
in Bijlage 1. De berekening van de vergrotingsfactor is ingevoegd als
Bijlage 2.7. Belangrijk zijn de volgende opmerkingen bij de berekening:
• Oude berm is gerekend vanaf einde Fixtone of buiten-

bermknikpunt tot het binnen-bermknikpunt;
• Nieuwe berm is gerekend vanaf 1,00 m buiten de

onderhoudsstrook tot het binnen-bermknikpunt;
• Taludhelling onder berm is de helling direct aansluitend aan de

onderkant van de berm.

Voor dit laatste punt, de taludhelling onder de berm, kan ook worden
gerekend met een gewogen gemiddelde van de taludhelling direct
onder de berm en de taludhelling tot het ontwerppeil. Hiervoor is niet
gekozen vanwege de hoge ligging van de berm en de combinatie van
helling en lengte van het talud direct aansluitend aan de berm.

Voor de dwarsprofielen Ven VI is de vergrotingsfactor voor
golfoverslag niet van toepassing. Reden is dat deze dwarsprofielen op
de havendam liggen en met betrekking tot hoogte en bekleding niet
veranderen.

Aangenomen wordt dat een eventuele toekomstige dijkverzwaring aan
de binnenzijde van de dijk kan worden aangebracht, zodat de
dijkverbetering van deze nota niet opnieuw hoeft te worden
uitgevoerd .

•
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6 Nadere dimensionering

6.1 Algemeen

De nadere dimensionering van de verschillende dwarsprofielen is in
tekening weergegeven in de figuren 8 tot en met 13 van Bijlage 1.

Om uitspoelen van het basismateriaal onder de bekleding te
voorkomen wordt dit afgedekt met een geotextiel. Dit geotextiel moet
gronddicht, waterdoorlatend en voldoende sterk zijn. Binnen het
project Zeeweringen worden twee standaard typen toegepast. Deze
typen zijn beschreven in onderstaande Tabel 6.1 en Tabel 6.2

Tabel6.1 Geotextiel type 1, non woven

Eigenschap Waarde
Treksterkte
Rek bij breuk
Doord ukkracht
Poriegrootte 090

~ 20 kN/m (machine- en dwarsrichting)
~60% (machine- en dwarsrichting)
z 3500 N
5. 100 urn

Tabel6.2 Geotextiel type 2, woven

_Eigenschap Waarde
Treksterkte
Rek bij breuk
Doorstromingsweerstand
Poriegrootte
Sterkte naainaad

>- 50 kN/m (ketting en inslag)
5. 20% (ketting en inslag)
Vlh50-index z 15 mm/s (bijbehorende \jJ~0,30 1Is)
5. 350 um
> 50% van breuksterkte geotextiel

•
Type 1 vindt standaard toepassing onder een bekleding van gezette
steen zoals betonzuilen. Type 2 wordt standaard toegepast onder een
bekleding van los gestort materiaal zoals een kreukelberm in
breuksteen. Als bescherming tegen de vallende stenen tijdens een
bestorting wordt dit geotextiel altijd toegepast in combinatie met een
nonwoven.

De eisen met betrekking tot de levensduur worden opgenomen in het
bestek.

In het algemeen zijn nog de volgende opmerkingen van toepassing:
• De scheiding tussen de onder- en boventafel ligt op het

GHW = NAP+1 ,75 m. Voor rvw-vak 58a is dit NAP+1 ,80 m.
o Bij toepassen eco-toplaag is de maximale zuilhoogte 0,47

m.
• Toepassen verschillende soortelijke massa's in een

dwarsprofiel is niet toegestaan. Verschillende zuilhoogten
wel.

• De benodigde kleidikte onder een steenbekleding wordt
gesteld op minimaal 0,80 m. Dit komt voort uit onderzoek
van de Werkgroep Kennis.
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• Aangezien het bewerken van bestaande onderlagen,
bijvoorbeeld klei of mijnsteen, een nadelige invloed heeft
op de eigenschappen wordt nieuwe bekleding zoveel
mogelijk op de bestaande lagen aangebracht.

• Overlap tussen opeenvolgende banen geotextiel is
minimaal 0,50 m.

6.2 Kreukelberm en teenconstructie

6.2.1 Toplaag
In het algemeen bestaat de kreukelberm uit een toplaag van
breuksteen, met daaronder een geotextiel met een nonwoven. De
kreukelberm moet de teen van de bekleding tegen erosie beschermen
en de bekleding ondersteunen. Daar waar vanaf de teen een bekleding
van gezette steen wordt aangebracht, moet ook een teenconstructie
worden geplaatst, eveneens ter ondersteuning van de bovenliggende
bekleding. De standaard soortelijke massa van de breuksteen is
2650 kg/m", Vanwege het percentage holle ruimte in los gestorte
breuksteen van 38% kan voor losse breuksteen worden gerekend met
1650 kg/m>.

De deelgebieden I tot en met III worden voorzien van een kreukelberm
in losse breuksteen sortering 10-60 kg. Op de plaatsen waar de huidige
kreukelberm niet voldoet aan de sortering uit bovengenoemde
berekening dient deze aangevuld te worden. De minimale breedte van
de kreukelberm is 5,0 m.

De deelgebieden IV en V worden voorzien van een kreukelberm in losse
breuksteen sortering 60-300 kg. Op de plaatsen waar de huidige
kreukelberm niet voldoet aan de sortering uit bovengenoemde
berekening dient deze aangevuld te worden. De minimale breedte van
de kreukelberm is 5,0 m.

Deelgebied VI komt overeen met randvoorwaardenvak 56a en betreft
de kanaalzijde en de kop van havendam van het Kanaal door Zuid-
Beveland. Vanwege de bestaande constructie van een kraagstuk met
stortsteen wordt in paragraaf 6.8.1 verder ingegaan op dit gebied .

• 6.2.2 Geotextiel
Aangezien de kreukelberm bestaat uit losse breuksteen, al dan niet
ingegoten, wordt een geotextiel type 2 toegepast. Bij gebruik van een
toplaag van steensortering van 40-200 kg of zwaarder eerst een laag
kleinere steen aan te brengen. Evenals het nonwoven is dit een
bescherming van het geotextiel.

6.2.3 Teenconstructie
Ter controle van de hoogteligging van de bestaande teenconstructie is
de stortsteenlijn ingetekend in figuur 4 in Bijlage 1. Hieruit blijkt dat het
bestaande teenniveau onder deze stortsteenlijn ligt wat betekent dat
enige afslag van het voorland is geoorloofd. De teen van de nieuwe
constructie wordt dus niet verlaagd. Dientengevolge treedt geen
teenverschuiving op.

Een nieuwe teenconstructie bestaat uit een teenschot, met een hoogte
van 0,60 m, en palen die het teenschot ondersteunen, met een lengte
van 1,80 m (h.o.h. 0,30 m, doorsnede: 0,07xO,07 rrr'). De palen
moeten van FSC-hout zijn, dat voldoet aan Duurzaamheidsklasse 1, en
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het teenschot mag niet dikker zijn dan 2 cm. Dit laatste om ervoor te
zorgen dat de gezette bekleding weinig zal zakken na het vergaan van
het teenschot. Boven het teenschot wordt een afgeschuinde beton band
aangebracht. Indien aanwezig en van voldoende kwaliteit, worden de
beton banden uit de bestaande bekleding opnieuw gebruikt.
De bovenkant van de kreukelberm moet samenvallen met de
bovenkant van de nieuwe teenconstructie en de bovenkant van de
teenconstructie moet met enkele stenen worden afgedekt.

Tabe/6.3 Nieuwe teenniveaus

Deelgebied Teenniveau [NAP+ ... m]
III
IV
V

-0,37
-1,29
-0,19

6.3 Bekleding

6.3.1 Toplaag
Zoals reeds gegeven in paragraaf 5.9 worden overwegend betonzuilen
toegepast in zowel de onder- als boventafel. Voor de deelgebieden I en
II is specifiek gekozen voor een overiaging om grootschalige
grondverbetering te voorkomen. Onderstaande Tabel 6.4 geeft
nogmaals de gekozen bekleding per deelgebied.

Tabe/6.4 Voorkeursbekledins_ eer dee/s_ebied
Deel- Bekleding Ondergrens Bovengrens Helling

_gebied [NAP +m] [NAP +m] _[1 :..]~!__
I Breuksteen 5-40 kg, sk -0,46 1,75 n.v.t.

Betonzuilen 45/2400 1,75 4,52 3,3
11 Breuksteen 5-40 kg, sk -0,09 1,75 n.v.t.

Betonzuilen 45/2400 1,75 4,33 3,3
III Betonzuilen 40+e/2300 -0,37 1,75 3,3

Betonzuilen 40/2300 1,75 4,08 3,3
IV Betonzuilen 45+e/2400 -1,29 1,75 3,7

Betonzuilen 45/2400 1,75 4,51 3,7
V Betonzuilen 45+e/2300 -0,19 1,75 4,2

Betonzuilen 45/2300 1,75 5,05 4,2• VI Breuksteen 5.-40 kg, sk -0,19 1,75 4,2
Breuksteen 5-40 k~ 1,75 5,03 4,2

1) gegeven zijn de bestekshellingen

Vanwege de beschikbaarheid wordt gekozen voor betonzuilen met een
maximale hoogte van 0,45 m. Gelet op kostenverschillen, wordt
daarnaast voor de laagste dichtheid gekozen. Rekening houdend met
de uitvoering is het ongewenst dat zuilen met dezelfde hoogte maar
verschillende dichtheden in één profiel (onder elkaar) worden
toegepast. Deze zuilen kunnen naast elkaar worden toegepast, indien
dit betekent dat de dikte van de uitvullaag niet hoeft te worden
gewijzigd (gelijke constructiehoogte). De toplaag van betonzuilen zal
worden ingewassen met 75 kg/m? tot 85 kg/rrr' gebroken materiaal.
De sortering van dit inwasmateriaal is afhankelijk van het type zuil (met
betrekking tot de vorm) dat zal worden toegepast. De berekeningen
van de toplagen zijn bijgevoegde in Bijlage 2.
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6.3.2 Uitvullaag
De granulaire uitvullaag onder de toplaag is voornamelijk van belang
voor de uitvoering. Gelet op stabiliteit en uitvoering moet het materiaal
in deze uitvullaag zo fijn mogelijk zijn. Het materiaal mag echter niet
dermate fijn zijn dat het tussen de elementen van de toplaag door kan
wegspoelen. De fijnste sortering die uit dat oogpunt voor betonzuilen
mogelijk is, bedraagt 16/32 mm. De sortering 16/32 mm dient in het
bestek te worden voorgeschreven. In de ontwerpberekeningen wordt
uitgegaan van een bijbehorende D'5 van 20 mm. Dit is een
conservatieve benadering. De werkelijke waarde van de D'5 is circa 17
mm. De minimale laagdikte waarin steenslag van bovengenoemde
sortering, in uitvoeringstechnisch opzicht, kan worden aangebracht is
0,10 m. Deze waarde voor de laagdikte wordt voorgeschreven in het
bestek. In de ontwerpberekeningen wordt een laagdikte van 0,15 m
ingevoerd, rekening houdend met een uitvoeringsmarge van 0,05 m.

6.3.3 Geotextiel "
Onder een gezette steenbekleding wordt standaard een geotextiel
toegepast van het type 1. De overlap tussen opeenvolgende banen
geotextiel is minimaal 0,50 m.

6.3.4 Basismateriaal
Het gewicht van het basismateriaal, meestal klei, voorkomt samen met
het gewicht van de uitvullaag en de toplaag het afschuiven van de
bekleding. Waar een tekort bestaat zal dit onder GHW worden
aangevuld met hydraulische fosforslakken. Boven GHW kan dit met
zowel hydraulische fosforslakken als met klei worden aangevuld. Dit
kan betekenen dat eerst de bestaande laag wordt afgegraven om
ruimte te maken voor de aanvulling. Onderstaande tabel geeft per
deelgebied wat de minimaal benodigde en aanwezige dikte is van het
basismateriaal.

Tabel6.5 Dikte voor basismateriaal

Deel- Niveau Aanwezige Benodigde Praktische VerschiP)
gebied dikte" [m] dikte [mp> dikte [m] [m]

I OT n.v.t.
BT 0,40 0,80 0,80 -0,40

II OT n.v.t.

• BT 0,30 0,80 0,80 -0,50
III OT 0,30 0,80 0,80 -0,50

BT 0,30 0,80 0,80 -0,50
IV OT 0,30 0,80 0,80 -0,50

BT 0,30 0,80 0,80 -0,50
V OT 0,75 n.v.t.

BT 0,75 n.v.t.
VI OT 0,75 n.v.t.

BT 0,75 n.v.t.
1) Minimale dikte weergegeven
2) Rekentechnisch
3) Alleen indien een tekort

Op basis van onderzoek is besloten een bestaande kleilaag goed te
keuren wanneer deze gelijk aan of dikker dan 0,60 m is. Aangezien in
de deelgebieden V en VI de bestaande laag ongeroerd blijft is de
laagdikte van 0,75 m dus voldoende.
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6.4 Ingegoten breuksteen

De overlagingen worden uitgevoerd met breuksteen van 5-40 kg, die in
een laag met een minimale dikte van 0,40 m dient te worden
aangebracht. Deze minimale laag moet over de volledige hoogte met
gietasfalt worden ingegoten en worden afgestrooid met lavasteen.
Wateroverdrukken onder de ingegoten bekleding dienen te worden
beperkt door aan de bovenrand (en aan de verticale randen) van deze
nieuwe bekleding een afdichting aan te brengen, die het van bovenaf
vollopen van de oude bekleding en de onderliggende filterconstructie
moet voorkomen. Aan de horizontale bovenrand van de ingegoten
bekleding dient het bovenste deel van de afgekeurde bekleding te
worden verwijderd tot aan de onderlaag van klei of mijnsteen, waarna
de ontstane inkassing moet worden opgevuld met ingegoten
breuksteen. De verticale randen dienen op dezelfde wijze te worden
uitgevoerd. De horizontale bovenrand dient afwaterend te worden
aangelegd.
De onderkant van de overlaging mag niet lager beginnen dan de teen
van de oude bekleding. In Tabel 6.6 zijn de hoogtes gegeven waarop
de onderkant van het laagste deel van de overlaging dient te worden
aangebracht.

Tabel6.6 Onderniveau overlagingen
Deelgebied Onderniveau overlaging [NAP+m]
I
II
VI

-0,46
-0,09
-0,19

Voor het verkrijgen van de ecologisch hoogwaardiger
overlagingsvariant met schone koppen wordt bovengenoemde
constructie afgestrooid. Dit afstrooien gebeurt direct na het over de
volledige hoogte ingieten van de overlaging en met een steensortering
van 45/125 mm.

6.5 Overgangsconstructie

•
Ter plaatse van de horizontale overgang van de ingegoten breuksteen
naar betonzuilen moet een overgangsconstructie worden geplaatst. Het
oppervlak van de overgang moet onder een lichte helling worden
aangelegd, zodat geen water op de overgang blijft staan. Te grote
kieren moeten worden gepenetreerd met gietasfalt of asfaltmastiek. Bij
de verticale overgangen moeten de betonzuilen zo goed mogelijk
aansluiten tegen de bestaande bekledingen.

6.6 Overgang boventafel - berm

De overgang tussen de boventafel en de berm wordt uitgevoerd door
de betonzuilen aan te brengen met een afronding met een kromtestraal
van R = 10 m. De betonzuilen worden over een lengte van 1 m op de
berm doorgezet. Onder de betonzuilen worden dezelfde uitvullaag en
geotextiel doorgezet.
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6.7 Berm

6.7.1 Bermniveau
Aangezien de berm over het hele traject reeds boven het ontwerppeil
ligt wordt deze niet opgehoogd.

6.7.2 Bermconstructie
In paragraaf 6.6 is reeds beschreven hoe de overgang van de
boventafel naar de berm wordt gemaakt. Namelijk door het
doortrekken van de opensteenasfalt tot 1 m op de berm. Op de plaats
van de toekomstige onderhoudsstrook wordt tijdens het werk een laag
van 0,25 m hydraulische fosforslakken aangebracht als werkweg. Als
scheiding tussen de slakken en het basismateriaal wordt een geotextiel
van type 2 aangebracht onder de slakken. Na het werk komt op deze
fundering van fosforslakken een laag opensteenasfalt van minimaal
0,25 m. Deze laagdikte is afkomstig uit het Technisch Rapport Asfalt
voor Waterkeren [19]. De dikte is op basis van de verkeersbelasting
voor de onderhoudsstrook. Berekeningen hebben aangetoond dat een
dergelijke constructie van de onderhoudsweg voldoende sterk is om
golfklappen tijdens de maatgevende stormcondities te kunnen
weerstaan. Aangezien de onderhoudsstrook niet wordt opengesteld
wordt het opensteenasfalt afgestrooid met enkele centimeters grond
zodat de berm sneller zal begroeien.

6.8 Bijzondere constructies

6.8.1 Kraagstuk havendam
Bij controle van de bestorting op het kraagstuk van havendam, op basis
van de bestaande geometrie en randvoorwaarden, blijkt deze
rekentechnisch niet te voldoen. Dit beeld is echter niet reëel vanwege
de volgende argumenten:
• Niveau vooroever onder NAP;
~ Door lage ligging slechts korte belastingduur;
~ Invloed van golven merkbaar tot ca. Waterstand - Hs.

Op basis van de volgende punten is een berekening gemaakt voor
eventueel nieuw aan te leggen kreukelberm en vooroever:
• Schadefactor S=5, vanwege kortdurende belasting waarna de teen

onder water ligt is de hogere schade factor acceptabel. Bij de
aanwezige talud helling van 1:4 geld S=3 als geen schade en 5=17
als bezwijken.

• Aantal golven N=1500, waar normaal geldt N=18000. Echter
doordat het niveau rond GLW ligt treedt slechts een belasting op
die ca. 2 uur duurt. Met de berekend periode Tpm = 5,65 s is
N=1500 aan de conservatieve kant.

Op basis van deze uitgangspunten is een breuksteensortering 60-
300 kg nodig voor een stabiele bestorting. Aangezien dit overeenkomt
met de aanwezig sortering van de breuksteen wordt de vooroever en
kreukelberm als stabiel beoordeeld. In de besteksfase zal dit onderdeel
worden geoptimaliseerd en waar nodig extra massa worden
aangebracht voor de teenconstructie.
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7 Aandachtspunten voor bestek en uitvoering

• Uitvoering overlaging:
Voorafgaande aal') het aanbrengen van de overlagingen van
gepenetreerde breuksteen moeten de onderliggende lagen
worden schoongemaakt. Eventueel aanwezige
Haringmanblokken of betonblokken dienen te worden
gebroken alvorens de overlaging aan te brengen. Er mogen
geen algen, en geen zand- en slibresten aanwezig zijn. Er moet
rekening gehouden worden met de invloed van de
getij beweging op de kwaliteit van de penetratie. Aanvoer van
sediment heeft, indien voorafgaand aan de penetratie, een
verminderde sterkte tot gevolg door de slechtere hechting van
de gepenetreerde asfalt aan de breuksteen. Het heeft de
voorkeur de breuksteen aan te brengen en te penetreren tijdens
hetzelfde laagwater. Wanneer dit niet mogelijk is, dient een
pomp met spuitlans aanwezig te zijn, zodat de breuksteen
voorafgaande aan het penetreren schoon kan worden
gespoten. Voorkomen moet worden dat de gietasfalt kort voor
en tijdens het aanbrengen te veel afkoelt.

'l) Overlaging met schone koppen:
De breuksteen moet over 0,40 m volledig worden
gepenetreerd. Na ingieten wordt de overlaging afgestrooid met
de fijnere sortering breuksteen 45/125 mm. Alle nieuwe
bekledingen van gepenetreerde breuksteen worden uitgevoerd
met 'schone koppen'.

e Kabels en leidingen:
Voorafgaand aan de uitvoering van het dijkvak dient door
middel van een KLlC-melding nagegaan te worden of de ligging
van kabels en leidingen op het traject van de Kouden- en
Kaarspolder van invloed is op de uitvoering van de
werkzaam heden.

• Transportroute(s):
Het dijkvak Kouden- en Kaarspolder is goed bereikbaar. Alleen
dienen de kernen van Yerseke, Wemelding en Kapelle worden
vermeden. Figuur 14 in Bijlage 1 geeft de vastgestelde routes
weer.

to Depot(s):
Vooralsnog vervallen alle vrijkomende materialen aan de
aannemer. In de omgeving van het dijkvak Kouden- en
Kaarspolder is namelijk geen depot beschikbaar. In de
besteksfase wordt bekeken of een deel van met name de
vrijkomende basalt herbruikbaar is in de kreukelberm. Voor de
afvoer van het materiaal kan een depot onder water worden
ingericht grenzend aan het golfmeetstation.

• Aandachtpunten ecologie:
Zie voor de aandachtspunten met betrekking tot ecologie de
notitie van Maarten Mouissie in Bijlage 3.
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Koude- en Kaarspolder!1 toplaagtypes • e
Figuur 4, toplaag bestaand
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Kouden- en Kaarspolder, toplaagtypes
e e
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Kouden- en Kaarspolder, toplaagtypes e e
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Kouden- en Kaarspoldef', toplaagtypes e e Figuur Ge,Overlagen+zuilen
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Kouden- en Kaarspolder, toplaagtypes
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Figuur 7, Ontwerp
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uitvuliaog; dik O.OB uitvuliaog; dik 0.05

1:&.9&vlijlagen

d

G.H.W= NAP.1.BO

ti.A ..!:.. _O.J!.O _

Opensteenasfalt; dik var. 0.25

Betonzuilen dik 0.45; 2400kg/m3
inwassen met steenslag 4/32mm

Overlaging breuksteen 5-40kg; laagdikte 0.40
volledig penetreren met gietasfalt,
afstrooien met breuksteen 45/l25mm; 130kg/m2

Bestaande breuksteen verwijderen
G.H.W= NAP.l.BO

Afwaterend
aanleggen

Kreukelberm
breuksteen 10-60kg

tf._A_.!:.. _O.J!.O _
aanvullen met hy raulisc

Overgangsconstruc tie
Afdichting van breuks
vol-en-zat gepenet asfaltmastiek

Geotextiel type 2 met
opgestikte nonwoven

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstond t.o.v. nulpunt

Nieuve
hoogte t.o.v. NAP

Nieuve
ofstond t.o.v. nulpunt

Dwarsprofiel 1 nieuw van dp1396 tot dp1399+50m

Figuur 8

Topografische ondergrond: (c) Topografische Dienst Kadaster
Kadastrale onderarond: Ic) Kadaster. Middelbura Toucqrn f is che onderqrond: (c) Reqionaal samenwerkinqsverband Zeeland GBKN
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breed 3.00; dik 0.25
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vil voordse; dik 0.15-0.25 vilvoordse ingegoten met beton; dik 0.15-0.25 Fixstone; dik 0.17

dik 0.05

agen

G.H.W: NAP.1.75

1401

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.O.v. nulpunt

Dwarsprofiel 2 bestaand

Onderhoudss t rook van opens t eena sf alt;
breed 3.00; dik 0.25

0.25

Opensteenasfalt; dik var.
Betonzuilen dik 0.45; 2400kg/m3
inwassen met steenslag 4/32mm

Overlaging breuksteen 5-40kg; laagdikte 0.40
volledig penetreren met gietasfalt,
afstrooien met breuksteen 45/125mm; 130kg/m2

Bestaande breuksteen verwijderen
G.H.W: NAP.1.75

0/40mm; d 0.40

Kreukelberm
breuksteen 10-60kg

_O...Q_O _

Geotextiel
opgestikte

Figuur 9

Hoogte t.c.v, N.A.P. ;:! CD ~CD

-c ..;

C>

'""'! ":C>,
Afstand t.o.Y. nulpunt

Nieuwe
hoogte t.o.Y. NAP

Nieuwe
afstand t.o.Y. nulpunt

Dwar s pro fie l 2 rueuW van dp1399.50m tot dp1402

Waterschap Zeeuwse Eilanden

Datum:31-1(}-2006

Topografische ondergrond: lel Topografische Dienst Kadaster
Kadastrale onderqrond: lel Kadaster, Middelburq Topoqrafische onderqrond: lel Reqionaal samenwerkinqsverband Zeeland GBKN



vilvoordse;
dik 0.15-0.25

vilvoordse ingegoten met beton; dik 0.15-0.25

uitvullaag; dik 0.05

Z vlijlagen

\ i

G.H.W: NAP+1.75

dp1403

Hoogte t.o.v. N.A.P.
r-- ~ -0 C> CD N ~ C> CD,., -3 ~ "! "! ~ ~ r-:0 0 N rn ...t ui -0 -0,

~ N Ln Ln Ln Ln ~ -0 C> r-,

Afstand t.o.v. nulpunt ~ ~ N N r-: "! C> r-,
0- r- Ln ~ ~ 0 NN N N N S? ...t, , , , , , , ,

Dwarsprofiel 3 bestaand

Onderhoudsstrook van opensteenasfalt;
breed 3.00; dik 0.25

0.25

Opensteenasfalt; dik var. 0.25

Betonzuilen dik 0.40; 2300kg/m3
inwassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen-ECO dik 0.40; 2300kg/m3
inwassen met steenslag 4/32mm

Bestaande breuksteen verwijderen
G.H.W: NAP+l.75

Hydraulische fosfor lakken 0/40mm; dik 0.4
op geotextiel type

Kreukelberm
breuksteen 10-60kg

N.A_.e... _O...Q.O _
Aan v fosforslakken 0/4.10

Geotextiel type 2
opgestikte nonwoven

°aanvullen met hydra sforslakken °

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t .O.Y. nulpunt

Nieuwe
hoogte t.o.Y. NAP

Nieuwe
afstond t.O.Y. nulpunt

Dwarsprofiel 3 nieuw van dp1402 tot dp1405

Topogra f ische ondergrond: Icl Topogra fische Dienst Kadas ter
Kadastrale onder or ond: Icl Kadaster. MiddelburQ Touoqr c f lsche onderqrond: Icl ReQionaal samenwerkinQsverband Zeeland GBKN

Figuur 10
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stortsteen vilvoordse; dik 0.15-0.25

Figuur 11

(j.H.W: NAP.1.75

tuI.p~O.O.2.. _

Teenconstructie
1407

Hoogl, I.O.v. N.A.P.

Afstond I.o.v. nulpunl

Dwarsprofiel 4 bestaand

Belonzuilen dik 0.45; 2400kg/m3
inwnssen mei steenslng 4/32mm

Belonzuilen-ECO dik 0.45; 2400kg/m3
inwassen met steenslag 4/32mm

Bestannde breuksleen verwijderen
(j.H.W: NAP.1.75

.1.75

Kreukelberm
breuksteen 60-300kg
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Hoogt, I.o.v. N.A.P.

Afsland I.o.v. nulpunl

Ni,uw,
hoogl, t.o.v. NAP

Ni,uw,
afsland I.o.v. nulpunt

Dwarsprofiel 4 nieuw van dp1405 tot dp1407.80m

onderorond: (cl Reoionaal samenwerkinosverband Zeeland GBKN
opografische on rgrond: (cl Topografische nst

Kadastrale onderorond: (cl Kadaster. Middelburo

dik 0.15-0.25

opensteenaslall;

Opensteenaslall; dik var.

0/40mm; dik 0.40

0.80

hydraulische loslo

Waterschap Zeeuwse Eilanden

Datum: 31-10-2006
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Dwarsprofiel 6 bestaand

Owerlaging broukst •• n 5-40kg, laagdikt. 0.40
waUedig penetreren met gietasfalt

0.orla9in9 broukst .. n 5-40kg; laagdikt. 0.40
,alledig penetreren met gietasfalt.
afstrooion ... t broukst •• n 45/125mm, nOkg/m2

tLA.1!...R.JIQ.._

!Ioogi. I.....ILAJI.

AI.IOIIIII ' ..... """..... '

........
1Ioag1. ,..... !lAP

........
01.'0II1II 1-0••• """ ...... '

Dwarspro f iel 6 nieuw .an dp140a.21m tot dp1409

Topogru fische ondergrond: lel Topogra fische Dienst Kudus ter
Kn rtn s t r-n l e nnrlprnrnnrl: Irl Kn dn s t or Mirlrlplhllrn Trmrmr n f ivr hs onrisr nr nnrt. Irl Rpninnnol ~nmpnwprkinn~vprhnnrl 7pplnnrl CiRKN

Figuur 13

Waterschap Zeeuwse Eilanden

Datum: 31-10-2006
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Spreadsheet ontwerpen Versie 10 5-01-06

Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige 90lfbeg en ingegoten bekledingen toegevoegd; -l/3-lijnen eruit

RANDVOORWAARDEN RlKZ (handmatig of met zoekfunctie)
e
1,025

Ws

I
Hs Tp

(m+NAPJ (mJ {.J
0,7 3
1,2 5,4

Tabelkeuze: 112/3 I 3 1,6 5,4
t_tj

Dichtheid water
I:":-:~_':'.'::~_._ ,KO_Ud_!:- !.'_~aarspolder

S8a. 1399.5·1386

,.................. :OC?~RSCH!!:D_E__ , _

maatge.vende I g _ {m' NAPJ. I J.5~ -I . 3.5' I J.'" : I M' I ',0' - I ':00 I I I Icondities H (-I t "M _ • .,.. ~ __ • __ ~ __ .......

(tonlm3)

toptaaq

afschuiving

Ruimte voor opmerkingen:

06101 (;.onl\Wrp-K&K-5Sa.xls 16-10-2006



~preaaSheet ontwerpen Versie 105-01-06

Wijzigingen t.o.v, versie 9,2: langdurige gOlfbeg en ingegoten bekledingen loegevoegd; -113:lijnen eruit

I RANDVOORWAARDEN RIKZ (handmatig of mei zoekfunctie)

-~
(m+NAP) 1.1

Dichtheid water

(lonJm3J
~:,.:c:":::":"'=-....j_K~_u~e: ,& K~arspolder

e

I
1,8

Wo I lis I Tp

Iml

IGEBIED l~R5CHE~ __ ,___ r.r

Na wijziging: Anamos opnieuw (aten rekenen

0,7 1,025 ]
T.belkeuze: 1/2/3

2

1,2 5,4
1,4 5,8

1 2 3 7 _
algemeen &Ooit bekladln beton "'Jen • beton "',." 1.1beton "',." I.,

nadere omschrilving vd bekladln Ondertafal Boventafel Ondertaf.I'

I

toplaaq

onaenagen

stabiliteit

afschuiving

-- --- __
1399 1399 1399 1399 1399 1399

nlve.u bovengrens m' NAP 329 448 329 448 329 448
IeIll!&ns m , NAP -0 48 3 29 -o 46 3 29 .() 46 3 29

'd.""lIlngj 11:1) 2,90 3,10 2,90 3,10 2,90 3,10
lis bestek.heilino - 0,2 of - CM!. .0,2 of .0,' 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 _ld_

-~, - j';'

langoduur eNGet: HsiOO wnarblj gold1
An.amos stabiel
, dikte filtert.ag

Opbouw diJk

eMj k~ niveaukNi ", ..NAPI
bij geon kl.lkom: dikte kielt.. 'm'

~Op
ys

_tis > 0,7 d _jaINo

H

0,15 r QJi.
kl

-" <:::"; ~.
0,30 030

3,65
1,68 1,66
5,93 593
198 188
1,28 1,21
n•• nee
n.v.t. n.v.t.
n.v.t. n.v.t.
n.v.t. n.v.t.
4,41 4,55

_Q,QQ__ 0,00

4,41 4,55 4.41 I 4,55

0,15 0,15 0,15 -+ 0,15
kJ kJ kl

0,80 0,80 0,80 1 0,80
3,65 3,65 3,65 _l 3,65
1,68 1,66 1,66 1,116
5,93 593 5,93 593
1,98 186 198 186
1,28 1,21 1,28 1,21
nee ne. nee nee
n.v.t n.v.t. n.v.t. n.v.t.
n.v.t. n.v.t. n.v.l n.v.t.

n .v, t.

2,94 3,07 2,97 3,04
3,00 3,09 3,00 3,09

oeldig 6kaJA..213 I ," geldig 6kéi"-213 goldig 6koi-·2/3 . geldig 6k.si-,213
Stablé! . .~. "" Slabie! Slabie! " Stabiel

(f) 0,8 (f) 0,8 In 0,8 (f)

la Iá Ja . ja

0,8/(O,5J (form.) I 0,8/ (O,45J (form,) I 0,8/ (O,S( (ferm.) I O,8/(O,44J (fonn)

max. Kl
Tp behorencfblj max, HlI~Op behorend bij max~ H.-en

Tol H

Iml

a.nwezlll.-HslAÎl( 1.1

Iml

jml

loela.tbere HslAll
geldig? (inel. langdurige beJa.ting~ gekllg I ongeldig & kai

, ,öndArI:r.An~i"tJllo , ......ft ....oordo grond
rmlnlmum

Ruimte voor opmerkingen:

061016-0nlwlrp-K&K·58a,xls
1S-10-2006



Spreadsheet ontwerpen Versie 10 5-01-06

Wijzigingen t.o.v, versie 9,2: langdurige gollbe een ingegoten bekledingen toegevoegd: -113-lijnen eruit

RANDVOORWAARDEN RIKZ (handmalig Ofmei zoekfunctie)

Ws Hs I Tp
POLDER I Koude- & Kaarspolder

- -- -- ----- ~ {In + NAP} [mi ['I- - -' --
DIJKVAKNR 57,1.;02-1]99,5

0 0,7 3,7IGEBIED OOSlERSCHElOE --.- ---- ----~ 2 1,1 5,8
Tabelkeuze: 1/2/3 3 1,4 5,8,''''"; 4 1,7 8,3

Dichtheid water

(lon/m3(

1,025 I

Na wijziginfJ: Anarnos opnieuw laten rekenen
IOntwerppeii 2060 : I 3,55 I GHW I 1,75 I OP+1/2 H. I 4,33 I

1 2 3 4 5 6
algemeen soort bekledin I~~z-;~'--- -----j.j~~~:;len --- -j.j·~tan~;~---- -- '-r;l~ton-;~~·------t.l~tonzuiJen ---r.ï-~;~-;;---'-- T;j -----

nadere omschrijving vd bekl~ding Ondertafel Boventafel QnI'Jenafel Boventarel Ondertafel Boventarel

__<tAp 11/1401 g,.p_1I/1401 _dY.!> 11/1_4__01 _dvIp 11/1401 dvIp 11/1401 cl"P 11/1404

- -'., r~ --
-~

2,95 4,33 2,95 4,33 2,95 4,33
-0,Q9 2,95 -0,09 2,95 -0,09 2 95
~- 3,10 2,90 3,10 2,_9Q_ __l,1_O_
3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3.3

___:1__2!l__ -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50
topleao r~kènWaardQ Iteendikte {m}

rekenwaarde soortelijke mass tQIl{m3
bij blokken: breedte (langsUllud {m}
bij blokken: lengte (e....anw. dijk -.l!!!L_

I,,"geduur efrect: Hs/OD waarbij geld'l _ I I 4,16 I 4,29 I 4,16 I 4,29
Anarnos stabiel [ J I

onderlagen I rekenwaarde dikte fillorlaag Iml 0,15 0,15

kl kl

0,30 0,30
3,55 3,55
1,57 1,57
6.08 6,08
2,09 1,96
1,31 1,25
nee nee
n.v.t. n.v.i,
n.v.t. ....!l:!:l

0,15 I 0,15 I 0,15 I 0,15

kl

O,BO 0,80 0,80 0,80
3,55 3.55 3,55 3,55
1,57 1.57 1,57 1,57
6,08 6,08 6,08 6,OB
209 1.96 2,09 1.96
1,31 1,25 1,31 1,25
nee nee nee nee
~ n.v.t. n.v.t n.v.t,
n.v.t. n.v.t. n.v.t n.v.l.
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t,
2,77 2.89 2.80 2,86
2.83 2.92 2,83 2,92

geldi 6ksi'-2J3 geldig 6k.i"-213 geldlg
C

Sksi"-2!3 geldig 6ksi'-2J3
Stabiel - ·Slabiel. 'Stabiel Stabiel

(Q 0,8 (~ 0,8 (Q 0,8 IQ

" ia Ja ja

V,O, lV,OJI ucrm.j i U,'I [U,.OI (torm.) I 0,8/(0,54) (torrn.) I 0.8/(0.47) (Iorm,)

Opbouw dijk
6öL __ ·l ...J • _

bij ""ei kern: niveau kruin
bij geon kloikern: dikto kleilaa,

~
[IT'll

maatgevende I w,
condities H!

T,

[Ill ~ fJAP]

.J'!1_

_j;)

~o~ .u
_y_s _ (mI

_Hs > 0,7 d rll/o",

max. H~ Iml
lp ba_horend bij max. Hs 1'1I~opbehorend bij -~ Hs';" ..IIJ~I''''''\l'11UI;I

To
[-I

stabiliteit I aanwezige Hs/tlO
toelaatbare HslAO

I-I I 4_16 I 42.
I-I 0,00 0:00

~ongtridlg t. ir,f>l
geldig?

resultaat ANAMOS stab.iallrMj:fll.IOfwold

IIOI..IIUIYIII!:i min. tx.nodigde ondorlaagdikte n~eu {mI

werk (onder f,lter •

aanwezige onderlaag voldoende dik? jalnt.'W'Q!::,Q·/iorIClH'rd ,_

semi tootswaarde benodigde --~_":----f-----'-~~~~-'-t-~----'-____;.;"----'-'~
onderlaagdikte (ongeroerde grond ImJ __ •. _ ~_.

fzondar minimum
Ruimte voor opmerkingen:

060522-ontwerp-K&K-57.xls
16-10-2008 -16:28



Spreadsheet ontwerpen Versie 10 5-01-06
Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige

1':"':=:-='::'=':":"-=-41 Koude- & Kaarspolder
157, 1~02'1399,5

~'=':-::-';":_"""""I OOST~.~HEl~E.

algeme~1I

Na wijziging: Anamos opnieuw laten rekenen

soort bekleding
1 2 3 4 5 6

beton zullen ...------r;l ~-;;';:;~n .------. J.i;~-~Ie;---------r;j ~ton lUÜ~-------~ betonzui;;n- --------r;r;;;·~I1~~-----r;l-
OndertafeJ Boventafel Ondertafel Boventafel Ondertafel Boventafel
dv.o 11/1401 d"" 11/1401 ctM> 11/1401 ctM> 11/1401 d'M) 11/1401 ctM> 11/1404

m' NN>\ 295 433 2.95 433 2.95 4.33.1m' tJAP -0.09 2.95 -0.09 295 -009 2.95
I: ?J 2.90 3.10 2.90 3.10 2.90 3.10

-0,:'01 -0.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
fm. NAP] -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50

Iml 032 031 048 046 0.44 043
UlrvrnJ 2231 2.231 2231 2.231 2.328 2.328
:m] .,

" ~. : ".
tm ••• S"

,'_'" ..•. , ... ,'""_-.~ _..... .T ___"

H 4.16 '4.29 4.16 4.29
[rn] 0.15 0,15 0.15 0,15 0.15 0.15

WdJZ$ kl kl kJ kl kl kJ
m « NAPI

l'Im1 0.30 0.30 O,BO O,BO 0,80 I 0.60--- ... 5S , <;5 I 3.55 1 3.55
I 1.57 1.57 I 1.57

,
157 I 157[mi

I 1,;)(

6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08
2.09 1.96 2.09 1.96 2.09 196

[mi 1.31 1.25 1.31 1.25 1.31 1.25
rll:nee nee nee nee nee nee nee
m' n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
"1 n.v.t. n.v.t. n.V.1. n.v.t, n.v.t. n.v.t.

H n.v.t. n.v.t. n.v.t n.v.t n.v.t, n.v.t.

H 4.16 4.29 2.77 2.B9 2.BO 2.B6
H 0.00 0.00 2.83 2.92 2.83 2.92

{:jI,lIUI I ona&ial~ .!. ~.SJ . ,,"""Idlg ilI<.;.'.2f;l'.., ; rOÎlaalOlaSksl"-2i3" geldig 6ks;'-213 'geldig 6k.i'·2/3 ooldiei 6kaj'-213 geldig 6k.i'·213
$tatlet/t'M)el/ol1\1ol" Tv.nel/stabiel T'Ioffel/slabiel Slabiol . Slabjel Slabje' , Stabiel

[mi 0,92 (n 0,84 ID 0.8 (f) 0.8 ID 0,8 (n 0,6 (n

J;-.J't~/g.-. .. '/l1nc"ru ',nee ,';:,,,
r: >'nee Ja ja ja ja

[mi O.B/10.7) (form.) O,B'10,63) (form) 0.8110.531 (form.) 0.8/ (0.481 (rorm) 0,8110.54) (tcrm.) 0.8/10.47J (Iorm)

nadere omschrijving vd bekleding
dijkpaatnumme

niveau bovengrons
niveau onderarens'

{f:kC;rlW3<.irdt! hellingl

t is bestek&hell~_ 0,2 of - 0,4
bodemniveau op SOm afstan

7 e----- j;"' - ._-- , r;]' j.-

toplaao rl:lk.enWJJrdCl staendikte
reevnwaarde soortelijke m&lssa

bij blokken: breedle (Iangl talud
bij blokken: lengte (evenw. dijk)r

lanqauuur f'fivet: HslDD \'utr:rbiJ 90ld
Ärl:JITlOS !tilblul

onderlagen rukenwaarce dikte filtorlaag;

kteilaaor
Opbouw dijkl

bij kleikern: niveau kruin
bij geen kleikern: dikte kleilaag

Hs' 0.7 d 71
max. Hs

Tp behorend bij max. Hs'
;Op behorend bij max. Hs en bijbehorende:

To
stabiliteit I aanwezige Hs/AC

toelaatbare Hs/óO
geldig? (incl. langdurige belasting

;Op
ys

afschuiving
resultaat ANAMOS

min, benodigde onderjaagdikte nieuw
werk (onder filter

aanwezige onderlólag voldoende dik 1,

semi toetswaarde benodigdej
onderlaag dikte (ongeroerde grond)!

[zonder minimum'
Ruimte voor opmerkingen:

060522-onJv.erp-K&K·S7.xls 16-10-2006 -16:29



Spreadsheet ontwerpen Versie 10 5-01-06

- - -
RANDVOORWAARDEN RIKZ (handmatig of met zoekfunctie)

Ws Hs Tp Dichtheid water JKoude- & Kaarspolder .1 {m' NAP} (mi (.( (ton/rn3). - - .- .. ----- --
I

~:"'!"40],::~ ___ .__~__ •
0 0.7 3.7 1,025OO~IERSCHElDE

.. - .~ 2 1.3 5.1

I Tabelkeuze: 112/3 3 1.4 5.8
3 4 1.7 6.3Na wijziging: Anamos opnieuw laten rekenen L Ontwerppeil 2060 : 3.55 GHW 1.75 OP.'12Hs 4,33 J
I 2 3 4 5 6 7 8 - . 9 -j-~;~-- --- -J.i-be~z:;;~-- --r;j beton z~;;"-----T;j beton zuilen j.1beton ~--f.lbeton ZUilen --j;l---' -- .-_.r;- ._- - ._- - /./ r;

algemeen soort bekladin
nadere omschrijving vd bekledi~ Ondenafel Bovenlafel Ondenalel Boventafel Ondenafel Boventareldijkp aa 'num~ ~1I11401 ~11I1401 dwo 11/1401 dwo 11/1401 dv4i 11/1401 dwo 11/1404niveau bovengrens _l_",-'U\PI 2.95 4 33 2.95 4 33 2 95 4 33niveau onderarens m· HAP -0.09 2.95 -009 2.95 -0.09 2.95relo:enwaardQ helling f1:?) 2,90 3.10 2,90 3.'0 2.90 3.'0L is be.toklhelling _0.2 of - 0,4 -O,2ol..(),4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3bodemniveau op 50 m afsta" {m. tlAP} -'.50 -'.50 ·1,50 -'.50 -'.50 -1.50toplaaq rekenwaarde Itaandikte {I'll} 0.32 031 0,48 046 0.44 043rekanwaarda soonelijke massa """mS) 2.23' 2 231 2.23' 2.231 2.328 2.328bij blokken: breedte (Ianga talud Iml
bij blokken: lengte (evenw. dijk on) •tanqedcur o1f~ct: Hs/OD waarbij geld

H 4.'6 4.29 4.16 4.29Anamos stabiElI
onderlaqen rokenwaarde dikte filterlaag ''''1 0.15 0,15 0.15 0.15 0.'5 0.,5Opbouw diJI

kVkkh:$ kl kl kl kl kl kl,,,Ia. Ikl.ikem/zand5ch.,
bij klei kern: niveau krui _lm ot ~IAP

bij geen kleikern: dikte kloilaag !ml 0.30 0,30 0.80 0.80 0.80 0.80m,latgevende W. Im. tlA_~J 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55coudltles H$ Iml 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57Tp hl 6.08 6 08 6.08 6.08 6.08 6.08~O 2.09 1.96 2.09 1.96 2.09 '.96y$ Iml 1.31 1.25 1.31 1.25 1.31 1.25H$ > 0,7 d? ia/flit. nee nee nee nee nee neemax. Hs ,"') n.v.t. n.v.i, n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.tTp behorend bij max. Hs » n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.1. n.v.t.;Op behorond bij max. He en bijbehorende
I') n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t..n

stabiliteil aanwezige HsJt\ H 4.16 4.29 2.77 2.89 2.80 2.86toelaatbare Hs/AD 1-1 0.00 0.00 2.83 2.92 2.83 2.92geldig? (inel. langdurige belasting
" .. !dig I ongeldig ,\ hl on

~!3_
elèiia;2r.l_ .•'geldig 6k,i';213 geldi!iekS"'213 ,. ·.geJdj9'gk>i"-'213, geldig 61<5i"-213resultaat ANAMOS stab"'ll 1;''''1)1...1. I onvoJd T~ellslabi.' Tv..fteUstablel Slabiel : . ''',! •. ,;stàbi.r .1,,· .. ',' .Siàbie' Stabie'afschuiving min. benodigde onderlasgdikte nieuv

Im) 0.92 (f) 0.84 IQ 0.8 (Q 0.8 (Q 0.8 (Q 0.8 (I)werk. (onder filter

~

a..nwezigo onderlaag voldoende dik? jaln"/Qt"avanc6f!rd
:;. ,':")a <: ..":, .....:';.~ I ~:. 'C::,i;:j~ , ..... L_. Ja

semi tootswaarde benodigde
onder1aölgdikte (ongeroerde grond) 1"'1 0.8/[0.53) (form.) 0.8/(0.48) (form.) 0.8/ (0.54) (form.) 0.8/ (0.47) (form.)zonder minimum

--

Ruimte voor opmerkingen:

060522-on1werp-K&K-57.xls 18-10-2006 - 16,29



Spreadsheet ontwerpen

--- RANDVOORWAARDEN RIKZ (handmalig ol mei zoekfunctie)

Ws Hs Tp Dichtheid water Ij Im. NAPI JmJ ["i (lonlm3J
0 0,7 4 1,025 I
2 1 4,9

I TabeJkeuze: 1/2/3 3 1 6,1
c 1 4 1.1 6,4

I Ontwerppeil 2060 : 3,55 GHW 1,75, OP+1/2 H. I 4,08 J

Versie 10 5-01-06
Wijzigingen t.o.v, versie 9,2

I' -~-~" IKoude- ~ Kaars~ol'!.er
.... , "................ 56c,1<405,5-1402

,....... ............. ,?o~E~~!~E~~E ..

Na wijziÇliJlg: Anarnos opnieuw laten rekenen

e

1 2 3 4 5 6algemeen soon bekleding ~~ ~~I~·- . --'--- r;l-;~n-;:;;~"- ---- 'r;l';;;;:I~---'-~b;~;:;;~--- _.._~--'----- --[.1'------- -
nadere omschrijving vd bekleding Ondertafel Boventafel Ondertafel Bcventatël

j;r- ___l_ - - j.l'- -- - ,----j.] - r;-
dijkpaaJnummerl --'--r--;;;:;IJI/1403 I dv.!l 111/1403 I _dv.!l 1ll/1403 I ~1ll/1403

niveau bovengrens~
niveau ond~!_grens

m ~ NAP 2,97 4,08 2,97 4,08
~m .tIAP -0,37 2,97 -0,31 2,97

[11J 2,90 3,10 2,90 3,10
-0,2 er -0,-1 3,3 3,3 3,3 3,3
(mt//A.P1 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50

Jml 0,27 0,26 p 0.40' fO.:i9
WN1Tl3\ 2,231 2,231 ( 2:231 /2.231 '
Iml

'n - ':. ~',_' ",',!-,
I-I 3,32 3,45

Iml 0,15 0,15 0,15 0,15
~IJU,jlr. kl kJ kl kJ

m. flAPI - -
[mi 0,30 0,30 0,60 0,80

-,~- ~,55 3,55 3,55
Iml I 1,06 I 1,06 I 1,06 1,06

627 6.27 6,27 6,27

"t 2,63 2.46 2,63 2,46
[mi 1,28 1,21 1,28 1,21
,"n~ nee nee nee nee
_imf n.v.t. n.v.t. n.v.1 n.v.t.

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
1,1 n.v.t n.v.t. n.v.t, n v.t.

H 3,32 3,45 2,24 2,30
1,1 0,00 0,00 2,26 2,35

~kll{Jlol\g.,ICi:J&"1oi ' DiiàBldlg 6I1s,..2f.lÎ>' ' , "onaêICr";Ilii$i~"2/3i~ geldig 6110"-2/3 , geldig 6k6i··213 '
~tdb'I/I/I"Mjl.llom·oI(j Tv.t·fel/slabiel Tw'[eVslabiel Slabiel Slabiel

Iml 0,92 (D 0,84 m 0,8 (I) 0,8 (f)

Ja.lnil'O/g .....V"oIllC~11:I _::, ..,':{';"e ,':::1:; I'" ", t..>;.J~èi~:'>,:l" ja ja

Irnl 0,8/{0,71J (form) 0,8/10,64J (torrn.) 0,8/{0,571 (lorm.) I 0,8/{0,51] (rcrm.)

(E:~,:.!t1w;IJni(l helling

t is bestekshelli.!:!.9...0,2 of ~0,4
bodemniveau op 50 m afstand:

topraaq rc!o.l.in'l'J,\JrcJ(!steendiktel
I(:k<.;lIv:J:Jrdt:soortelijke massa

bij blokken: breedte Ilangs talud
bij blokken: lengte (evenw, dijk

l:H1:cJ(!iJuureflcct H~ilJD \'/tlUbij geld
Anemoc stabiet

onderlagen 't!~(,II\waa(tlc dikte filterlaag:

kfeilaao/
Opbouw dijk

bij klei kern: niveau kruinl
bij goen klei kern: dikte kleila3g1

~OPi
ys

Hs > 0.7 d ?I

max. Hs,
lp behorend bij max. HSl

;Op behorend bij max. Hs en bijbehorende
T

stabiliteit aanwezige Hs/.10
toelaatbare Hsh\O

geldig? (incl. 1::mgdurÎge belasting)1

afschuiving
resultaat ANAMOS

min. benodigde onderlaagdikte nieuw
wer~_londer filter

:to1nwczige onderlaag voldoende dik?i

semi loetswaarde benodigde
onderlaagdikte (ongeroerde grond

rzonder minimum
Ruimte voor opmerkingen:

060522-onlwerp-K&K-56c,xl. 16·10·2005 -16:40



Spreadsheet ontwerpen Versie 10 5-01-06

l"I!!"'"
RANDVOORWAARDEN RIKZ (handmatigof met zoekfunctie)

Ws Hs Tp Dichtheid water I
Koude- & KaarsPo.lder j (m' "API (mi ('1 (ton/m31

1~==c:.:.:---=-"6<, '40',"'''''' 0 0,4 5,7 1,025 I
I-=-==-':-::'-'-=-~;T~~S~~-~~~E-'- --- -.... ··-·-··-~~.~L!_ 2 0,8 5.8

I Tabelkeuze. 1/2/3 3 0,9 6,1

2 4 1,1 6,4
Na wijziging: Anarnos opnieuw (aten rekenen I Ontwerppeil2060: 3,55 • GHW 1;75 OP+1/2 Hs I 4,06 J

t 2 3 4 5 6 . 7 __ 8 __ 9_
algemeen soortbekleding be~~l~ --_ .. i-;r;;';ilen- _. -.~ ...~;~;'-----j;]'betonzuilen _'-j.l-' -------- r;l--------- - or;-) - -_. I. j.j •

nadere omschrijving vd bekleding Boventafel onceneret Boventafel

dijkpa.lnumme 1111 t403 1111 1403 lit /1403

4,08 297 408
2,97 -0,37 2,97

rekanwaarce helling 11;?J 3,10 2,90 3,10
t ia bestekshellin - 0,2 of - 0,4 -0,2of -0,4 3.3 3.3 3.3 3,3
bodemniveau op 50 m afstand [m .. flAP] -1,50 -1,50

toplaan rc:Io.en·,;'iaardesteendikte
rekanwaarda soortelijke massa

bij blokken: breedte (lango talud)
bij blokken: lengte (evenw. dijk

1:lIlgedutJr (.>ffecr:HaJDOwaarb.] geld . 3 18 330
Anamos stabiel ! I "

onderlagen (mi 0,15 0,15 0,15 0,15

kl kl kl 'ï!iï!iï!iïkl!ïiï!i~t=======t=======t=======t=======t=======11---.,-;:--~=..:;:-=::::..:::+--=~_r=======J[:======::::J ----- !j
0,30 0,30 0,60 0,60

maatgevende 3,55 3,55 3,55 3,55
condities 1.01 1.01 1,01 1.01

6,27 6,27 6.27 6,27
2.69 2,5t 2,69 2,51
1,26 1,20 t,26 t,20
nee Me nee nee
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
n.v.t. n.v.t. n.v t. n.v.t

n.v.t. n.v.r, n.v.t. n.v.t,
stabiliteit 2.t5 2,20

2.16 2,25
O!l

afschuiving 0,8 (0 0,8 (0

~==~==~==~~~---+----+----~---~---~aanwezige onderin ag voldoende dik? jalnt>e/goa ....u'\C6tlrd ~gg_~~~~~~~~~---+----+----~---~---~semi toëtswaurde benodigde
onderla"gdikte (ongeroerde grond 1"'1 0,8 1(0,561 (torm.) 0,8/(0,51 (fonn.)

zonder minimum
Ruimte voor opmerkingen:

060522-ontwerp-K&K-56c.xls 16-10-2006- t6:43



Spreadsheet ontwerpen Versie 10 5-01-06

Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige golfbela

Ws Hs

n ingegoten bekledingen toegevoegd; -1/3-lijnen eruit

Tp -
Tabelkeuze: 1/2/3

3 1.3

RANDVOORWAARDEN RIKZ (handmatig of met zoekfunctie)

algemeen

Na wij.~iging: Anamos opnieuw laten rekenen IOntwerppeii 2060 :

POLDER IKoude- & ~~ar~ol~er_ _ _. __ . . ..__ __~~
DIJKVAKNR 56'.1405,5·1402 •

GEBIED ~~ERi~~-=-~. " .__. _L!]
Inl' NAP} Iml

Dichtheid water

1.1 [tonim31
0,7
1,1
1)

1,025 1
4,5
4,8

3,55 I GHW I 1,75, I OP+112Hs 1 4,18 _j

nadere

1 3 4 5 6 7
soort bekleding I beton zuilen -~~~-----f;l-t;~~i;;------. --~--- j.l---------r.l'
~v~ bekleding Ondertafel Ondertafel 80ventafel

<Mp [[[ i 1403 ~IIL1403 <Mp 111/1403

-~-- -

niveau bovengrens m. NAP 3,03 418 3,03 418
____!!Îy@~_u onderg[_e_os [m • t~APJ -0,37 3,03 -0,37 3,03
r(!Kt:nv::tJrr!t: helling {1 : '] 2,90 ---- 2,90 3,10

t is bes!~~~Uin9 - 0,2 of - 0,4 -0,2 or -0,4 3.3 3,3 __1d_
bOdemniv •• uop50m.fstand! 1""'''''1. I ~_ I -1,50 ! ....:1_,5Q____1 ~

toplaaq f"'."VlOWd •• teendikte! _lml I 0,27 I ---------0:25. ! 0.40 I 0,37

_____L 9-'--1·

: soortelijke massa
bij blokken: breedte (langs talud)

bij blokken~ lengte (ec.:.vc:.:n.:;w.:;...:d"'ij"'k)!-__ -"'''-_
l:n,ç(!(Juur oftect H~.iDpv...."nrbij {j(!~dt H I I 3,95

An,IlTl05 stable!

:~~~te filterlûiJg ~onderlagen

Opbouw dijk
0,15 "1 0,15 0,15

kl 1 kl kl

IHiIIIU U
0,30 0,30 0,80
3.55 3,55 3.55
1.26 1,26 1,26
4.91 491 4.91
1.89 1.77 1.89
0,89 0,85 0.89
nee nee nee
n.v.t. n.v.!. n.v.

~ n.v.t. n.v.

t?:ij__k~8ikern: niveau kruin [rn + NAP]

bij .geen ~I~~ern: dikt!__kleilaag Iml
maatgeve-nde I Ws
condities Hs

Ti---~o~

Im. NAPI

_EL
1'1

-ys! [mI

~O.7d?1 IwnC'e

~Hsi 1m1

~

_Q,I!Q.

~
~
li

0.85
nee
n.v.

~
n.v.1.

~
..b~

'"1

kl

4,27

16-10-2006 -16:45

UI.

stabiliteit aanwezige Hsh\D (,1 2,67

toelaatbare Hsló.O H 2,69
geldig? (incl. langdurige belasting gelalD I ongeldig & "!ol ; geldig 6ksi"'~2/3'

6tolblell t\!.lJr,,; lon.oId Stabiel

afschuiving I Iml (D 0,8 (D

uanweziqë onderlaag voldoende dik? l".IIl;ietg(!av-am:wrd js

1---- semi toetswaarde benodigde -.::._-__:_~~~-'-I--~-....::_;_.::._-~+---------t--------+-------_+-------_t---------I
onderla.gdikle (ongeroerde grond) (m! (form.) 0,8/[0.191 (Iomn.)

[zondeLlJlinimum]

lp behorend bij max. Hs] (~1

Ruimte voor opmerkingen:

I ;Op behorend bij max. Hs en DIJoenOr(ln~~ H

060522-onMe'l>"K&K-56c.xls



Spreadsheet ontwerpen Versie 10 5-01-06
Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige golfbel -en ingegoten bekledingen toegevoegd; -1/3-lijnen eruit

RANDVOORWAARDEN RIKZ (handmalig of meI zoekfunclia)

4,51 1

Dichtheid water 1
(lon/m3]

Wo H. Tp
Koude- & Kaarspolder

-----~ Im+ NA.P) {mi f'l- - _-- . -----
S6tl, .:.406-1405,5_ 0 1,4 5
OOSTERSCHELDE -- ___ L!] 2 1,7 5,4

I Tabetkeuze: 1/213 3 1,8 5,6
-1 ' 4 2 5,7

Na wijziging: Anamos opnieuw laten rekenen I Ontwerppeil 2060 : 3,55 GHW 1,75

1,025 1

OP+l/2 Hs

1 2 3 4 "U uI algemeen I aoortbekledin91 lbe~~uI-I"'---- j.jbetcnzuilen r;l;-~'lullen r;lbetonZuilen r;l;;'-~---r.l;tonZlJI-I",-----r;jbetcnzuilen ---r;-be~~len - ~-r.----
ng vd bekledingJ I Ondenafel I Bovenl.fel Onden.fel Bovenlafel Ondenafel I Bovenlafel Ondenafel Boventafel

jkpaalnumme~ dwo IV /1407 dwo IV11407 dwo IV /1407 dwp IV /1407 dwo V / havendam bu ""-n V / havendam bu dV,DV I havendam bu cr.w V / havendam bu
niveau bovengrensl m' NAP T 3,86 4,51 I 3,86 451 3 13 I 451 I 3,13 4.51
niveauonderQren!!l. Imd'.PI _I -1.29 _I 3.86 I -1.29 3.83 -0.19 1 3.13 1 -0.19

toplaaq

~

,soortelijke massa 1onIm3 2.231 2.23' C2,231 12.23; 2,231 2,231 r 2.231 c2,231
bij blokken:breedte (langs talud [mi Lr6:i*': ;?j.? liiI ._.~:t',~J-~'r;::.~{.'; "_~\. I
bij blokken: lengle (ewnw. dijk ml ;, fJ ,,;~<'<Y&'~'~" '.i:·' "".': "';;,}" ['if;il':~:<\I'I)'~~~ ~~i;~~~~ ~~~il7l~ ·lWlif---;i~t'1\~. ;t~"ii :;S!I"~*:.r:.: .. ,

lanqedcur ettact: Hs/DO waarbij geld
Anamcs staole f-l 5,07 5,24 5,41

nadere

, helling (1 . 'I 3,30 3,50 3,30 3,50 3,80 4,00 3,80 4,00
L Îa bosteksholling. 0.2 of. 0.4 .0,2 Ol -0." 3.7 3.7 3.7 3,7 4.2 4.2 4.2 4.2

lU op 50 m afstand (m "lAP) -1.50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50
rekenwaarde lteendikle ImJ 0.32 0.31 CO.48 ('0,46 0,30 0.30 (.0.45 :""0.45

5,41

onderlagen rekenwaurtïc dikte fitten •• 9j Iml I 0,15 I 0,15 I 0,15 I 0,15 I 0,15 I 0,15 I 0,15 0.15

t..V'o.ioJn kl kI kj

Im ~ ~lAFl r:~ "~--~,<·~~·;'-;kt~0:t,fi~~~;:,,:~;t:;':Fl.fo.~,:t::£'ti1~~ ]i ~·.~~tltt:.JiF~~~'~
-bij geen kleikorn: dikle kloil.aÄj (m) I 0,30 I 0,30 I 0,80 I 0,80 I 0.80 I 0,80 I 0.80 I 0,80

!-I I 1.55 I l,4S I 1,55 I 1.46 I 1.35 I 1.28 I t.35 I 1.28-~Op
ys (mi I r.io I 1,05 I 1,10 I 1,05 I 0.98 I 0,94 I 0,98 I 0,94

Hs > 0,7 d - I ~ I _ I ~ I ~ I _ I ~ I ~ I -
max. Hs 10.1 I n.v.t. I n.v.t. I n.v.t, I n.v.t. I n.v.t. ~n.~.i- ---- , n.v.t. I n.v.

Tp behorend bij max. Hs 1,1 I n.v.t. I n.v.t. - - -- ---1--------;;:~.t-----I ------~~ n.v.t. I n.v.l. I n.v.t. -,----- ';:;LI ;Op behorend bij max. Hs en

Tc
(-) I n.v.t. I n.v.t, I n.v.t. I n.v.t,

stabiliteit

maatgevende W. - ("'. NAPI 3.55 3,55 3.55' 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55
condities Hs Iml 1.91 1,91 t,91 1,91 1.91 1.9t t.91 1.91

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

aanwezige Hs/L\C 5,41 5.41!-1 I ~ I ~ I ~ I ~ 3.61 3,61

afschuiving
,Ubiell r.'llJr~. lonvold I Tv.ijfel/stabiel I TVvïfeUstabiol Stabiel . ' Stabiel

~ ro ~ ro ~ ro ~ ro ~ ro
~ ~ ~ ~ ~ ~

toelaatbare Hs/~O
geldig? (incl. langdurige belasting)

0.00 0.00H ~
gûJdIQ I Oll!ie!olg & (~ geldig 6k.5i~2t3

3,68
geldig 6~;';'·213

3,68
geldig 5~.1-'-213

resultaal ANAMOS

min. benodigde onderlaagdikte nieuw
werk (onder filter

Stabiel Slabiel

aanwezige onderlaag voldoende dik?1 ja.fnt'tl/gea·,o.ncb!Hd

semi toets waarde benodigde
onderlaagdikte (ongeroerde grond [ol)

rzonder minimum
0,8/10.2t] (form.) 0,8 '{0.16] (form.)0,8/ {0.43J (form.) 0,8110,27J (form.) 0,8110,361 (form.) 0,8/ {0,32] (Iorm.)0,8/10,311 (form.)

Ruimte voor opmerkingen:

060522-ontwerp-K&K-55b.xls 16-10-2006 - 16:57



Spreadsheet ontwerpen Versie 10 5-01-06

Wijzigingen t.o.v, versie 9,2: langdurige golfbela n ingegoten bekledingen toegevoegd; -1/3-lijnen eruit ~
RANDVOORWAARDEN RIKZ (handmatig of met zoekfunctie}

Ws Hs lp

[rn. flAPI [m) 1.1

° 1,4 5
2 1,7 5,4

3 1,8 5,6

Dichtheid water
POLDER IKoud.e: _~Kaarspold~r ... ----c:i
DIJKVAKNR 56b,I<O.'I<05,5 ...

IGEBIED I-;;;;~;;~;-:;---~-__ _ __ 1...1
Ilonlm3J
1,025

labelkeuze: 1/2/3 I 2 I 5,7
2 I 4

algemeen

Na wijziging: Anamos opnieuw laten rekenen I Ontwerppeil2060: I 3,55 I GHW I 1,75_ I OP.1/2 Hs I 4,51 I
1 2 3 4 5 6 7 8~;-;;~~;,,-----r; ;;~-z~;I~----· r. -;;;;;~._----r; -~---f";l betonzuilen r;l;;;:;~-r;- t,;;;;-;~ -_ _.- j. ·~ton z~II;" ... j;l" --- -

Ondertafel Boventafel Ondertafel ëevemerer Ondertafel Boventafel Ondenafel Bovenlafel

dv.p IV /1407 d"" IV /1407 dv.p IV 11407 dv.p IV 11407 dv.p V I havendam bu dv.p V f havendam bu dv.p V I havendam bu d..., V f havendam bu
niveau bovengr.nsl Im > NAP I 3,86 451 386 451 3,13 4,51 3 13 451

___nj_y_oauonder rens m-NAP -1.29 386 -129 383 -0,19 313 -019

" hellingl f1 '1 I 3,30 3,50 3,30 3,50 3,80 4,00 ~
tisbestekshelli.!!i-O,2of_O,41 -0,101-0.4 3,7 3,7 3,7 3,7 4,2 4,2 4,2

eu op ëu m arstand Im>NAPI -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50

I.lMd(l steendikte [m] 0,32 031 048 0,46 030 030 045
~J1v;:l:lrd(:soortelijke massa umim3 2,231 2,231 2,231 2,231 2,231 2,231 2.23'

bij blekken: br ee dte(langs talud [m] .';_ :j;~ --= ';i<'~:,lAj~~#'ji ~~l ~~~i1 "::i!>J:i!:i1ft~.'·,~1:Z'"'''","2",,,'"
J bij blokken: lengte (evenw. dijk fm ".. _j~" _.:' ,; ','-'f < • t, ~':':'_',,_,,~- '>;,i-;' _;>:~3'}::o·~fi>~~!f.:Ti 1~t~'tt;raW~fmF ~N~~""4!il;.n;~<;;~f~ :~,::rt_~Z;f'~~~<::1'~~~y~<;\'F -,--,J, J_ J

t:111~jHl~It,f I~n('<:! H!.JDD \·/;,.lrhiJ g<lld

Äf1!lHlO1i!\tilhl~1 (.] 5,07 5,24 5,41

loplaaq

nadere I

soort bekleding
) vd bekleding

, I...

onderlagen re l...:lw/.ild~dikte filterlas{l ...EL 0,15 0,15 1 0,15 1 0,15 0,15 0,15 J 0,15

kl I kl I kl kl kl
;,r;--~-·'-I.i~· ~~: .. ie" Cc ", ;,'Cl'" i" ;;»:si,I;%~>S:aiê;ilill';;'l!'~j~4':~~:!<'l"il,jiîf.~:'::t'f;£-8;'~'[~i!1r3:st :r·..i;';·;;3;:~~.f.i,!f..l: :o:~;~:~:~,~~r~;t.;{~

l,80 0,80 0,80 0,80
!,?5 3,55 3,55 3,55

' .... , '.'" 1.::11 ',91 1,91 1,91 1,91
00 5,66 5,66 5,66

.!I' 1 35 1,28 1.35
,,05 0,98 0,94 0,98
.. .!e nee nee nee
.v.1. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
..V.t. n.v.t, n.v.t. n.V.t.

1I,t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

,53 5,41 5,41 3,61
56 0,00 0,00 3,68

" ....... "1 ....... ......,".,. 6ksll\·2J3
T..Mif~l/stabiel Tv.ffeUstabiel Stabiel

0,8 (n 0,8 m 0,8 (n 0,8 (n 0,8

ja 'ja jil ja ' ja

0,8 f {0,31J (form.) 0,8/ {0,27J (torm,) 0,8/ {0,36J (torrn.) 0,8/ {0,32J (torm.) 0,8 f 10,21J (torm,)

Opbouw dij~
l.euaag-KI"kemlzandscogc
bij kleikern: nivea_u~~uint ~

stabiliteit

afschuiving
resullaat ANAMOS 5tabld 1 tv.l,I~! 10m'oId ''M fel/StaDIe! I w lel/stabiel Stabiel --r-

min. benodigde onderl<1agdikte nieuv
werk (onder filter)

~
_Q_

~
~
U!1

5,41

~

Iml

aanwezige ondertaaq veteoenee dik? ja

0,8 f {a, 16J (torm,)

Ruimte voor opmerkingen:

semi toetswaarde benodigde
onderlaagdik1e (ongeroerde grond)

~_D_cter mi~llPluml

060522-onlY.erp-K&K-56b,xls 18-10-2006 - 16:58



Spreadsheet ontwerpen Versie 10 5-01-06

Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige golfbel en ingegoten bekledingen toegevoegd; -1/3-lijnen enuit •
1,025

RANDVOORWAARDEN RIKZ (handmatig of mei zoekfunctie)

Ws

I
Hs lp

(m.NAPJ Im' I"
1,4 5
1,7 5,4

labelkeuze: 1/2/3 I 3 -I 1,8 5,6
3

Dichtheid water

(lonlm3)

"

~~~~" ,Koud_:: ~ Ka~~po!de!:_.
..... 11'" AI"....... 56b,140B'14()S,5

,_.............. I O?~EFI:_~.H~.!:.~.E._.

toptaan

onderlagen

maatgevende ws m ~ ~IAP 3.55 3,55 3.55 3,55 3,55 J,~!) .,),:):) .:i,:):!

condities ~c: '_0' ..... • _. • _. • _. .... ..... .. n. ~ 1\,

afschuiving

stabiliteit

Ruimte voor opmerkingen:

060522-onl'Mlrp-K&K-56b.xls 16-10-2006 -16:58



Spreadsheet ontwerpen Versie 10 5-01-06

Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige golfbel en ingegoten bekledingen toegevoegd: -113-lijnen eruit

Tabelkeuze: 1/213
, 1

I.B

5.7

lp

I-I

e
Ws Hs

IIonlm31Im. NAP] ImlPOLDER IKoud_e- &_~aar~poldl3~ __ . . u ~

DIJKVAKNR '6b. '-10"'40',' •
GEBIED ~STl:RS__CHElDE --- •• _ .. _"_ " __ 8

Dichtheid water

1,4

1,7

algemeen

Na' wijziging: Anarnos opnieuw laten rekenen I On1werppeiI2060: I 3,55 I GHW I 1,75 I OP·1/2 H. I 4,51 I

1,025 l

n.:Jdere I

I 2 3 4 5 6 7-----•-';;-;~----r.l;-~-;.--- •;;-;~!;----f;l-----------M----------f;l------ -- -
Ondertafel Bovenlarel Ondertafel Boventafel

~ IV 11407 ~ IV 11407 dv.p IV 11407 ~ IV 1_'407

'j." -- ~

Oi~ bovengrensl m ~ NA~ 3,86 451 386 451
niveauonder_grcns 1Tl~IIAP -1,29 386 -1,29 386

rekeuwaurde helling 11.7] 3,30 3.50 3,30 3,50
t is beslekshelling • 0,2 of - 0.4 -0,:> ot -0.4 3,7 3.7 3.7 3,7

nu op 50 m afstand Im. NAP1 -1,50 -1,50 -1,50 -1.50
, steendikte Iml 0,32 0,31 • 0.44 ( 0.43toplaao

5,4
5,6

'-E -- -~

h

so~

5,07 5,24

0,15 I 0,15 0,15 0,15

kl kl

·..·t~\,:-,~"- Q·;~!l;~~l:.i~/'6.:": '.41;1'~.{l}~~t~-;,~...."'{~~i~ ~21i'?:~~
0.30 0,30 .0,80 T 0,80

-,-- 3,&;.1;. ,..
1.91 1.91 I.
5.66 5.66 5.66 5.66
1.55 1.46 1.55 1.46
1.10 1,05 1,10 t,OS
nee nee nee nee
n.v.t. n.v.t. n.v.t, n.v.t.
n.v.l. n.v.1. n.v.t. n.v.t.

n.v.t, n.v.t n.v.t.
5,0; 5,24 3,41 3,49
0.00 J 0,00 3.45 3,56

~,g'6i1ijW3M geldig 6'0"·213 _BOldig 6.oi'-213
T\r'.ffellslabiel Slabiel Slabiel

0,8 (f) O.B (D O.B (~ O.B m
II;W~~'Jt'_I~ ja ja

~ ......... '. ill> ,.,'

0,8 '10,47] (Iorm) 0.81 [0.31] (form.) 0,81 [0.27] (form.)

r-
___I__.

c!o_ soortelijke massa to"'m'l 2,231 2,231 - --t-------c2,i2B T (2.328 ' .1
bii blok kon: broodte (langs .. Iud Iml ·C. ;::,,'f;<,$[<;!ii+ ~ ~~~1f_ki~~ .1
bij blokken: lengte (evenw. dijk m "'...: ~":".<'.;. ·~~}~:::t;·/;.;-;...::",,;:'~:;:-;~hç'1t:i~~~~r~~"W~n,'U:;;,tc}t~~~~~1re'4:t"'.~~!i"{';!-i~ I

I:H,vedlldr effe.:t 1-150100v...anrbf gold _ __ I I I I I I
nnamcs !\liJbiol

onderlagen , dikte filterlaag
Opbouw dijk

-
!rnl

bij klBikern: niveau krui m ./IAP!
bij geen kloikorn: dikte kleilaag [mi

vs [m]

Hs > 0,7 d urnee
max. Hs Im)

Tp behorend bij max. Hs ),)I;Op beherend bij max. Hs en I .

Tc I-I

stabiliteit

___ I-_J_
)Ul0lfI1 ongvlolg & ~.Sl

-aanwezige HslA!: I-I
toelaatbare Hs/;\C

geldig? (incl. I.lngduri~ebelasting
resultaat ANAMOS

afschuiving min. benodigde onderla agdikte nieuw
werk onder filter tin,

aanweaiqe onderl aag voldoende dik? Ja'n~Jg(la ..-aoceeru

!olablf'I/M1)1l1tllon·.'OId

[mI

rrne benodigde
onderlaagdikte (ongeroerde grond)

[zonder minimuml
Ruimte voor opmerkingen:

060522-ontv.erp-K&K-56b+eco.xls 1S-10-2006 - 17:12



Spreadsheet ontwerpen Versie 10 5-01-06
Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige

Ws

ingegoten bekledingen toegevoegd: -1/3-lijnen eruit

",.,m:N RIKZ (handmatig of met zoekfunctie) -Hs I Tp
[rn e NAP1 I {mi Is}

POLDER IKoude- ~ Kaarspolder
DIJKVAKNR 560.1408-'''''5,5 ----L!I

----- -~

Nawijziging: Anamos opnieuw laten rekenen

uicnmelo water
iton/m3Jo 1,4 .. -I 5

2" I _!_.7 I 5,4
1,025 I

I
Tabelkeuze: 1/2/3 I 3 I 1,8 I 5,6

2 '12060: 3~5 . G~ 1~:5 I OP+1/2 Hs I 4,51 I
6 7algemeen j.l-- .---- --- -"r.l ---

,GEBIED ooSTERSCHElDE

topteau

nadere I

___L
-ï~ - ~ J~

dm IV 11407 cll\!:>JV11407 dm IV 11407 ~IV 11407
niveaubovengrens _Im'" r.:Ap 386 4,51 386 4,51
niveau ende-nrens m" NAP w1,29 386 -1,29 3,86

~rde helling I' : 11 3,30 3,50 3,30 3,50
-O,20f-0,4 -0.'01-0.' 3.7 - 3,7 3,7 32tit.

lanqeduur t:ffe-ct: Hsl0D waarbij geld
Anamcs slabiel I-I 5,07 5,24

....QJl. 0,15

kl

0.80 0,80
3.55 3.55
1,91 1,91
5.66 5.66
1,55 1.46
1.10 1.05
nee nee
n.v.t. n.v.t.
n.v.t. n.v.t.
n.v.t. n.v.t,

3.41 3,49
3,45 3.56

geldig 6ksi'-213 :.L : geldig 6koi

~. .:>.St.biel

0,8 (0

;.. I. '... :.' :ja " ..

0.8/iO.31J (form.) i 0.8/10.27J (fonn)

onderlagen

J op 50 m afstand -- (m" I~APJ ------

(aarde steendikte {mi

~ soortelijke massa tonfm3

f bij blokkon: breedte (langs talud Iml
bij blokken: lengte (evenw. dijk [m]

} dikto-filterlaag

Opbouw dij)!

bij klei kern: niveau krui
bij geen kleikern: dikte kleilasJi

Iml

-
1·1

0.00 0.00

;O~
vsl 'mi

Hs :> 0,7 d 71 - ja/rwo

max. Hsl lml

lPbehor-ë-ildbiimal: Hsl fs\

stabiliteit

r ;Op behorend bij max. Hs cnbijl;
To

aanwezige Hslt\D
toelaatbare HsJ~D

geldig? {incl. langdurige bêlastin9~ -o-.",-,o-'-O''''''.~Id-,a-.-'.-

afschuiving

resultaat ANAMOS --- .. -----

min. benodigde onderlaagdikte nieuw
werk (onder filter

aanwezige onderlaag voldoende dik? jaln~&IC(l3,,*nc&i'rd

semi toetswaarde benodigde
onderlaagdikte (ongeroerde grond) Iml

(zonder minimuml

5.07 5.24

060522-ontwerp-K&K-56b+eco.xls 16-10-2006·17:14

Ruimte voor opmerkingen:



Spreadsheet ontwerpen Versie 10 5-01-06 -RANDVOORWAARDEN RIKZ (handmatig of met zoekfunctie)

Ws Hs Tp Dichtheid water IKoude- & Kaarspolder
----

~
[n,. NAP] Iml I-I Iton/013]

~, 1408-1~ ___ • 0 1,4 5 1,025 I
OOSTERSCHEL.OE _._---_ .. -_._ ..--_- - 2 1,7 5,4

I Tabelkeuze: 1/2/3 3 1,8 5,6
3 4 2 5,7

Nil wijzifjin!l: Anamos opnieuw laten rekenen I Ontwerppeil 2060 : 3,55 GHW 1,75 OP+l/2 H. I 4,51 J
1 2 3 4 5 6 7 -_. ---~- _9algemeen soort bekleding -;~~~il-~-'--- --j. -;~~i!en ----~~-;;;;;------r.I·beton zullen-----1;---------F -------f;l----- ----- '-'"r;- j.1---- j;-nadërë omschrijving vd bekleding Ondertafel Beventafel Ondertafel Bovenlatei

dijkpaalnumme dv.o IV / 1407 d"" IV /1407 dv.o IV /1407 dv.o IV / 1407
niveau bovengrens Im· NAPI 386 451 386 4,51
niveau onderarens m .. t~AP -129 386 -129 386

rekenwaarde helling [1 ?) 3,30 3,50 3,30 3,50
l is bestek.helling .0,2 of - 0,4 -0.201-0,4 3,7 3,7 3,7 3,7
bodemniveau op 50 m afstand [m" NAP} -1,50 -1,50 -1,50 -1,50

toplaaq rekQnw.u(d~ steendikte [mJ 032 0,31 044 043
rokonwaarde soortelijke massa torJm'J 2,231 2_231 -- 2.328

bij blokken: breedte (langs talud [rn] ::S7iI/ <1,,~~li'&~' -~bij blokken: lengte (evenw. dijk Iml t",;j;::;:>i \\~F~rur'»4~J~ffih1:!i~~~.
!;Hlg(ldUW effect HsfOO W';lMbiJ 9{)ld

1-1 5,07 5,24anamcs stabiel
onderlagen Hikllnwa.ar(~c dikte filterlaag Iml 0,15 0,15 0,15 0,15

Opbouw dijk
kIIUvzs kl kl kl klI

bij klei kern: njveau kruin Im. flAPI (I,'V, ~.I'~{:}lr~':'~~:;~1<t[n~~ifff; iiIJJt~m:t"('Ol:'~~mi1:r~1fr,;;;~ti~")!~(t::~
bij geen klei kern: dikte kleilóJag [m] 0,30 0,30 0,80 0,80

maatgevende W. 'm .. NAP! 3,55 3,55 3,55 3,55
condities Hs Iml 1,91 1,91 1,91 1,91

T ,. 5.66 5.66 5,66 5.66
r·op '-I 1,55 1,46 1.55 1.46
ys [m) 1,10 1,05 1,10 1,05

Hs > 0,7 d ? a/ne'!' nee nee nee nee
max. Hs mI n.v.t n.v.t. n.v.t. n .v, t.

Tp behorend bij max. Hs /,1 n.v.t. n.v.t. n.v.1 n.v.t.
;Op behorend bij max. Hs en bijbehorende

I-I n.v.t. n.v.t n.v.t n.v.t.T,
stabilttelt aanwezige Hs/~D I-I 5,07 5,24 3,41 3,49

toelaatbare HSIL\D I-I 0,00 0,00 3,45 3,56
geldig? (inel. langdurige belasting) r,.I,jltll ongèldlg & ~,si 1îi&r.lt.wiiliäi6t<S!!Çiiä1ii9 lrc'll'~diOf6ii'i;?2Î:ïlfiru geldig 6ksi"-2/3 _ " geldig 6k.I~-2/3

resultaat ANAMOS :51atJlt!'lltv.'Jt~ I afweid Tw'fel/stabiel TY,.ffeIJslabiel Stabiel Slabiel
afschuiving min. benodigde onderlaagdikte nieuw

Iml 0,8 (f) 0,8 (0 0,8 (Q 0,8 (Qwerk (onder filter

aanwezige onderlaag voldoende dik? ja..'noolgaa'.-ancoHrd ~. ;).
semi toetswaarde benodigde

- 0,8/10,31]onderlaagdikte (ongeroerde grond [m} (form.) 0,8110,27] (form.)
. teeneer minimum

Ruimte voor opmerkingen:

060522-ontv.erp-K&K-56b+ecc.xJs 16-10-2006 -17:14



Spreadsheet ontwerpen Versie 105-01-06

- -
RANDVOORWAARDEN RIKZ (handmatig of met zoekfunctie)

Ws H. Tp Dichtheid water IKoude- & Kaarspolder I fmt'NAPJ Iml 1.1 (tonJm31.. _-.---
- ... --.------- ° 1,6 5,8 1,025 fOOSTERSCHELDE

2 1,9 6,3

l Tabelkeuze: 112/3 3 2 6,31:'-,',' 4 2,3 6,3Na wijzifjing: Ariamos opnieuw laten rekenen l On1werppeil 2060 : 3,55 GHW 1,75 OP.112 H. j_ 4,63 f1 2 3 4 5 6 7 -- 8 1,~~ -z~den--- -- --I. r;;~~t~-- ---r.l beton ;ult~----j.jbeton zullen
1 .. 1 beton lUilen j.lt;;'zuilen --- -r;] - ---- I.. - ---- r;]- r-

algemeen 50011 bokleding
,..

Boventarel

VI/havendam bi
463
3,21
4,00l is bestekshelling - 0,2 of - 0,4
4,2bodomniveau op 50 m afsta"

toptaan

onderlagen
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,45
kl kl kl kl kJ kJ

~~~~~~
0,30 0,30 0,80 0,80 0,80 0,80maatgevende
3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55condities
2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17
630 6,30 6,30 630 e 30 6,30
1.41 1,34 1.41 1.34 141 1,34
1,20 1,15 1,20 1,15 1,20 1,15
nee nee nee nee nee nee
n.v.t n.v.t. n.v.t. 0.'0'.1. n.v.t. n.v.t.
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
n.v.t O.V.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t, n.v.1.

stabiliteit I-I 5,58 3,68 3,76 3,60 3,7S
I-I

3,79
9t'l1d.g I ong~!g & ~I.I on e

Tw'fel/stabiel
afschuiving

Iml O,S (n 0,8 (n O,S (f) 0,8 (f)
.1:.nwezigo onderlaag voldoende dik? jaloeoelg('8\(an.:.:efd ja ja Js JS "

semi toetswaarde benodigde
onderlilagdikte (ongeroerde grond !mJ 0,8/ (0,36J (form.) 0,8/ (0,32J (form.) 0,81(0,35J (form.) 0,8/ (0,02J (form)zonder minimum

-

Ruimte voer opmerkingen:

060522-onMerp-K&K-56a,xl.
16-10-2008 -17:26



Spreadsheet ontwerpen Versie 105-01-06

Wijzigingen t.o.v. versie 9.2: langdurige golfbel

RANDVOORWAARDEN RIKZ (handmalig of mei zoekfunclie)

en ingegoten bekledingen toegevoegd: -1/3-lijnen eruit

[m +tlAPj

Hs Tp

1",1 I']
1.6 5.8
1.9 6,3
? 6.3

",- 6,3

•Ws Dichtheid water
POLDER [Koude- & Kaars~::>ld_e_r_ .. .
DIJKVAKNR >6.>, ,"" •• ,"".

GEBIED OOSTERSCHElDE

- ._- I
~

I.

Na wijziging: Anamos opnieuw laten rekenen

toplaao

onderlaqen

nadere

Tabalkeuze: 1/213 I 3 I
2 4 '] '2

[ton/m3J

1,025

T.
Ontwerppeil2060: I 3,55 I GHW I 1,75 [ OP.1/2 Hs 4,63 I

__j"')_

6
-f;l beton zullen

Boventafel

_.__L
- [';1-"- .. r.

VII havendam bi
niveau bovengrens 321
niveauonderarens -0,19

(l:'1 3,80 4,00 3,80 4,00 3,80 4,00
-O,20j-O,oI 4,2 4,2 4.2 4,2 4.2 4.2

Im'NAPI ·1,50 ·1,50 ~_ -1,50 -1,50 .1,50

~ dikte filterlaa,
Opbouw dij~

nrlc r-h

bij kleikern: niveau krui Im• NAPI
bij geen kleikem: dikte kleilaag Im)

algemeen

) steendikte (mi 0 34 0 33
:: soortelijke massa ton/m3 2,231 2231

I bij blokk.n:br •• dt. (langs tllud [mi ~ __ arms PIE_
bij blokken: lengte (evenw. dijk ml ~_.==__

bng( duur CIlE1C1. H~mDw;!;Ul;jj goldl

Anamoe !.I<lhiol [-I

;Op
y.

~O,7d ~I\(!~

___lr!!l_

_lml

cMp VII havendam bi
4,63

max. Ha
Tp behorend bij max. HsFop behorend bij max. Hs en UIJDeml. _.. __

To
~~wezige HsJ..\O
toelaatbare Hs/tlO

geldig? (incl. langdurige belasti!'gl
__ ....tL

Qokl>g I M;}.-:Idlg & ~si

SlaOlt>11 tv.1Jl~1 lonvold

0,15 ] 0,15 I 0.45

kl kJ

0,80 0,80 0,80
3,55 3,55 3.55
2,17 2.17 2,17
6.30 6.30 6.30
1.34 1.41 134
1,15 1.20 1,15
nee nee nee
n.v.t. n.v.t. n.v.t.
n.v.t. n.v.t. n.v.t.

n.v.t.

3.76 3.60 3.78
3,79 3,68 3.79

geldi 6ksiAw2:13 . cold,a 6ksj"-2/3 "Mlclt!i 6ksi··213
Slabiel Slabiel 'Stabiel

0,8 In 0,8 (n 0,8 In

ia ia ja

0.8/ [0.32J (form)l 0,8 J [0.35! (form.) 0.81 [0,021 <form.)

stabiliteit

....M_
I-I

Ruimte voor opmerkingen:

resultaat ANAMOS
atschulvlnq I min. benodigde onderlaagdikte nieuw

werk onder filter [mi

aanwezige onder1aag voldoende dik? JaJn(oe/gi!a':ancoerd ja

I semi toctswilólrdc benodigde f--------+--- --L-

onderlaagdikte (ongeroerd. grond! Iml 0.81 [0.36! (form.)
[zonder f!l_inimumJ

..1l

060522·ontwerp-K&K·5Sa.xls
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Spreadsheet ontwerpen Versie 10 5-01-06

__ - - - ... -, _- - "J"_" _._-.

RANDVOORWAARDEN RIKZ (handmatig of met zoekfunctie)

Ws H. Tp Dichtheid water JKoude_-&__K~arsp~~er

1
!m+NAPJ 1"'1 1.1 Iton/m3]56ä,l409-1408

0 1,6 5,6 1,025 IOOSTER.SCHElDE - --- 2 1,9 6,J

l Tabelkeuze: 11213 J 2 6,3
3 4 2,3 6,3Nawijziging: Anamos opnieuw laten rekenen l Ontwerppeil 2060 : 3,55 GHW 1,75 OP+l/2 Hs 4,63 I

6 7 ____ .L_ -- 9algemeen 15.00r1bekleding
... beton zujlen

[;l------ ... ._-~ j.nadere omschrijving vd bekleding
Boventareldijkpaalnumme

d VI J havendam bi
463
3,21
4,00t ia bestekshellin ·0,2 of ~0,4 4,2 4,2bodemniveau op 50 m afstand

-1,50 -1,50toplaan rekenwaurda staandikte 033
rekenwaarde soortelijke maua

2,231
bij blokken: breedto (langs talud
bij blokken: lengte (evenw. dijk

lunqeduur u1fect: HslOD waarbi] geld
1-1 5,41 5,56 5,41 5,56Ana.mo!. Slabie

onderlagen
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,45
kl kl kl kl kl kl

~~~~~~~~
0,30 0,30 0,60 0,60 0,60 0,60maatgevende Wo 3,55 3,55 3,55 3.55 3,55 3,55condities H. 2,17 2,17 2,17 2:17 2,17 2,17T 6.JO 6,30 6 JO 6 JO 630 6.30'Op 1.41 1.34 1.41 1.34 141 I.J4ys jmJ 1.20 1.15 1,20 1.15 1.20 1,15Hs > 0,7 d ? aI_ nee nee nee nee nee nee
n.v.t. n.v.t. n.v.t, n.v.t. n.v.t, n.v.t.
n.v.t, n.v.t. O.V.t. n.v.t. n.v.l. n.v.l.
n.v.t. n.v.t. n.v.t, n.v.t, n.v.t. n.v.t.

stabiliteit
3.66 3.76 3,60 J,76

afschuiving

(Q

Ja

(fonm.)

~

060522-ontlMlrp-K&K-56a.xl.
16-10-2006 -17:32

Ruimte veer opmerkingen:
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Spreadsheet kreukel berm

POLDER

e ~

versie 1.4, d.d. 26-10-2006
Wijzigingen to.V. versie 1.3: Invoer randvoorwaarden bij 4 waterstanden

DIJKVAK I 58a-1

Randvoorwaarden RIKZ

W. H. Tp

Im- NAPJ ImJ I.J

0 0.7 3.7

2 1.1 5,8

3 1,5 5,8

4 1,7 6,3

OnlwerppeiJ 2060
3,55

(mtov NAP):

Gebied: OS/WS OS

Algemene Invoer

Voorland stabiel? lria/neel ja

Lengte voorland
(m) 200

flauwer dan 1:30

Gem. hooate voorland Irmtov NAPI -2.5

Hoogte kreukel berm (mtov NAP) -1

Type berekening Ivoorland

Uitvoer algemeen I Ruimte voor opmer1<lngen:

Uitvoer bij voorland

arameter eenheid
Lop mi 71
W. m tov NAPI -15
H, mi 0.5
Tp 51 21
sortering kg] 10-60

Uitvoer bij steile vooroever

loarameter eenheid
S (-I 3
p .-J 0.1
w 10n/m'l 1025

N 1-1 39000
W. m -1.1
H. m 0,5
Tp ·51 2,5

TolTm I-I 11
cot « 1-1 5
é,m 1-1 0,82

tmc I-I 1,67
soort Qoij plunging
llDn50 [mi

kreukelberm vt,4-58a.xls

Bijbehorende range

P' DnSo Msc sortering l1Dnsc Dnso Msc
Iton/m"] Iml I1<Ql !kal Iml I-I I1<QI

2

2,05

2.1
2,15

22
2.25
2,3

2.35

2.4
2,45

2,5

2,55
2,6

2,65

2,7

2.75
2,8

285

29

2.95
3
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Spreadsheet kreukel berm

POLDER

4t ~, ,

veJ'llle 1,4, d,d, 25-10-2005
Wijzigingen t.e, v. veJ'llle 1,3: invoer randvoorwaardenbij 4 waterstandan

DIJKVAK I 58a-2

Randvoorwaarden RIKZ

W. H. lp

(m.NAPI (mi (s)

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

Ontwerppeil2060
3,55[mlovNAP]:

Gebied:OSIWS OS

Algemene Invóer "

Voortandstabiel? IOa/nèèi ja
Lengte voo~and' ;

[mI 200
nauwerdan 1:30
Gem, hoogte voortancÎ m'tov NAPl -2,5
Hoogtekraukelberm [m tOvNAp) -1

Type berekening Ivoorland:

Uitvoer algemeen I Ruimte voor opmerkingen:

Uitvoer bij voortand
I
I

arameter eenheid
Lop mI 71'
W. mtovNA~ ,15
H. mI ' 05
T. 'sI 21
sortering 1(1<91 '10-,60

Uitvoer bij steile vooroever

loaramerer eenheid
5 r-I : ',' 3
P r-l 01
ow tonlm"l ' 1 025
N r-l ' 39000
W. m -11
H. m 05
lp Isl 2'5
lDlTm r-l '11
cot e [-1 5
m I-I 0,82
me [-1 1,67
soortao~ Dlunaina
.1.0n60 [mi

kreUkelbermv1_4-58a,xls

Bijbehorenderange

ps 'I' 0050'1 M50, l' sortering I AOn50 I 0n50 I M50
[tónlm'Î '. rml :', (1<9] !kgl rml H [kg]

__ 2
"'2,05
, :..ll

z.J.§.
~.w.....u

,2,35

1
' ,,,,I ',' I2,4 ...

2.45

:12
:2.55
..1§.
2,65

II
m
2,8

2,851 L· l I 1~
~

3
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Spreadsheet kreukel berm

e te
/

versie 1.4, d.d. 25-10-2005
Wijzigingen t.o.v. versie 1.3: Invoer randvoorwaarden bij 4 waterstanden

58a-3

POLDER Oud Kemoenshof5tede- en MarQarethaoolder

DIJKVAK

Randvoorwaarden RIKZ

W. H. Tp

Im- NAPI fml f'l

0 0.7 3,7
2 1.3 5
3 1.5 5.8
4 1.7 6.3

Ontwerppeil 206C
3.55[m tov NAP) :

Gebied: OS/WS OS

Uitvoer algemeen

Type berekening voorland

Uitvoer bij voorland

Iparameter eenheid
Lop m] 116
W. m tov NAp] -15
H. m] 0.5
Tp s] 27
sortering kgl 10-60

Uitvoer bij steile vooroever

lparameter eenheid
5 ::J.. 3
P ::J.. 0.1
'w !n9n/m'j_ 1025
N I:l 33500
W, m -11
H, m 0.5
Tp_ & 3.0
!Q_/Tm I:l 1.1
cot o I-I 5
I',m I:l 0.96
é,mc I:l uit
soort go~ plungir1Q
<'IDn50 [ml

kreukelberm v1_ 4-588 .x15

Algemene invoer

Voortand stabiel? lOa/nee] ja

Lengte voortand
[m) 200

nauWer dan 1:30
Gem. hoogte voonand m tovNAPI -2.5
Hoogte kreukelberm [m tov NAP) -1

Ruimte voor opmerkingen:

BijbehOrende range

P' Dn50 Mso sortering <'IOnso On5O M50
rtonhn'l fml rkal !kal fml f-l fkal

2
2.05
21

2.15
2.2

2.25
2.3

2.35
2.4

2.45
2.5

2.55
2.6

2.65
2.7

2.75
2.8

2.85
29

295
3
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Spreadsheet kreukel berm

POLDER
DIJKVAK

e ':~

versie 1.4, d.d. 25·10-2005
Wijzigingen t.o.v. versie 1.3: invoer randvoorwaardenbij4 waterstanden

Randvoorwaarden RIKZ

w. H. Tp
(m+NAPJ Iml 1'1

0 0,7 3,7
2 1.1 5,8
3 1,4 5,8
4 1,7 6,3

Ontwerppeil206C
3,55[mlov NAP]:

Gebied: OSIWS OS

Uitvoer algemeen

Type berekening voorland

Uitvoer biJ voorland

,parameter eenheid
LOp m] 71
W. mlovNAP] -15
H. 'TIl 05
r. loo. 21
sortering 1[1<9] , 10'60

Uitvoer bij steile vooroever

parameter eenheid
S I-I 3
P !:l. 01
w ton/m...'l 1.025

N !:l. 3900Ó
W. m -11
H. m 05:
I2. & 251
IQ_rrm lol 11'
cot « I:l 5
çm I:l 0,82'

fT>< I:l 1,67!
scon eon plungi!!ll
ADnso mi

,

kreukelbermvt; 4-57,xJs

A_!àemene invoer ,

VOOI1and slabiel? ainee] ja
LengtevoOOaOd rmL 200
flauwerdan 1:30

Gem. ho~e voó~and mtovNAP)'" ·2,5
Hoogte kreukelberm [mlov NAp] ·1

Ruimte voor opmer1<lngen:

Bijbehoranderange
P' Dn50 M50 sortering ADn50 0050 M50

Ilonlm'l rml !kal !kal rml I-I .J.l<9l
2

205
21

215
'2.2
225
23

235
2.4

2.45
. 2;5 ' '

2,55 ,

2.6
2,65 .
27 ,

275 I
.,2,8 ,

285
29

295
3
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Spreadsheet kreukel berm

POLDER

e .~

versie 1,4, d,d, 26·10·2005
WlJzlglngent,o,v. versie 1.3: invoer rendvocrwaarden bij 4 waterstanden

DIJKVAK I 57·2

Randvoorwaarden RIKZ

w. H. Tp

Im' NAPJ {mJ I·J
0 0,6 3,8

2 1,1 5,8

3 ',4 5,8

4 ',7 6,3

Ontwerppeil 206C
3,55

[rn tov NAP}:

Gebied: OS/WS OS

Algemene invoer

Voorland stabiel? [ja/nee} ja

Lengte voortand
[m] 200

flauwer ean t.ao

Gem. hoogte voorland m tov NAP} ·2,5

Hoogte kreukelberm [m tov NAP} .,

Type berekening Ivoorland

Uitvoer algemeen I Ruimte voor opmerkingen:

Uitvoer bij voortand

eramerer eenheid
LQF. mI 83
W. mtov NAPl ·'5
H. m] 05

T. s] 2.3
sonering [kg] '0·60

U itvoer bij steile vooroever

aramerer eenheid
S H 3

P H 0.'
w ton/m' '025

N {·l 37000
W. m ., ,
H. m 0.5

T. 151 27

TolTm 1·1 ,.,
cot o [.] 5
çm H 0.87
Çmc [.J '.67
soort oo~ olungin
ADn50 [mi

kreukelberm vi; 4·57.xls

Bijbehorende range

ps Dnsc Msc sortering ADosc Dn50 Mso

[ton/m'] [mi Il<Ql Ikgl Iml r·1 [kol

2

2.05

2,'
2.15

22
2.25
2.3

2.35
,

24

2.45

2.5

2.55
2.6

2.65

27

2.75
2.8

2.85

29

2.95
3 --_ .._-----
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Spreadsheet kreukel berm

POLDER
DIJKVAK

e -
versie 1.4, d.d. 26-10-2005
Wijzigingen t.o.v. versie 1.3: invoer randvoorwaardenbij 4 waterstanden

Randvoorwaarden RIKZ

w. H. rs
Im' NAP) Im) [I)

0 0,7 3,7

2 1,3 5,1
3 1,4 58

4 1.7 6,3

Ontwerppeil2080 3,55[mtov NAP]:

Gebied:OS/WS OS

Algemene Invoer

Voor1andstabiel? Da/neel ia

LI~ngtevoor1and [m]' 200
flauwerdan 1:30

Gem. hooilte v~r1and mtovNAPl -2,5

Hoogte kteuke!berm [mtov NAP] -1

Type berekening Ivoonàrid

Uitvoer algemeen I Ruimte voor opmerkingen:

Uitvoer biJ voorland i

loarameter eenheid .

Loo mi 110
W. m tov NAPI -15
H. mi 05
Tp si 27
sortenna I[kQI 10'60

Uitvoer bij steile vooroever

ammeter eenheid

S I-I 3
P 1-1 01
w tonJm'! 1.025

N I-I 34000
W. m -11
H. m 05
To si 29
TDITm I-I 11
cot" 1·1 5
m I-I 0,94:
me -I 1,67
soortQoW alunoin,,1
ADn50 [mI

kreukelbermvi, 4-57,xls

BijbehOrenderange

P' 0050 Mw sortering ADn50 0050 Msc

flon/m"! rml !kal [kg) Iml H [kgl

2
205
'2.1

,215
22

, 225
23
235 ..
24

, 2.45
2.5

2.55
2.6
2,65
27
275

,

2.8
. ,

.' 285
, 29
295

3, '
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Spreadsheet kreukel berm

POLDER
DIJKVAK

Randvoorwaarden RIKZ

W. H. Tp
Cm. NAP} (m) (.)

0 0,7 4
2 1 4,9
3 1 6,1
4 1,1 6,4

Ontwerppeil206C
3,55[mtov NAP]:

Gebied:OS/WS OS

• -versie 1,4, d,d, 25·10·2005
Wijzigingen t.e.v, versie 1,3: invoer randvoorwaardenbij 4 waterstanden

Algemene Invoer

VoortandSlabiel? (jaIneel _la
Lengte voortand

[m] 200
fleuwer dan 1:30
Gem. hoogtevoortand mtovNAPI ·2,5
Hoogtekreukeloerm [m tov NAP) ·1

Type berekening Ivoorland

Uitvoer algemeen I Ruimte voor opmerkingen:

Uitvoer bij voorland

if>arameter eenheid
Lop l1'll 173
W. m tov NAP] ·15
H, m] 05
Tp !I. 33
sortering [kg] 10·60

Uitvoer bij steile vooroever

roommeter eenheid
S r:1 3
p r:1 0,1
w tonlmi 1.025
N I.' 28500
W. m ·11
H. m 05
r, 'sI 3,5
TolTm 1·1 11
cotu ::) 5
é,m H 1.09
é,m< H 1.67
soort ao~ Dlunaina
..10n5O [mi

kreukelbermvi, 4·56c.xls

Bijbehorenderange
,lS Dn50 M50 sortertng ADnso Dnso Mso

_l!Onlnd_ _l_m] Ikal Ikal (m] H [kg]
2

2,05
2.1

2,15
22

225
2,3

2,35
24

2,45
2,5

2,55
26

2,65

2,7
275
2,8

2.85
2,9

2,95
3
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Spreadsheet kreukel berm

POLDER

DIJKVAK

Randvoorwaarden RIKZ

w. H. Tp
(m' NAP) (mJ (.J

0 0.4 5,7

2 0,8 5,8

3 0,9 6,1

4 1,1 6,4

Ontwerppeü 2~
3,55

[mtov NAP):

Gebied: OSIWS OS

• ~

versJe 1,4. d,d, 25-10-2005
WIjzigingen t.o.v, versie 1,3: invoer randvoorwaardan bij 4 waterstanden

A!9_emene invoer

VOOr1and'stabIel? lrJ8/neeT ia

Lengte voorland
[m) 200

flauwer dan 1:30

Gem. hQQ91evoor1and mtov NAPT -2,5

Hoogte kraukelbenn [mtov NAp) -1

'.f

Type berekening Ivoortand

UTtvoer algemeen I Ruimte voor opmer1«ngen:

Uitvoer bTj voortand

lparameter eenheid
Lop I!!]_ 492
W. m tovNAPT -17
H. I!!]_ 0,4
r, !!l 56
sortering ~ 10'60

Uitvoer bij stelle vooroever

!parameter eenheid
S I-T 3
P I-T 01
JW tonJm'1 1.025
N 1-] 18000
W. m -11
H. m 04
Tp isT 56
TpfTm I-T 11
cot o 1-) 5
m - 2.03
me 1-) 1,67

soortaalf ~ul1QlJ1g
dOn50 [m

kreukelbenn vt,4-56c.xls

Bijbehorende range

P' On50 Mso sortertng dDnso Dn50 Mso

ltonlm'1 -Iml [kal rkal Iml I-I [kal

2

205

21
215

22
225
2.3

235

2.4
2,45

2,5

2,55
2.6

2,65

27

275
2,8

265

29

295
3
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Spreadsheet kreukelbenn

POLDER

• -vel'llie 1.4, d.d. 25-10.2005
Wijzigingen lo.v. versle 1.3: invoer randvoorwaardenbij 4 waterstanden

DIJKVAK I 56c-3

Randvoorwaarden RIKZ

W. H. Tp

Im' NAPI Iml 1'1
0 0,7 4
2 1,1 4,5
3 1,2 4,8
4 1,3 5

OntwerppeIl2060
3,55(m lov NAP] :

Gebied:OS/WS OS

Algemene Invoer

veertand stabiel? ria/nee] ia
Lengtevoonand

(m] 200
flauwer dan 1:30

Gem. noocte voortand m tov NAP] ·2,5
Hoogte kreukelberm (mlov NAP] ·1

Type berekening (voorland

Uitvoer algemeen I Ruimte voor opmerkingen:

Uitvoer bij voorland

'JJj1rameter eenheid
LQp_ ml 20,5
W. m tov NAPI ·15
H. m] 05
Tp s] 36
sorterirljl kg] 10·60

Uitvoer bij steile vooroever

lI!Jlrameter eenheid
5 rol 3
P [-I 0,1
w Ion/m'] 1.025

N 1-1 27000
W. m -1,1
H. m 0.5
Tp s] 37
TpfTm -] 1,1
col u ,-] 5
~m [-1 1,20
~mc [-] 1,67
500~n plu!}gj!:!!l
"'On5O (mI

kreukelbermvt; 4-56c.xls

Bijbehorenderange
P' On50 M50 sortering ",On5O On50 M50

[ton/m'] ['!lI. [kg] [kg) ..l'!ll. 1-1 [kg]
2

2.05
2,1 I

2.15
22

225
2,3

2,35
2.4

2,45
2,5

2,55
26

2,65
2.7

2.75
2,8

2.85
2,9

2.95
3
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Spreadsheet kreukel berm

POLDER
DIJKVAK

• -versie 1.4, d.d. 26-10-2006
Wijzigingen t.o.v. versie 1.3: invoer rendvccrwaerdenbij 4 waterstanden

Randvoorwaarden RIKZ

w. H. Tp
[m « NAP] Im] I.]

0 1.6 5.8

2 1.9 6,3 !

3 2 6,3

4 2,3 6,3

Ontwerppeil206C
3,55[rn tov NAP]:

Gebied:OS/WS OS

Uitvoer algemeen

Type berekening voorland

Uitvoer bij voorland

@ramerer eenheid
L.Qe_ rru. 571
W. m tov NAPI 1,0
H. rru. 18
Tp & 6,1
sort9ri~ ~ 10-E)0

Uitvoer bij steile vooroever

Iparameter eenheid I

S H 3'
P [:L 01
ow 119n/mi 1025
N [:L 18000
W. m ·11
H. m 1.4
Tp u 5,5
TplTm I:l. 1,1
cota u 5
çm u 1,05
~mc I:l. 1,67
soort Qon plunging
6Dn50 [mI

--

kreukelbermvt; 4-56b,xls

Algemene Invoer

Voortandstabiel? [lia/nee] ja
Lengte voortand

Im] 200
flauwer dan 1:30

Gem. hoogte voortand mtov NAP] -2,5

Hoogtekreukelberm [m tov NAP) -I

Ruimte voor opmerkingen:

Bijbehorenderange
ps 0.50 Mso sortering t.Dn50 Onso Moo

[ton/m'l rml [kal [kill Iml r-I fkQI
2

2,05

2,1
215
2,2

225
23

2,35

2,4

2,45

2,5

2,55
2,6

2,65

27

275
2,8 ..

2,85

2,9

2,95
3
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• -

Spreadsheet Invloed op golfoploop versie 1 8-5-03

Te kopiëren Dijkvak raai HSontwerppeii ontwerppeil bermhoogte bermbreedte talud onder talud boven verhouding Een verhouding l
tlm regel 54

lml [rn tov NAPl Im tov NAPl rml
<1 is een verbetering

1: 1: I-I
Profiel oud K&K-polder dp1396-dp1399+50m 1,8 3,65 4,73 5,69 3,55 2,39 0,57
Profiel nieuw 1,8 3,65 4,91 5,09 8,03 2,39
Profiel oud K&K-polder dp1399+50m-dp1402 1,6 3,55 4,83 5,54 3,91 2,64 0,56
Profiel nieuw 1~6 3,55 4,87 4,9 8,47 2,64
Profiel oud K&K-polder dp1402-dp1405 1,1 3,55 4,81 5,49 3,69 2,86 0,55
Profiel nieuw 1,1 3,55 4,87 4,84 7,49 2,86
Profiel oud K&K-polder dp1405-dp1407+80m 1,9 3,55 4,99 5,16 3,38 3,03 0,44
Profiel nieuw 1,9 3,55 5,12 4,51 10,17 3,03

invloed_op_golfoploop v1.xls 19-10-2006 - 13:46



• -
Toetsing steenbekleding op de kruin en de binnenzijde van een dam "",,2,0 1-()l.08 Toetsing kruin, binnentalud, binnenberm
Locatie Geometrie Boklodlng Hydnwllsch. gegevens Algem •• n Catogo~o 2 03Hschc<Z2%

dijkvak! knJInhoogte hemng bovengrens ondergrens talud locatie typo diklo soortoUjke ongelijk. otaotloltolt.. mate van Indien bekend: bijbehorende onlwerp-I golthoogto golthoogte
prottel

m,..NAPt
buue:!"!d bekleding

b~:~~ b.kI·r~':1 be=~'l r-l -, ma~l
zetting mom:~: Ingletlng golfoploop%2% waterstand AD leldon;to toetspe\1 bllhoo9sto: bij knJIn

mlovNAP m /, mtovNAP mtovNAP m "". mtDvN.'P m
DG-V 505 42 505 -019 4,2 kr 2700 025 2300 0,31 kort 3,55 1,92 2,Z2
DG-V 5,05 42 505 -019 4,2 kr 100 015 2200 0,17 tang 3,55 1,92 2,22
DG-V 505 42 505 -019 4,2 bi 700 o. 1950 0,24 tang 3,55 1,92 2,Z2

0,00 #NIB 3,55 1,92 1,50
0,00 #NIB 3,55 1,92 1,50
0,00 #NIB 3,55 1,92 1,50
0,00 #NIB 3,55 1,92 1,50
0,00 IINIB 3,55 1,92 1,50

VUl ook de tabel op werkblad Randvoorwaarden In

KNln on blMonbeioop _ _ watorstzn~

Altijd goed; kruin ver onder water~

~ ~

Kruin en b1menbeloop
toetsen.
Aandacht \IOorbuttonlleloop

z~
, I I

, ,Ii;;:--;'" Altijd goed; knJInver boven waler



• e
~orte leldengte Long. 1.Id.nat.

knJn, blMentalud, blMenbenn kruin, blnnentalud
go~oploop rekenwaarde g.brullclows ,el.llove rekenwaarde maatgevende gellhoegte pl.kpened. Banwuge aanweJfge aanwezige toetsen krulnlacto' fenn.lle to"",l. tol'll1ll. tol'll1ll. f.""". toI'II1lI.
biJkruin of hoogst. wo 'Nt bovengrenl voor golfoploop golfoploop we ondergrens waterstand H. lp Ho"'D he hCIHo tot f 631 632 a.1 a.2 651 852m"'_ m"'_ oii ... _ m m"'_ m"'_ m I m m"'_

7,21 10,81 3,55 3,88 -0,11 3,55 1,92 5,88 8,17 1,50 0,78 2,59 1,00 15,00 2,80 20,00 5,00 15,00 1,80
7,21 10,81 3,55 3,88 -0,11 3,55 1,92 5,88 11,17 1,50 0,78 2,59 1,00 15,00 2,80 20,00 5,00 15,00 1,80
7,21 10,81 3,55 3,88 -0,11 3,55 1,92 5,88 7,87 1,50 0,78 2,59 1,00 15,00 2,80 20,00 5,00 15,00 1,80

#DEEL/OI 5,78 0,00 #DEEL/OI #DEEL/Ol #DEEL/OI #DEEL/OI #DEEL/O! #DEEL/OI #DEEL/OI #DEEL/OI #DEEL/OI #DEEL/OI #DEEL/OI #DEEUOI #DEEL/OI IIOEEL/OI #DEEL/OI #DEEUOI
#DEeL/OI 5,78 0,00 #DeEUOI #DEeL/OI #DEeL/Ol #DeeLlOI tlDeeL/O! #DeeL/Ol #DEeL/OI tlDEELIOI tlDeeL/OI tlDeEL/OI #DEeLlOI #DEeL/OI #DEeUOI IIOEeLlOI #DEEL/OI #DeEL/Ol'
#DEeL/OI 5,78 0,00 #DeEL/OI #DEeL/Ol fiDEEL/Ol #DeELIOI tlDeeL/O! tlDEeL/OI #DEEL/OI #DEeL/Ol tlDeELIOI tlDEeL/OI tlDEeLlOI #DEELIOI #DEeLlOI lIOeELIOI #DEEUOI #DeeLlOI
#DEEL/OI 6,78 0,00 #DEEL/OI #DEeL/OI fiDEEL/Ol #DeELIOI #DEEL/O! fiDEeL/Ol #DEeL/OI fiDEeL/Ol #DeeLlOI #DeeL/OI #DEEL/Ol #DEELIOI #DEEL/OI #DEEL/Ol #DEEL/OI IJDEEL/OI
#DEeL/OI

I
6,78

I
0,00

I
tlDEEL/OI

I
#DEEL/OI I~~I~~I~L/O!I~L/O!I~L/O!I~L/O!I~L/O!I~L/O! #DEEL/Ol I #DEEL/OI I tlDEELIOI I #DEEL/Ol tlDEEL/OI I tlDEEL/OI



• e
Ingegoten Score Opmerldngen

binnenberm en lager
fol1'1'lJJ.I!II fom'llle formule "'rmule ksl F F score maatgevende toelaatbare Hs/4D aanweage eindoordeel
681 1_'

962 971 981 aanwe.zlg aanwezig toelaatbaar formules goed onvoldoende H./AD I

20,00 3,80 4,91 10,81 1,22 7,03 0,00 nvt 931 941 15,00 20,00 9,17 laoed Invoer Dgl bulten bereik
20,00 3,80 4,91 10,81 1,22 12,72 0,00 nvt 951 e91 15,00 20,00 11,17 ,goed Invoer ngl bulten bereik
20,00 3,80 4,91 10,81 1,22 8,99 0,00 nvt 951 681 15,00 20,00 7,87 !JJoed___ Invoer Dgl bulten bereik

tlDEEUOI tlDEEUOI #DEEUOI tlDEEUOI tMlAARDEI 0,00 nvt #DEEUOI #DEEUOI #OEEUOI tlDEEUOI #OEEUOI #OEEUOI tIIIIIB
tlOEEUOI tlDEEUOI tlDEEUOI #OEEUOI tMlAAROEI 0,00 nvt tlDEEUOI tlDEEUOI #DEEUOI tlDEEUOI #OEEUOI #OEEUOI tIIIIIB
#DEEUOI tlDEEUOI #OEEUOI tlDEEUOI tMlAARDEI 0,00 rwt tlDEEUOI #DEEUOI #DEEUOI #DEEUOI tlDEEUOI tlOEEUOI #NIB
#DEEUOI tlDEEUOI #OEEUOI tlDEEUOI tMlAARDEI 0,00 rwt tlDEEUOI #DEEUOI #DEEUOI #DEEUOI #OEEUO! #OEEUOI #NIB
tlDEEUOI I tlOEEUOI tlOEEUOI I #OEEUOI I tMlAAROEl

1
0,00 nvt tlOEEUOI I tlDEEUOI I #OEEUOI I tlOEEUOI I tlDEEUO! I #OEEUOI #NIB

I



• e
Toetsing steenbekleding op de kruin en de binnenzijde van een dam ,.",.2.0 1·0>-" Toetsing kruin, binnentalud, blnnenbenn
Locatie Geometr1e Bekleding Hydraulische gegevens Algem.en Cotegorl.2 -3Hs<hc<z2%

dijkvak! kndnl100gte holDng bovengrens ondergrens talud locatie type dIId. .OM.UJk. ongelijke elasticiteit .. mate van Indien bekend: blJbehorende ontwerp-! gol1hoogt. golthoogte

pro1\el bultontalud bekleding bekleding bekleding bekleding D
ma~1

zetting modulus Ingiet!: galloploop 22% waterstand AD I.klengt. loelspell bIJhoogsti: bijkndn

m""NAP cOlon m""NAP m""_ _, ,.,._b m m "',,' [m1oY"'" mmvH.AP m .w. mtDvN,tp m

DG-VI 505 42 505 ·0 le 4,2
,

kr 2700 025 2300 0,31 kort 3,55 2,18 2,83

DG-VI 508 42 505 ·0 le 4,2 kr 100 0,15 2200 0,17 lang 3,55 2,18 2,83

DG-VI 505 42 505 ·0 le 4,2 bi 2700 045 2300 0,56 kort 3,55 2,18 2,63
0,00 #NIB 3,55 2,18 1,70
0,00 #NIB 3,55 2,16 1,70
0,00 #NIB 3,55 2,18 1,70
0,00 #NIB 3,55 2,18 1,70
0,00 #NIB 3,55 2,18 1,70

Vul ook de tabel op werkblad Randvoorwaarden In

KruIn .n blnn.nboloop _ f-- wat.rst""~

AlUjd gOld; kndn ver onder water~

~
KruIn en blMenbeloop
toet.en.
Aandacht \/Oor bult.nb.loop

,

Z,. lIi~.~" T 'r,~ Altijd goed; kruln ver boven water

..



• e
Kon. leklengtl Lange leklengtl

knin, blMontalud, blMenbonn kruin, binnenIaIud
golfoploop rekenwaarde gebruikte ws relatieve rekenwaarde maatgevende golt'hoogte piekperIode aanwellge aanwezige aanwe2lge toetsen kruinlactor formul. forrrule fornlJi. fonrul. famull fonrAll.
biJkruin of hoogste wo 'NI bovengrens voor golfoploop goWoploop wa ondergrens

watl=~l ~ Tp Hs/&D he hcn-i. tot I 831 832 &41 &42 651 652
mlrH_ m""'_ m""'_ m mlOllN.6P , m mlrH_
7,70 11,59 3,55 4,15 -0,60 3,55 2,16 6,30 7,01 1,60 0,69 2,46 1,00 15,00 2,80 20,00 5,00 14,79 1,80

7,70 11,59 3,55 4,15 -0,80 3,55 2,18 8,30 12,88 1,50 0,89 2,48 1,00 15,00 2,80 20,00 5,00 14,79 1,80

7,70 11,59 3,55 4,15 -0,80 3,55 2,18 8,30 3,89 1,50 0,69 2,48 1,00 15,00 2,80 20,00 5,00 14,79 1,80

IIDEWOI 8,54 0,00 IIDEEUOI IIDEEUOI #DEEUOI #DEEL/OI #DEEUO! #DEEUOI IIDEEUOI #DEEUOI #DEEUOI #DEEUOI #DEEUOI IIDEEUOI IiIDEEUOI IIDEEUOI #DEEUOI #DEEUOI
IiIDEEUOI 8,54 0,00 #DEEUOI IiIDEEUOI IIDEEUOI #DEEL/OI #DEEUO! IIDEEUOI IIDEEUOI #DEEUOI #DEEUOI #DEEUOI IIDEEUOI #DEEUOI #DEEUOI #DEEUOI #DEEUOI IIDEEUOI
#DEEUOI 8,54 0,00 IIDEEUOI #DEEUOI IIDEEUOI IIDEEL/OI #DEEUO! #DEEUOI IIDEEUOI #DEEUO! #DEEUOI #DEEUOI #DEEUOI #DEEUOI #DEEUOI #DEEUOI #DEEUOI #DEEUOI
#DEEUOI 8,54 0,00 IIDEEUOI #DEEUOI #DEEUOI #DEEUOI #DEEUO! #DEEUO! #DEEUO! #DEEUOI #DEEUOI #DEEUOI #DEEUOI #DEEUOI #DEEUOI #DEEUOI #DEEUOI #DEEUOI
IIDEEUOI

I
8,54

I
0,00

I
IIDEEUOI

I
IIDEEUOI I~_I~~I~UO!I~~I~~I~~I~~I~~ IIDEEUOI I #DEEUOI I IIDEEUOI I #DEEL/OI IIDEEUOI I #DEEUOI,

I I I



• e
Ingegoten SCMe Opmerkingen

blnnenbenn en lager
folTJ"lJle fol'lTllle fol'l'TlJle !omNI. ksl F F score maatgevende toelaatbare HsJAO aanwe.zlga eindoordeel
661 662 671 661 r-l .anw~9 a.nw~g toelaatbaar formules geed envel~_~.nd. H.I<lD r-l

r-l
20,00 3,80 4,30 9,61 1,27 8,22 0,00 nvt 631 641 15,00 20,00 7,01 ~~ E.:'~~~~~:~~Invoer Dgl bult.n bereik
20,00 3,80 4,30 9,81 1,27 14,88 0,00 nvt 651 661 14,79 20,00 12,68 geëd.)~ Invoer Dgl bulten berelk
20,00 3,80 4,30 9,61 1,27 4,57 0,00 nvt 931 641 15,00 20,00 3,89 ~=::(~~~~:::~Invoer Dgl bulten bereik

#DEEUOI tlDEEUOI #DEEUOI tlDEEUOI tM/AARDEI 0,00 nvt tlDEEUOI #DEEUOI #DEEUOI #DEEUOI tlDEEUOI #DEEUOI tINIB
tlDEEUOI tlDEEUOI #DEEUOI #DEEUOI tM/AARDEI 0,00 nvt tlDEEUOI #DEEUOI tlDEEUOI #DEEUOI tlDEEUOI tlDEEUOI tINIB
tlDEEUOI #OEEUOI tlDEEUOI #DEEUOI tM/AAROEI 0,00 nvt tlDEEUOI #DEEUOI tlDEEUOI tlDEEUOI tlDEEUOI tlOEEUOI tINIB
tlOEEUOI tlDEEUOI #OEEUOI tlOEEUOI tM/AAROEI 0,00 nvt tlDEEUOI #OEEUOI #OEEUOI tlOEEUOI tlDEEUOI tlDEEUOI IINIB

tlOEEUOI I tlOEEUOI tlOEEUOI I tlDEEUOI ItM/AARDEI
I

0,00 nvt tlOEEUOI I #OEEUOI I tlOEEUOI I #OEEUOI I tlOEEUOI I tlDEEUOI IINIB

I
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Bijlage 3.2:
Bijlage 3.3:
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Samenvatting hydraulische randvoorwaarden
Ecologisch detailadvies
Landschap
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eringen Ontwerpnota Kouden- en Kaarspolder



• e-

Tabul2.1 GecolTlgeertia gaWcondHles mal gewicht Hs en Tpm volgens verhouding Hs'Tpm

DIJIIo DUkvakachaldlngl!lo DIJk I Hs [In] Tpm[s) Watardlspta (m) Windrichting (D) IIOlfrIchtlngab.ndvak coordlnatan tOY Parijs (m) kllomatrarlng bUwatsrs1and bUwaters1and bUwatars1and nautisch nsutlsch r) bUwaterstand t.o.V. NAP
van la! (km) to.V. NAP to.V. NAP to.v. NAP bUwaterstand t.o.v. NAP +Om "2m "3m +4mno. x V x v ven la! +Om +2m +3m -+4m +Om +2m "'3m +4m +Om "'2m +3m -+4rn +Om "'2m +Sm +4m van la! van la! van la! van la!98 59837 392989 59871 392994 155.85 140.95 1.4 1.8 1.9 2.0 5.5 5.7 5.9 8.1 aD 5.0 8.0 5.8 3QO 300 300 300 32a sse S19 S49 318 S49 819 34959a 59871 892894 59948 392927 140.95 140.85 1.4 1.7 1.9 2.1 5.8 5.9 8.1 8.2 3.8 5.8 8.8 7.8 3DO 300 300 300 316 34B 314 344 815 34B 815 34Bl56b 59948 892927 B0075 392957 140.85 140.99 0.9 1.2 1.4 1.5 5.5 5.9 8.1 8.3 2.8 4.8 8,8 8.8 300 300 300 300 817 347 819 S49 820 3SO 321 381sac B0075 392957 B0181 892388 140.98 140.25 0.7 1.0 0.9 1.1 4.0 4.9 8,1 8.4 2.4 4.4 5,4 8.4 3BO 330 300 300 358 28 S42 12 832 2 334 487 B0181 392388 80398 392279 140.25 140.00 0.7 1.1 1.4 1.7 8.7 5.8 5.8 8.3 5.7 7,7 S.T 9.7 330 285 300 300 329 359 307 337 313 343 318 348sea 50398 392279 81429 391485 140.00 188.85 0.7 1.1 1.5 1.7 3.7 5.8 5,8 8.3 5.9 7,9 8,9 9.9 330 285 300 300 328 35B 308 338 312 S42 815 345 '59b 81429 891485 81879 391183 138.65 138.25 0.4 0,9 1.0 1.3 a1 4.3 5.5 8.1 0.9 2.9 3.1 4.1 90 3BO 300 300 83 93 354 24 328 sse 329 3591

Tabel 2,2 GacolTlgaartia goWcondHleemal gewicht He an Tpm volgens verhouding Hs'Tpm'Tpm

DIJIlo DUkvakBcheldJng80 DUk I Hs[ln) Tpm[s) Watsrdlepts (m) Wlndrlchtlnll (') lIolfrlah1lnlllb.nd
vak coordlnatan toy Parijs (m) kllomatrarlng bUwstarstsnd bUwaters1and bij watsrstand nautisch nautisch r) bij waterstand t.o,v. NAP

van la! (km) ta,v. NAP to.v. NAP to.V. NAP biJwaterstand t.O,V. NAP +Om "2m 43m +4mno. x .JI. x y van lal +Om +2m +3m +4m +Om +2m +3m +4m +Om +2m +Srn +4m +Om +2m "'3m +4m van lal van lal van la! van la!
98 59837 392989 59871 392894 195.85 140.95 1.4 1.8 1.9 2.0 5.5 5.7 5.9 8.1 3.0 5.0 4,8 5.8 300 30Ci 300 300 328 35B 819 S49 321 851 819 34959a 59871 S92894 59948 39292T 140.95 14Q.85 1.4 1.7 1.9 2.1 5.8 5.9 8.1 a.2 3.8 5.8 a.8 T.8 300 300 300 300 S18 34B 814 344 81a 34B 819 345
59b 59948 392927 80078 392897 14Q.85 140.55 0.9 1.2 1.4 1.8 5.5 5.9 8.1 8.3 2.6 4.8 5.6 8.8 300 300 300 300 317 347 319 34B 320 3SO 321 351sec 80075 39285T B0161 39238a 140.55 140.25 0.4 0.8 0.9 1.1 5.T 5.8 8.1 8.4 2.4 4,4 5.4 8.4 270 300 300 300 815 345 329 359 332 2 334 4
lS7 50181 3828e8 80398 392279 14Q.25 140,00 0.8 1.1 1.4 1.T 3.8 5.8 5.8 8,S 1.9 T.T 8.7 8.7 330 285 300 300 343 18 307 837 813 343 318 348SBB 50398 392278 81429 391485 140.00 139.85 0.7 1.1 1.5 1.7 3.7 5.8 5.8 8.3 5.9 T.9 8.9 9.9 330 285 300 300 328 398 308 339 312 S42 315 345SBb 81429 891485 81879 391183 138.85 138.25 0.3 0.8 0.8 1.3 3.2 8.1 8.3 8.1 0.9 2.1 3.1 4.1 90 270 270 300 83 93 324 354 82S 855 329 398

Tabel2.3 Gacorrigaerda gclfccndltlss mill gewicht Hs en Tpm willans varhoudl ng Hs'Hs'Tpm

DIJIIo DU~vallach.ldlng .. DUk I Ha[m) Tpm [s) Walardlapte (m) Windrichting (') golfrlahtlnll8band
vak CaDrdinaten tov Parija (m) kIlometrarIng bUwaterstand bUwalars1and bUwatsrs1and nautisch nautisch r) bUwaterstand t.o.v. NAP

van la! (km) tc.v. NAP to.V. NAP to.v. NAP bij waterstand to.v. NAP +Om "2m +Sm +4mnc. x y x y van lal "'Om +2m "'Sm -+4m +Om "'2m "'Sm +4m +Om "'2m +Srn +4m +Om "'2m "'Sm +4m van lal van lal VBn lal van lal98 59837 392989 59871 392894 155.85 140,95 1.4 1.8 1.9 2.0 as 5.7 5.9 8.1 3.0 5.0 8.0 5.8 300 300 300 300 82S 358 319 S49 318 848 319 . 849SSs 59871 892884 59948 39292T 140.95 140.65 1.4 l.T 1.9 2.1 5.8 5.9 8.1 8.2 3.8 5.8 8.8 T.8 300 300 300 300 818 34B 314 344 S1S 345 818 34958b 59948 392927 8007a 39285T 140.85 140.55 1.0 1.3 1.4 1.5 SA 5.4 8.0 8.8 2.8 4.8 s.e 8.8 300 319 300 300 31T 34T 324 854 820 3SO 321 351sac 80075 382851 B01S1 392358 140.55 140.25 O.T 1.1 1.2 1.3 4.0 4.5 4.8 5.0 2.4 4.4 6.4 8.4 sec 90 90 90 358 28 fIT rrr 11 101 74 104lS7 80181 392388 80398 392278 140.25 140.00 0.7 U 1.4 1.7 S.T 5.1 5.8 8.S 5.T T.T 8.7 9.T 330 330 300 300 329 359 324 354 318 343 318 34B58a 80398 392279 81429 S91485 140.00 1S8.8S 0.7 1.3 1.5 1.7 3.7 5.0 5.8 8.8 5.9 7.9 ~.9 9.9 330 330 300 300 328 35B 823 353 812 942 315 349sab 81429 881485 81879 39118S 138.85 1S8.25 0,4 0.9 1.1 1.S 3.0 4.3 4.8 8.0 0.9 2.9 3.9 4.9 50 3BO 330 300 47 TT 354 24 888 8 @.. 358

Opdracht 2005.07.069 (ref: 05313/1340)
Mantelovereenkomst RKZ-1563
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Onderwerp

detailadvies dijkvak 45 Koude- Kaarspolder

Dijkvak 45 Koude- Kaarspolder is op 13-06-2002 bezocht door Jacintha de Huu en
Robert Jentink. De boventafel van het dijkvak is toen geïnventariseerd volgens de
methode van Tansley. Op 07-09-2005 is de ondertafel en het voorland geïnventariseerd
door Bureau Waardenburg. De ondertafel is op gedeeld in 5 delen, de boventafel in 3
delen. Deze indeling wordt hieronder verder besproken.

Getijdezone

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

uDe stenen dijkglooiingen, kreukelbermen en strekdammen, vormen kunstmatige
rotskusten, waarop aller/ei organismen zijn te vinden, die van nature voorkomen op
de rotskusten van Het Kanaal. De soortenrijke wiervegetatie op hard substraat, met
meer dan 150 soorten (3/4 van de in Nederland voorkomende) waaronder
Knotswier, Blaaswier, Groefwier en Suikerwier is uniek. Vele soorten komen alleen
in de Oosterschelde voor. De diversiteit van de wiervegetaties verschilt per locatie
en is onder andere afhankelijk van het stromingspatroon ter plaatse, de droogligtijd,
de overspoelingsfrequentie en het substraattype. De wierbegroeiing vertoont een
zonering, evenwijdig aan de hoogtelijn. Kwantitatief de belangrijkste wiersoorten op
hard substraat zijn Knotswier en Blaaswier".

Met deze wiervegetaties dient dan ook zeer zorgvuldig omgegaan te worden.
In de Westerschelde werd er voor de getijdezone gewerkt met vier categorieën van
wiervegetaties (Milieuinventarisatie WesterscheJde). In de Oostersehelde zijn dit er acht.
Het verschil zit erin dat er in de Oosterschelde onderscheidt wordt gemaakt in een dijk
met kreukelberm en een dijk zonder kreukelberm. Categorie 1 tot en met 4 is voor dijk
zonder kreukelberm en categorie 5 tot en met 8 is voor een dijk met kreukelberm. Het
gaat dus om dezelfde verdeling met 1 en 5 als het minst waardevol en 4 en 8 als het

Meetinformatiedienst Zeeland

Postadres postbus 5116, 4380 KC Vlissingen

bezoekadres Prins Hendrikweg 3 4382 NR Vlissingen

Telefoon (0118) 42 2000

Telefax (0118) 47 27 72



meest waardevol. Het betreffende dijkgedeelte heeft een zichtbare kreukelberm. De
aanwezige wiervegetaties behoren dus tot de typen 5 tot en met 8.

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de inventarisatie weergegeven. Over het
algemeen is er een behoorlijke tot goede wierbegroeiing aanwezig.

Dijkvak Deel Dijkpaal Type Advies Herstel Potentieel Advies
2005 _!yQe2 Verbetering

45 1 1397-1402 6 Voldoende 7 Redelijk_g_oed
45 2 1402-1404 7 Redellik_~oed 8 Goed
45 3 1404-1408 8 Goed 8 Goed
45 4 1408-1409 nol 8 Goed 8 Goed
45 5 1409-1412 7 Redelijk goed 8 Goed..

1Type zoals gebleken Uit onderzoek Waardenburg 2005 (MelJer 2005)
2 Potentie zoals genoemd in rapport Waardenburg "Inventarisatie zeedijken en voorland
2005" (Meijer 2005)

Hieronder volgt een korte toelichting per gedeelte.

Deel1 DP 1397-1402
De glooiing bestaat hier uit colloïdaal beton over kalksteen. Het voorland is vrij hoog. De
bedekking van de wieren is matig en ook de soorten rijkdom is vrij laag. Dit wordt mede
veroorzaakt door de gesloten gladgestreken laag beton. Er is op dit gedeelte zeker
ruimte om te verbeteren als zal door het hoge voorland een ontwikkeling naar type 8
niet mogelijk zijn. Vandaar het advies Redelijk Goed voor verbetering wat inhoud zuilen
of een overiaging met schone koppen.

Deel2 DP 1402-1404
De glooiing bestaat uit Vilvoordsesteen die voor het grootste gedeelte is afgestreken met
colloïdaal beton. De bedekking van de wieren en de soortenrijkdom zijn redelijk. Het
voorland ligt iets lager dan bij het voorgaande gedeelte, daardoor liggen de potenties
hier ook hoger. Voor herstel het advies redelijk goed, Zuilen of overiaging met schone
koppen, voor verbetering het advies Goed Ecozuilen.

Deel3 DP 1404-1408
De glooiing bestaat hier uit Vilvoordsesteen die voor een klein gedeelte is ingegoten met
colloïdaal beton. De bedekking van de wieren is goed en ook de soortenrijkdom is goed.
Er is hier sprake van een soortenrijke wiervegetatie met een complete zonering met
verschillende wiergemeenschappen waaronder de Knotswiergemeenschap. Het advies is
dan ook voor zowel herstel als verbetering Goed wat betekent de toepassing van
ecozuilen. Extra aandachtspunt dit gedeelte wordt gebruikt voor het oogsten van wieren
ten bate van het verpakken van Oesters.

Deel4 1408-1409 nol
De bekleding bestaat uit Vilvoordsesteen met colloïdaal beton en deels uit basalton (nol
bij verkeerspast.) De bedekking van de wieren is goed en ook de soortenrijkdom is goed.
Er is hier sprake van een soorten rijke wiervegetatie met een complete zonering met
verschillende wiergemeenschappen waaronder de Knotswiergemeenschap. Het advies is
dan ook voor zowel herstel als verbetering Goed wat betekent de toepassing van
ecozuilen.

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



· Deel ê 1409-1412

Dit gedeelte ligt in het kanaal naar Hansweert de bekleding bestaat ult breuksteen. Er
komt een goede bedekking van wieren voor maar de soortenrijkdom is matig. Voor
herstel het advies redelijk goed, Zuilen of cveriaging met schone koppen, voor
verbetering het advies Goed Ecozuilen.

Zone boven GHW

De zone boven GHW is opgenomen in 3 gedeelten. Maar het resultaat is voor alle delen
hetzelfde. Daarom hieronder de beschrijving van het gehele dijkvak in één keer.

Gehele dijkvak 1397-1412
De bekleding bestaat uit Vilvoordse steen afgestreken met colloïdaal beton en open
steenasfalt. Het voorland is slik. Op het hele traject zijn maar weinig zoutsoorten
aangetroffen en in lage bedekkingen. De volgende soorten zijn op het traject
aangetroffen

Nederlandse naam Bedekking Latijnse naam Zoutgetal
Gerande schijnspurrie 0 Spergularia maritime 4
Reukeloze kamille r Matricaria maritima 2
Rood zwen~as f Festuca rubra s~. commutata 2
Spiesmelde 0 Atriplex prostata 1
Strandkweek f Elymus athericus 3
Zeeaster r Aster trÎ_l)_olium 4
Zilte rus r Jucus gerardi 3
Zilte schijnspurrie 0 ~er-gularia salina 4

Deze vegetatie komt overeen met een klasse3a uit de classificatie van zoutplanten, de
afzonderlijke opnames kwamen echter niet verder dan 2a wat reden is om voor herstel
het advies voldoende te geven en voor verbetering 'Redelijk goed' te adviseren. Wat
feitelijk inhoud als er voor verbetering wordt gekozen dat er een zuilen constructie
toegepast dient te worden.

Flora en Faunawet
Opde geïnventariseerde glooiing en in het voorland zijn geen plantensoorten
aangetroffen die beschermd zijn volgens de Flora- en Faunawet.
Het binnentalud is niet geïnventariseerd.

Nota soortenbeleid Provincie Zeeland en NB-wetbesluit
Er zijn geen soorten aangetroffen die genoemd worden in het soorten beleid van de
Provincie Zeeland of in het NB-wetbesluit.

1 Methode van Tansley: r = rare (zeldzaam), 0 = occasional(weinig voorkomend},
fr = frequent (regelmatig voorkomend), a= abundant(grotere aantallen/bedekking}, 3
d =dcminant (overheersend in aantal/bedekking)



Bijlage 2 Berekeningen

Bijlage 2.1:
Bijlage 2.2:
Bijlage 2.3:
Bijlage 2.4:

Ontwerp bekledingen dwp 1 tot en met dwp 6
Ontwerp kreukelbermen dwp 1 to,t en met dwp 6
Berekening vergrotingsfactor golfoploop
Berekening havendam

eri ngen Ontwerpnota Kouden- en Kaarspolder



EU-Habitatrichtlijn (gebiedsbeschermingsregime)
Het voorland bestaat in zijn geheel uit habitattype 1160 (Grote ondiepe kreken en
baaien). Het voorland bestaat overal uit een geul die ter hoogt van de verkeerspast
tegen de dijk aan ligt en dan langzaam er iets van af buigt waardoor er verder een smal
strookje slik tegen de dijk aan ligt. Bij een groot deel zal er dus in het slik gegraven
moeten worden. Als het slik na de werkzaamheden weer op de oude hoogte wordt
afgewerkt en er voor gezorgd wordt dat er buiten de kreukelberm niet teveel stenen
achter blijven zal het slik zich weer herstellen. Hierbij kan er het beste gebruik worden
gemaakt van de mitigerende maatregelen genoemd in het rapport" Effecten
werkstroken dijkverbetering op kwalificerende habitats". Tijdens de werkzaamheden vrij
komende materialen als Perkoenpalen, teenbeschot en filterdoek dienen afgevoerd te
worden. Deze materialen mogen onder geen beding in de kreukelberm, het water of op
het slik terechtkomen.
Voor eventuele vragen ben ik bereikbaar

Vriendelijke Groeten
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1 Methode van Tansley: r = rare (zeldzaam), 0 = occasional(weinig voorkomend),
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d =dcrninant (overheersend in aantal/bedekking)
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Landschapszaken n. a. v. veldbezoek 14/4

Hoi
Hierbij even kort door de bocht mijn ervaringen en adviezen n.a.v. ons veldbezoek langs de twee
projecten. Nog even voor alle duidelijkkheid: dit is een voorlopig landschapsadvie, dus pin me hier
niet op vast.

Voorlopig advies aanpassing zeeweringen:

• Dijkvak Koude- en Kaarspolder tussen Kanaaluitmonding Wemeldinge en diikovergang tussen
Wemeldinge en Yerseke ( lengte ongeveer 1.5 km ).

Algemene indruk:
Het achterliggend gebied is een mooie stille en door veel vogels bevolkte inlaag. Ook de
Oosterscheldezijde ademt een grote mate van rust en ruimte met uitzondering van de verkeerspost
Wemeldinge, die in het ontwerp gekoesterd moeten worden. Het gebied is deels vrij toegankelijk, maar
daar wordt in mijn opinie in zeer geringe mate gebruik van gemaakt.

Technisch ontwerp en mogelijkheden.
Uitgegaan is van het volgende; de bestaande ondertafel Vivoorddse steen enz. zal worden ingegoten
(asfalt) met behoud van schone koppen of er zullen ecotopbetonzuilen worden toegepast,omdat langs
deze werin een vrij gevarieerde gezoneerde wierengroei aanwezig is van bijzondere waarde.
De boventafel wordt afgewerkt met betonzuilen. Het onderhoudspad blijft op de huidige plaats en wordt
uitgevoerd in open steenasfalt en ingestrooid met grind, hetgeen groene doorgroei mogelijk houdt.
Op de rand van de boventafel is een matig onderhouden palenrij aanwezig, die tijdens de uitvoering
van de verbeteringswerken zal verdwijnen.

•
Voorlopig /andschapsadvies:
In grote lijnen bestaan er geen overwegende landschappelijke bezwaren tegen de manier van
uitvoering op deze plek. De keuze voor ingieten of ecotopzuilen in de ondertafel is in eerste instantie
een ecologische, verder een financiële en in mindere mate een landschappelijke keuze. Toch bestaat
landschappelijk gezien het karakter van het gebied en het achterliggend gebied (natuurlijk en rustig)
een Ivoorkeur voor toepassing van ecotopzuilen .
Voorgesteld wordt vervolgens de ecotoprand aan de Oosterscheldezijze van het onderhoudapad licht
in te strooien met aarde teneinde een groene rand te stimuleren.
Wat er met de paal rijen moet gebeuren is nog niet duidelijk. Dit hangt af van de oorspronkelijke
functie, het nut en de cultuurhistorische waarde van de rij op deze plaats. We zulle hierover kontakt op
moeten nemen met mensen, die de geschiedenis van dit dijkvak kennen (Waterschap, Bas van Liere
enz.).

e Dijkvak Tholen Drie (3).

Algemene indruk:
Afwisselend zeer slingerend dijkvak met in de huidige situatie gebruik van vele oude materialen als
graniet ,bazalt Vilvoortse enz. Ook in de Oosterschelde nog verschillende historische cultuurdelicten,
omdat de dijksituatie hier de laatste honderd jaar zeer veranderd is. ook het achterland varieert van
camping tot agrarisch gebied en het gebied wordt zelfs begrensd door de binnen haven van
Stavenisse .Langs 90 % van het dijkvak is op de rand van de boventafel een vrij constante palenrij
aanwezig.

Technisch ontwerp.

(AXZ)(DZL) 1
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Voor het grootste deel van het traject is gekozen voor een boventafel van betonzuilen, een ondertafel
van ecotpzuilen met daaronder een kreukelberm van losse breuksteen (10- 60 cm.). Het
onderhoudspad van 3 meter breed zal worden geasfalteerd. Echter vaat een deel ten zuiden van de
Oostnol, hebben we hier met een afwijkende situatie te maken. Het bestaande onderhoudspad ligt een
stuk lager dan de rest van het tracé. Tevens bevindt zich als gevolg van de omstandigheden
(zoutspray, lage ligging enz ..) een byzondere vegetatie op deze berm. Gekozen is daarom de
bestaande laag liggende berm te handhaven en daamaast een asfaltonderhouds- en fietspad aan te
leggen van drie meter breed. Het bovenste deel van de dijk zal door de lage ligging van het
onderhoudspad met betonzuilen moeten worden versterkt.
De Nol wordt gespaard, doordat dijkversterking acher de nol plaats zal vinden. Bij de haven Stavenisse
zal gezien de omstandigheden het bestaande materiaal afgegotewn worden.

Voorlopig landschapsadvies:
Voor het meest noordelijke deel geldt, dat dit landschappelijk acceptabel is mits de betonzuilenbermen
langs het asfaltpad worden ingestrooid met aarde teneinde gra- en kruidengroei te stimuleren.
Het gedeelte met het. uitzonderlijhk brede (10 meter) en laag gelegen onderhoudspad levert
landschappelijk wel een probleem op. De lage brede berm is een situatie, die langs de Oosterschelde
zo goed als niet voorkomt. Een verharde berm met een breedte van 10 meter, al is dit deels met
betonzuilen waar doorgroei van groen kan plaatsvinden, geet wel een erg verhard beeld, temmer daar
ook in het boven talud betonzuilen gepland zijn. Landschappelijk wordt in ieder geval voorgesteld het
bovenste deel van de dijk over de betonzuilen af te strooien met een redelijke laag aarde om het beeld
vanee grasdijk te krijgen zal nog uitzoeken of er alternatieven zijn voor de materialen van lage pad
, bijvoorbeeld betonblokken in plaa ts van zuilen en steenasfalt in plaats van asfalt. ..
Een apart probleem tenslotte vormt de vrij lange en cosequente paalrij. Hierbij landschappelijke
cultuurhistorisch de wens deze te vervangen door een rij duurzame palen met een hoogte van
ongeweer 50 centimeter. Beken moet worden hoe dit technisch realiseerbaar is tussen de
betonzuilen.

Fiktorie, Erik (AXZ)(DZL) 2



Aandachtspunten ecologie entwerpaota Koude Kaarspolder
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Huidige situatie natuurwaarden
lil Zowel het voorliggende land als de inlaag zijn kwalificerend habitat. Zie detailadvies voor

toelichting en de precieze ligging.
9 Tussen dp 1404 en dp 1409 is zeer soortenrijke wiervegetatie aanwezig cat 8, advies voor

herstel tussen 1402 en 1412 herstel goed (ecozuilen).
ti) In de inlaag broeden veel vogels, waaronder bergeend, slobeend, patrijs, scholekster,

kluut, tureluur en bontbekplevier.
e Op de dijk zijn enkele broedterritoria van de graspieper waargenomen en op het

binnentalud een broedterritorium van de fazant.
., Nabij dijpaal 1402 bevindt zich een hoogwatervluchtplaats die het gehele jaar wordt

gebruikt door onder meer tureluurs, scholeksters en rosse grutto's.
e Het slik langs de dijk wordt in de zomer en herfst door significante aantallen steenlopers

en tureluurs bezocht. Ook voor diverse andere vogelsoorten waaronder bergeend,
scholekster, smient en diverse viseters is het gebied van belang.

e Op de dijk is de zeeaster (Aster tripolium) aangetroffen. Dit is de drachtplant voor de
schorzijdebij. Mogelijk komt deze zeldzame bijensoort in het plangebied voor.

e Op de dijk boven de GHW staat een redelijk ontwikkelde zoutvegetatie.
• Op de dijk komen geen beschermde planten ofrode lijst soorten voor.
e Er zijn geen juridisch zwaarder beschermde zoogdiersoorten waargenomen in het

plangebied. Er is geen geschikt habitat voor de waterspitsmuis of noordse woelmuis
aanwezig,

e Er zijn geen waarnemingen van de rugstreeppad in het plangebied.
f) De verstoring door recreanten is beperkt. Gemiddeld is er minder dan 1 potentiële

verstoringsbron per uur langs de dijk gesignaleerd tijdens de laagwatertellingen.
• Het dijktraject is alleen vanaf de oostzijde toegankelijk voor wandelaars. Er ligt geen

verhard pad, waardoor de dijk niet door fietsers wordt bezocht.

Vragen / aandachtspunten / advies t.b.v. ontwerp
e Permanent ruimtebeslag: teenverschuiving

f) Er treedt mogelijk teenverschuiving op. Gelieve dit zoveel mogelijk te beperken en in
het ontwerp duidelijk te melden,.

f) Kreukelberm bij voorkeur niet penetreren met asfalt ivrn verlies aan slik!
foerageergebied vogels. De huidige en nieuwe kreukelberm zo duidelijk mogelijk in
het ontwerp beschrijven en aangeven in de figuren. Aangeven hoeveel de kreukelberm
wordt verbreed, verhoogd en verzwaard.

e Huidige situatie: de buitenberm is niet verhard. Toekomstige situatie: Verhard met open
asfaltbeton met dunne laag aarde waarop begroeiing mogelijk is. Dit pad is niet geschikt
om op te fietsen, maar wel geschikt voor onderhoudsmaterieel.

e Op de boventafel worden zuilen toegepast.
c Op de ondertafel wordt zoveel mogelijk gestreefd naar verbetering van de wiervegetatie,

keuze van bekleding conform afspraken voorontwerpoverleg. Tussen dp 1404 en dp 1409
en tussen dp 1402 en 1412 worden in ieder geval ecozuilen toegepast.

El De verbreding van de berm tussen dp 1404 en 1405 blijft behouden. Dit is foerageergebied
voor onder meer ganzen en smienten.



Aandachtpunten voor bestek en uitvoering;
EI Tijdelijk ruimtebeslag:

Gelieve de werkstrook zo smal mogelijk te laten (maximaal ISm) ivrn met slik op het
voorland dat een belangrijke functie heeft als foerageergebied voor vogels. De werkstrook
dient op de oorspronkelijke hoogte te worden teruggebracht. Eventuele kreekjes die
binnen de werkstrook zijn gelegen dienen (vooraf)vastgelegd en (nadien) hersteld te
worden.

I!l Gelieve in de bestekfase bij van het Zeeuwse Landschap te informeren of
de schorzijdebij voorkomt op het dijktraject. Zo ja, dan kunnen met hem eventuele
maatregelen worden afgestemd.

e Gelieve de weg langs de inlaag niet te gebruiken, omdat hier veel broedvogels zitten.
o Gelieve geen opslagplaats aanleggen in de directe omgeving van de inlaag ..
I) Aangeven waar opslagplaatsen komen en de aanvoerroutes lopen.
11 Begin maart moet de vegetatie op de dijk kort gemaaid worden om te voorkomen dat de

graspieper op de dijk gaat broeden.
11 Tijdens de werkzaamheden vrij komende materialen als Perkoenpalen, teenbeschot en

filterdoek dienen afgevoerd te worden. Deze materialen mogen onder geen beding in de
kreukelberm, het water of op het slik terechtkomen.

o




