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Bijlage(n)

In de door RIKZ geleverde randvoorwaardentabel voor de Westerschelde geldt, bij een
waterstand van + 6 m NAP, voor dijkvak 31 een golfhoogte van 3,1 m.
Deze randvoorwaarden zouden er in dit geval toe leiden dat ook boven de berm
bekleding moet worden toegepast (bij een golfhoogte > 3,0 m moet er bekleding boven
de berm worden toegepast).
Door het Projectbureau is gevraagd of er nog verfijning van de randvoorwaarden
mogelijk is waardoor de afgegeven Hs voor (een deel van) dijkvak 31 wellicht op of
onder de grens van 3,0 m valt.

De randvoorwaarden voor dijkvak 31 zijn bepaald in het eerste deel van de
golfberekeningen Westerschelde (Westerschelde I) en zijn als volgt tot stand gekomen:
• De golfhoogte op het uitvoerpunt is bepaald op 2,9 m.
• Vanwege de ligging van het dijkvak is er rekening gehouden met een toename van

de golfhoogte door stroming. Er zijn in het project Westerschelde 1 slechts enkele
oriënterende golfberekeningen met stroming gedaan. Uit deze gegevens is de
toename in golfhoogte door stroming geschat op 0,2 m.

De uiteindelijk in de tabel opgeleverde golfhoogte voor dijkvak 31 komt daarom uit 2,9
+0,2=3,1m.

Voor dijkvak 31 is sprake van een diepe vooroever. Uit de raaigegevens van zowel
dijkvak 31 als het aangrenzende dijkvak 32 (fort Ellewoutsdijk) blijkt dat de golfhoogte
in de laatste tientallen meters voor de teen van de dijk nog wat afneemt. Of deze
afname daadwerkelijk plaatsvindt en hoe groot de afname in deze situatie is kan uit deze
gegevens niet worden geconcludeerd. Hiervoor zijn aanvullende berekeningen. nodig.

In het tweede deel van de golfberekeningen Westerschelde (Westerschelde 2) zijn er
randvoorwaarden afgegeven voor het aangrenzende dijkvak 32 (fort Ellewoutsdijk). In
deze studie is het effect van stroming op golven uitgebreider onderzocht en
meegenomen in de randvoorwaarden bepaling.
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" "! ~Uit"deh'_egJltat~nvan Wésterschelde 2 is het volgende op te maken:
i :t'· "".p,i.,r~ndv(ïorwaarden voor hét~áangrenzende dijkvak (32) zijn lager dan voor dijkvakt" ,{Y,,,.,.,,,~f:;:.:::'::':;;'.':':,". , .: "'J ',~
",.,,,,,. L,." ,ot'bewe'r èl'e., i~vioed ~a:nstroming in de geul, enkele honderden meters uit de dijk,
j~.. " .Ó, d~rdelij1<merkbaaris, blijkt de invloed van de stroming op de randvoorwaarden vlak
t,·, ,,~.,J,.: '''';yo'èrr de-dijk ~inim~ai. De randvoorwaarden voor dijkvak 32 zijn daarom ook niet
'l < " ";;:'.;'l\f>fi":~':. " . •

ib. ,.. ,,~L. '. fiál'1gepast voor stroming.
, ", .' "j,De"stror.n.!t;lgssituatievoor dijkvak 32 (op de punt bij het fort Ellewoutsdijk) is

r ,',' <vergeHj~baa~met de situa.,tievoor dijkvak 31.
~"'-4 .. •

; ·"'··;"..,··,···..""Cönclusi'~s· "
. Aa~g~~i~n er i~ de situ~tie..van dijkvak 32 geen correctie wordt toegepast voor stroming

.is de strorningscorrectie van û.Z.m voor dijkvak 31 waarschijnlijk erg veilig, Omdat de
strorningscondities.bf dijkvak 31 niet in detail bekend zijn is er nog wel een kleine marge
voorde invloed van stroming nodig. Een verlagirrg van de stromingscorrectie van 0,2 m
naar 0,1 m is daarom geoorloofd.
Een mogelijke afname van de golfhoogte in de laatste tientallen meters tot aan de teen
van de dijk kan niet worden geconcludeerd zonder aanvullende berekeningen. Een
verdere verlaging van de randvoorwaarden dan de verlaging van 0,1 m op de
stromingscorrectie is op grond van de huidige gegevens niet verstandig.

Voorstel:
De randvoorwaarde voor Hs voor het gehele dijkvak 31 bij een waterstand van +6 m
NAP verlagen van 3,1 m naar 3,0 m. De Hs bij overige waterstanden en de Tp bij alle
waterstanden blijven gelijk.
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