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SAMENVATTING

Deze ontwerpnota, opgesteld in het kader van Project Zeeweringen van
Rijkswaterstaat, betreft het ontwerp van de nieuwe dijkbekledingen voor het
dijktraject langs de Poortvliet-, Nieuw - Strijen-, Klaas van Steeland- en de
Schakerloopolder. Dit dijktraject, in beheer bij het Waterschap Zeeuwse Eilanden,
ligt aan de Oosterschelde op de zuidoosthoek van Tholen, en heeft een lengte van
ongeveer 3,7 km. Het dijktraject grenst oostelijk aan de Oesterdam.

De glooiing bestaat uit diverse bekledingtypen en wordt gekarakteriseerd als een
lappendeken. Er is bovendien nauwelijks sprake van een scheiding tussen onder-
en boventafel. Er komen verschillende vakken Basaltonzuilen, basaltzuilen en
Haringmanblokken voor die tijdens de dijkverbeteringswerken in 1997 zijn
aangelegd. De oude bekleding bestaat vooral uit Vilvoordse steen, Lessinese steen
en basaltzuilen al dan niet ingegoten met gietasfalt of beton. Boven deze bekleding
komen stroken met doorgroeistenen en Fixstone (opensteenasfalt) voor.
De bovengrens van de steenbekleding varieert van NAP + 3,14 m tot NAP + 4,07
m. De delen van het onderbeloop die daarboven liggen, het grootste deel van de
berm die begint op circa NAP + 3,2 à 5,0 m, en het bovenbeloop zijn met klei en
gras bekleed. Op de berm en gedeeltelijk op de kruin is er door de gemeente
Tholen een betonnen fietspad aangebracht.
Het basismateriaal onder de bekleding bestaat uit klei en mijnsteen. De kleidikte
varieert van 0,30 m tot meer dan 1,50 m en is vooral op de ondertafel zeer zanderig
en plaatselijk humusrijk. De mijnsteen is tijdens de dijkversterking van 1978 en
1979 aangelegd en heeft een minimale dikte van 0,80 m.

De ontwerpwaterstand (Ontwerppeil 2005-2060) van de dijk varieert van NAP +
3,75 m tot NAP + 3,95.m De bijbehorende ontwerpwaarden voor de golfhoogte H,
en de golfperiode T p variëren van 1,70 m tot 2,30 m en van 5,50 s tot 5,60 s.

Het grootste gedeelte van de gezette steenbekleding dient verbeterd te worden.
Uitgezonderd zijn drie vakken met basaltbekleding. De vooroever nabij het
Tholensche Gat is stabiel.• Bij het ontwerp van de nieuwe bekledingen 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. De berekende dikten van de gezette
bekledingen zijn 15% vergroot, omdat de waterstanden op de Oosterschelde tijdens
de maatgevende stormen minder variëren dan op de Westerschelde, waardoor de
golfaanval langer op één niveau blijft.

De volgende verbeterpunten zijn voor alle voorgestelde alternatieven gelijk.
- De nol (uitstulping) veroorzaakt door het herstel van een afschuiving, nabij
dijkpaal 1065 zal worden gehandhaafd.

- Haventje "Strijenham" versterken naar een veiligheidsregiem van 1:4000 per jaar
is alleen mogelijk door de gehele haven aan te pakken, waardoor die in zijn
huidige vorm verdwijnt. Dit is cultuurhistorisch niet verantwoord. Ook een
verborgen glooiing resulteert in een nagenoeg volledige aanpassing van het
haventje. Alleen d.m.v. een damwand die achter de haven wordt geplaatst onder
het niveau van het haventerrein en aansluit op de verbeterde glooiing resulteert in
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een handhaving van het haventje in zijn huidige vorm en een veiligheidsnorm van
1/4000 per jaar.

- Het gemaaltje "Loo Hoek", de gepenetreerde Basalton overlaagd door 0,10 m
asfalt i.v.m. de begaanbaarheid voor het vervangen van de schuiven. De
strekdammetjes dienen in de huidige vorm te worden gehandhaafd, i.v.m. de
stabiliteit, hierdoor blijft alleen een variant van een overlaging onder GHW
mogelijk.

Voor het overige traject kunnen de nieuwe bekledingen in de ondertafel worden
uitgevoerd in betonzuilen, of kan een overlaging met ingegoten breuksteen worden
aangebracht op de bestaande bekleding. In de boventafel kunnen eveneens
betonzuilen en een overlaging met ingegoten breuksteen worden toegepast.

Bij het maken van het ontwerp zijn er drie alternatieven uitgewerkt waarbij voor
alternatief 1 een extra variant is uitgewerkt. In de onderstaande tabel is dit
weergegeven.

•

Tholen 2 dp 1042(+85m) tot dp 1079(+75m)
Alternatief 1a/b De bekleding overlagen tot GHW (plaatselijk met schone koppen)

en de boventafel uitvoeren in betonzuilen.

Bij variant (a) wordt de te handhaven basalt ingepast (tussen dp
1068(+70m) en dp 1079(+75m) waardoor de overlaging tot een
niveau van circa NAP + 0,95 m wordt aangelegd. Bij variant (b) ,

wordt deze goedgetoetste basalt overlaagd tot het niveau van
aemiddeld hooawater voor een rustiaer beeld minder overaanaen.

Alternatief 2 Langs nagenoeg het gehele dijktraject wordt de bestaande
bekleding vervangen door betonzuilen. Door de slechte
ondererend resulteert dit in een qrootschallqe Qrondverbeterina.

Alternatief 3 De ondertafel en boventafel wordt tot aan het bermniveau (NAP
+4,1 01+4,00m/+5,00m) overlaagd. Volgens het Detailadvies milieu
is dit op de boventafel niet toegestaan. Echter op constructieve
gronden toch meegenomen in verband met het voorkomen van
een crootschalloe crondverbeterinq.

Er is gekozen voor het eerste alternatief (1b).

Voor de dijk wordt een nieuwe kreukelberm aangelegd, met een toplaag van
60-300 kg, plaatselijk patroongepenetreerd (stippen).

Op de stormvloedberm wordt een nieuwe onderhoudsstrook aangelegd, die
toegankelijk zal zijn voor fietsers. De toplaag wordt in grindasfaltbeton uitgevoerd.
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1 INLEIDING

1.1 Achtergrond

Uit onderzoek van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW)
is gebleken dat een groot aantal van de taludbekledingen op de zeedijken in
Zeeland niet sterk genoeg is. De belangrijkste problemen doen zich voor bij
bekledingen van betonblokken, die direct op een onderlaag van klei zijn
aangebracht. Rijkswaterstaat heeft het Project Zeeweringen opgestart om deze
problemen op te lossen. In samenwerking met de Zeeuwse waterschappen en de
Provincie Zeeland worden binnen dit project de taludbekledingen van de primaire
waterkeringen in Zeeland verbeterd, zodanig dat ze voldoen aan de wettelijke
eisen.
Voor de uitvoering in 2007 zijn meerdere dijktrajecten langs de Westerschelde en
de Oosterschelde uitgekozen, waaronder het traject van de Poortvliet-, Nieuw
Strijen-. Klaas van Steeland- en de Schakerloopolder met een totale lengte van
ongeveer 3,7 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/2Iigt. Het overige deel van het bovenbeloop, de kruin, het
binnentalud, de kern en de ondergrond van de dijk worden niet meegenomen.
Wanneer de buitenberm beneden het ontwerppeil ligt, wordt deze opgehoogd tot
aan het ontwerppeil.

1.2 Doelstelling Ontwerpnota

•

De ontwerpen worden vastgelegd in ontwerpnota's, met onder meer een
beschrijving van de uitgangspunten en randvoorwaarden, en van de keuzes die op
grond hiervan worden gemaakt.
Ten behoeve van de helderheid is besloten om de ontwerpnota's te splitsen. De
algemene aspecten die gelden voor dit werk zijn beschreven in de Algemene nota
2005/2006 [1], terwijl de specifieke aspecten in deze ontwerpnota worden
vastgelegd. Voor de ontwerpnota kan de volgende doelstelling worden
geformuleerd: de nota moet een beschrijving geven van:
• de specifieke aspecten die van belang zijn voor het ontwerp van de

taludbekleding op de dijk van de Poortvliet-, Nieuw Strijen-, Klaas van Steeland-
en de Schakerloopolder;

• het toetsresultaat en de ontwerpberekeningen;
• het resulterend ontwerp.
Het resulterend ontwerp bestaat uit een overzicht van de ontwerpgegevens die
moeten worden opgenomen in het systeem van leggers en beheersregisters van de
waterschappen. De ontwerpnota vormt als zodanig een onderdeel van de
documentatie die bij het overdrachtsprotocol na het verstrijken van de
onderhoudsperiode aan de beheerder wordt overgedragen.
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1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie van het dijktraject beschreven. Hoofdstuk 3
is een overzicht van de uitgangspunten en de randvoorwaarden voor het ontwerp.
In hoofdstuk 4 komt de toetsing van de huidige bekleding aan de orde en wordt
vastgesteld welke delen binnen het Project Zeeweringen moeten worden verbeterd.
In hoofdstuk 5 wordt aan de hand van de vastgestelde uitgangspunten en
randvoorwaarden een voorkeursoplossing gekozen voor elk gedeelte van het
dijktraject dat moet worden verbeterd. In hoofdstuk 6 wordt de dimensionering van
de bekledingen beschreven. In hoofdstuk 7 wordt een lijst gegeven met
aandachtspunten voor het bestek en de uitvoering. Een literatuuroverzicht is
opgenomen in hoofdstuk 8.

•
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2 SITUATIEBESCHRIJVING

2.1 Locatie projectgebied

Het dijktraject van de Poortvliet-, Nieuw Strijen-, Klaas van Steeland- en de
Schakerloopolder ligt aan de Oosterschelde, op de zuidoosthoek van Tholen,
dichtbij Strijenham, en in de gemeente Tholen. De beheerder van het dijktraject is
het Waterschap Zeeuwse Eilanden. De situatie en het projectgebied zijn
weergegeven in figuur 1 en figuur 2. Het gedeelte dat is geselecteerd voor
verbetering ligt tussen dp 1042 (+85m) en dp 1079 (+75m), en heeft een lengte van
ongeveer 3,7 km. Het traject ligt in de randvoorwaardenvakken 87b t/m 91, in het
vervolg aangeduid met de dijkvakken 87b t/m 91. In het westen van het traject, ter
hoogte van dp 1045(+65m) ligt het gemaal "Loo Hoek". Tussen dp 1055(+25m) en
dp 1056 (+50 m) is er een dijktuin gesitueerd, deze is in 1997 door het Waterschap
aangelegd. In het midden, nabij dp 1060, ligt het haventje "Strijenhahl" met twee
nabijgelegen campings. Ongeveer ter hoogte van dp 1065 zit een uitstulping, die is
ontstaan door de reparatie van het talud na een overval. Het traject grenst in het
oosten aan de Oesterdam
Nabij het dijktraject is een geul gesitueerd. Deze geul, het Tholensche gat, heeft
een diepte van ca. 18 m en grenst tussen dp 1049 en dp 1053 aan het dijktraject.
Nabij dp 1054. ligt een strekdam, bestaande uit stortsteen.
Achter de dijk van de Nieuw Strijenpolder liggen twee campings. Achter de dijk van
de Schakerloopolder ligt een natuurreservaat.
In deze nota wordt het dijktraject behandeld in oplopende volgorde van de
dijkpaalnummering, van west naar oost. Dit is het tweede dijktraject op het eiland
Tholen dat wordt verbeterd.

2.2 Geometrie en bekleding

•
Bij het maken van een ontwerp zijn de bekleding en de kern van de dijk van belang
(toplaag, granulaire onderlaag en basismateriaal). Het profiel van de dijk bestaat in
het algemeen uit de teen, de ondertafel, de boventafel, de berm en het
bovenbeloop. De grens tussen de ondertafel en de boventafel ligt op het niveau van .
het gemiddelde hoogwater (GHW).

Voor een schematische weergave van de bestaande bekledingen van het dijktraject
wordt verwezen naar figuur 3. De geometrie van het dijktraject kan worden
beschreven door de karakteristieke dwarsprofielen die zijn weergegeven in figuur 7
t/m figuur 17.

Langs vrijwel het hele traject is een kreukelberm aanwezig met een variërende
breedte en sortering. Een gedeelte bestaat uit vrijgekomen glooiingsmaterialen en
plaatselijk tussen dp 1069 en dp 1074(+25m) is een kreukelberm aanwezig met
sortering 40-200 kg.

Het niveau van de teen varieert zeer sterk tussen NAP - 1,50 m en NAP - 0,30 m.
Tussen dp 1042 (+85m) en dp 1050 is het niveau van de teen van de
taludbekleding circa NAP - 0,8 m. Tussen dp 1051 en dp 1060 ligt de teen lager
door de aangrenzende geul het Tholensche Gat, namelijk tussen NAP - 0,96 m en
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NAP -1,50 m. Ten oosten van dp 1060 varieert de teen tussen NAP - 0,30 m en
NAP - 0,72 m. Plaatselijk is er een steenbestorting aanwezig.

De ouden delen van de glooiing bestaan uit diverse bekledingtypen en vormen een
lappendeken. Er is bovendien nauwelijks sprake van een scheiding tussen onder-
en boventafel. In de onderste zone bestaat de bekleding voor het overgrote deel uit
Vilvoordse steen en basalt al dan niet ingegoten met gietasfalt of beton. De
bovenste zone (tot circa NAP +3,00 m) van de bekleding bestaat voornamelijk uit
basalt, Lessinese steen en Vilvoordse steen al dan niet ingegoten met beton met
daarboven een strook vlakke betonblokken of Fixstone.

De steenbekledingen in de trajecten tussen dp 1042 (+85m) en dp 1047 (+70m),
dp1047 (+70m) en dp 1050, dp 1056 (+65m) en dp 1060 en dp 1067 en dp 1068
(+70m) zijn een resultaat van de dijkverzwaring die in 1978 en 1979 is uitgevoerd.
In deze trajecten zijn verschillende bekledingstypen toegepast, op de ondertafel en
de boventafel verschillen de bekledingstypen niet. In het eerst traject tussen dp
1042 (+85m) en dp 1050 zijn Basaltonzuilen dik 0,25 m aangebracht tot een niveau
van NAP + 4,06 m, op een filter en op een onderlaag van mijnsteen die minimaal
0,8 m dik is. In het tweede traject zijn basaltzuilen met een dikte variërend van 0,25
m tot 0,30 m tot een niveau van NAP + 3,80 m aangebracht, op een filter en op een
onderlaag van mijnsteen die minimaal 0,8 m dik is. Aan de bovengrens van deze
basaltzuilen ligt een smalle strook doorgroeistenen.
In de laatste twee vakken zijn Haringmanblokken (0,50 x 0,50 x 0,20 m3

) tot een
niveau van respectievelijk NAP + 3,64 m en NAP + 5,05 m aangebracht, op een
filter en op een onderlaag van mijnsteen die minimaal 0,8 m dik is. Aan de
bovengrens van deze Haringmanblokken ligt in het derde vak een smalle strook
vlakke betonblokken en het in het vierde vak een strook Fixstone (open
steenasfalt).

De bekledingen van de geleidedammen en het plateau ter plaatse van het
gemaaltje Loo Hoek bestaan uit Basaltonzuilen gepenetreerd met asfaltmastiek.

• De dijktuin nabij dp 1056 bestaat uit verschillende bekledingstypen en is aangelegd
tussen NAP -1,00 m en NAP +2,80 m. De volgende bekledingstypen zijn aanwezig
en worden beschreven van west naar oost: Hydroblokken met een ecotoplaag,
Pitpolygoonzuilen met een ecotoplaag, Basaltonzuilen met een ecotoplaag,
breuksteen bekleding ingegoten met beton en breuksteen bekleding ingegoten met
gietasfalt en plaatselijk afgestrooid met lavasteenslag. Aan de bovengrens van
deze bekledingstypen ligt een strook Fixstone. De dijktuin is ingesloten tussen twee
vakken basaltzuilen. Inmiddels heeft de evaluatie van de dijktuin plaatsgevonden er
hoeft geen nieuwe dijktuin te worden aangelegd.

De buitenzijde van de havendam van de haven Strijenham bestaat uit verschillende
bekledingstypen te weten een vak basalt en een vak vilvoordse steen met
daarboven een vak Lessinese steen al dan niet gepenetreerd met beton. Aan de
binnenzijde van de havendam is een houtendamwand gesitueerd.Hierop sluit en
verharding aan bestaande uit kinderkopjes.

Op de berm en plaatselijk op de kruin is door de gemeente Tholen in samenwerking
met het Waterschap een betonnen fietsstrook aangebracht. Het overige deel van
de berm en het bovenbeloop zijn met klei en gras bekleed.
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De gemiddelde helling van het dijktalud varieert van 1:3,4 tot 1:4,5.

Het basismateriaal onder de bekleding bestaat uit klei en mijnsteen. De kleidikte
varieert van 0,30 m tot meer dan 1,50 m en is vooral op de ondertafel zeer zanderig
en plaatselijk humusrijk. De mijnsteen is tijdens de dijkversterking van 1978 en
1979 aangelegd en heeft een minimale dikte 0,80 m, volgens de oude bestekken
een dikte van 1,00 m. De kern van de dijk bestaat uit zand.
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3 ONTWERPCONDITIES

3.1 Uitgangspunten

Voor de uitgangspunten wordt verwezen naar de Algemene nota 2005/2006 [1].

3.2 Randvoorwaarden

3.2.1 Waterstanden

De karakteristieke waterstanden, die van belang zijn voor het ontwerp, zijn
weergegeven in tabel 3.1 [2]. De locaties van de verschillende
randvoorwaardenvakken staan afgebeeld in figuur 2. Voor de dijken langs de
Oosterschelde geldt dat het Ontwerppeil gelijk is aan het Toetspeil. Aangezien de
Oosterscheldekering een vast sluitregime heeft, hoeft geen rekening gehouden te
worden met een waterstandverhoging als gevolg van de zeespiegelrijzing. De
Oosterscheldekering wordt gesloten bij een voorspelde waterstand van NAP + 3,0
m aan de Noordzeezijde van de kering.

Tabel3.1 Karakteristieke waterstanden [2]

Locatie Vak Gemiddeld Gemiddeld Ontwerp peil
[dp] Hoogwater Laagwater 2005-2060

rNAP + ml rNAP - ml rNAP + ml
1037 - 1043 (+50m) 91a 375
1043 (+50m)-1050 (+50m) 90 1,80 1,55
1050 (+50m) - 1058 89b 3,85
1058 - 1068 (+50m) 89a
1068 (+50m) - 1077 88 1,85 1,60
1077 - 1081 87b 395

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. Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk wat
de invloed is van de langer durende belastingen op de sterkte van de gezette
bekledingen. Daarom moet de berekende zwaarte van de gezette bekleding 15%
extra worden vergroot (LlD*1, 15; Ll = relatieve dichtheid, D = zuil- of blokhoogte).
Bij bekledingen van breuksteen moet een langer durende golfbelasting in rekening
worden gebracht door het aantal golven (N) in de stabiliteitsrelaties van Van der
Meer te vergroten.
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3.2.2 Golven

De maatgevende golfrandvoorwaarden bij verschillende waterstanden zijn door
het RIKZ door middel van modelberekeningen bepaald. Voor de
randvoorwaardenvakken 87b tlm 91a, zie figuur 2, is op verzoek van het
RIKZ door Svasek Hydraulics/Royal Haskoning een detailadvies afgegeven [2].
In dit detailadvies zijn voor alle dijkvakken drie verschillende sets van maatgevende
golfrandvoorwaarden berekend, die zijn opgenomen in drie
randvoorwaardentabellen [2]. De randvoorwaardenset die leidt tot de zwaarste
bekleding is maatgevend voor het onderhavige ontwerp. In tabel 3.2 is voor ieder
dijkvak de maatgevende set opgenomen, bestaande uit de randvoorwaarden bij vier
waterstanden: NAP + 0 m, NAP + 2 m, NAP + 3 m en NAP + 4 m [2]. De
maatgevende sets zijn bepaald door de zwaarte van de bekleding te berekenen
voor de drie randvoorwaardensets.

Tabel3.2 Maatgevende golfrandvoorwaarden [2]

Vak Set Waterstand
NAP+ 0 m NAP+ 2 m NAP +3 m NAP+4m
Hs Tp(m) Hs Tp(m) Hs Tp(m) Hs Tp(m)'

rml rs1 {mI (51 fml fsl fml fsl

91a 1 1 0 50 1 4 53 1 6 54 1 7 53)2
3 1 1 48 1 5 52 1 6 52 1 7 53

90)1 1 1 2 52 ·16 55 1 8 56 1 8 53)2
89b 2 1 8 50 21 53 22 54 23 55

89a 1 1 1 50 1 5 53 1 7 54 1 7 56
3 1 1 50 1 5 53 1 7 53 1 8 55

88 1 1 3 49 1 7 53 1 8 55 1 8 56
87b 1 1 5 48 1 9 53 20 55 20 56

•
1) In het dijkvak 91 a, vanaf dp 1042 (+85m) tot dp 1043 (+50m), worden de
golfrandvoorwaarden voor dijkvak 90 gebruikt [4]. Dit is een veilige benadering
omdat de golfrandvoorwaarden in dijkvak 91 a lager zijn dan in dijkvak 90.
2) Wanneer de golfcondities voor NAP + 3 m zwaarder zijn dan voor NAP + 4 m dan
worden de golfcondities van NAP + 3 m ook voor NAP + 4 m van toepassing, om te
voorkomen dat bij ontwerppeil de lagere golfperiodes worden gehandhaafd.

Voor de golfrandvoorwaarden bij tussenliggende waterstanden wordt lineair
geïnterpoleerd. Bij lagere waterstanden wordt lineair geëxtrapoleerd.
In tabel 3.3 zijn de golfrandvoorwaarden behorend bij het Ontwerppeil 2005-2060
gegeven.
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Tabel3.3 Golfrandvoorwaarden bij Ontwerppeil 2005-2060

Vak Ontwerppeil Golfparameters
2005-2060
fNAP + ml Set H,,/ml r.ra

90 1 1 80 5601 }

89b 2 229 549

89a
3,85 1 1 70 557

3 1 79 547
88 1 1 80 559
87b 395 1 200 560

1) Wanneer de golfcondities voor NAP + 3 m zwaarder zijn dan voor NAP + 4 m dan
worden de golfcondities van NAP + 3 m ook voor NAP + 4 m van toepassing, om te
voorkomen dat bij ontwerppeil de lagere golfperiodes worden gehandhaafd.
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3.2.3 Ecologische randvoorwaarden

In juni van 2002 heeft de Meetinformatiedienst Zeeland voor het onderhavige
dijktraject de huidige natuurwaarden en de potenties voor natuurontwikkeling in de
zone boven GHW geïnventariseerd, conform de Milieu-inventarisatie [5,6].
Aanvullend op deze Milieu-inventarisatie, heeft de Meetinformatiedienst Zeeland in
juli van 2005 een gedetailleerd onderzoek uitgevoerd naar de vegetatie in de
getijdenzone van het dijktraject.
Alle relevante bekledingstypen zijn op grond van hun ecologische kenmerken
ingedeeld in categorieën. Voor elk gedeelte van het dijktraject is vastgesteld welke
categorieën minimaal moeten worden toegepast om de natuurwaarden te herstellen
of te verbeteren. Binnen een traject wordt onderscheid gemaakt in de getijdenzone
en de zone boven gemiddeld hoogwater. De resultaten van alle onderzoeken zijn
verwoord in het Detailadvies, dat is opgenomen in bijlage 3 en samengevat in tabel
3.4. Voor de indeling van de bekledingstypen in categorieën wordt verwezen naar
de Milieu-inventarisatie [5] en naar de Algemene nota 2005/2006 [1].

Tabel3.4 Minimaal benodigde categorie van type dijkbekleding conform
de Milieu-inventarisatie [5,6] en het Detailadvies (bijlage 3)

Vak Locatie [dp] Getiidenzone Boven GHW
Herstel Verbeterina Herstel Verbeterina

g1a 1042-1043 (+50m) Geen voorkeur Geen voorkeur
1043 (+50m )-1044

gO 1044 -1047(+75m) (Redeliik) aoed (Redeliik) aoed
1047 (+75m)-1050 Geen voorkeur Goed
1050 -1050 (+50m)

Voldoende Goed
1050 (+50m )-1054

8gb 1054 -1056 (+75m) Redelijk Redelijk
1056 (+75m)-1058 (Redelijk) goed Goed goed goed
1058-1060

8ga 1060-1065 Voldoende (Redelijk) goed
1065-1067
1067-1068 (+50m) Geen voorkeur Voldoende

88 1068 (+50m )-1077 Voldoende Voldoende
87b 1077-1080

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

Nota soorten beleid Provincie Zeeland en NB-wetbesluit
Op de zeeweringen kunnen vooral planten voorkomen uit de soortengroepen
Aanspoelselplanten en Schorplanten. In het voorland komen geen provinciale
aandachtsoorten voor.
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EU-Habitatrichtlijn (gebiedsbeschermingsregime)
Het voorland bestaat uit ondiep en plaatselijk redelijk diep water. Dit maakt
onderdeel uit van het kwalificerende habitattype 1160: grote, ondiepe kreken en
baaien. Doordat het voorland uit water bestaat zullen er nauwelijks effecten
optreden door de werkzaamheden. Mogelijk zouden de werkzaamheden aan de
vooroever invloed kunnen hebben op de levensgemeenschappen die zich onder
water bevinden. Dit fauna-onderzoek en sublittoraal ecologisch onderzoek is in
augustus 2005 door het RIKZ uitgevoerd [10]. De resultaten zijn niet van belang
voor het verbeteren van de glooiingsconstructie (inclusief kreukelberm) maar
dienen voor een eventuele oeverbestorting.

3.2.4 Recreatieve randvoorwaarden

Het recreatief gebruik van het strandje nabij de Oesterdam en het haventje
Strijenham dient te worden meegenomen in het ontwerp en tijdens de uitvoering.
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4 TOETSING

4.1 Algemeen

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' [8]. Aangezien uit de toetsresultaten is gebleken
dat een groot aantal van de bekledingen niet voldoende sterk is, is het Project
Zeeweringen gestart. Binnen dit project worden de bekledingen opnieuw getoetst,
met verbeterde gegevens en golfrandvoorwaarden. Ook het dijktraject van de
Poortvliet-, Nieuw - Strijen-, Klaas van Steeland- en de Schakerloopolder is met
nieuwe berekeningen getoetst, gebruikmakend van de randvoorwaarden uit
paragraaf 3.2. Hierbij is de zwaarte van de bekledingen met een factor van 0,87
(llD /1,15) vermenigvuldigd.

4.2 Toetsing toplaag

In 1999 heeft het Waterschap Zeeuwse Eilanden in het kader van de inventarisatie
steenzettingen Zeeland toetsingen uitgevoerd. In verband met het in voorbereiding
nemen van de dijkverbetering van het dijktraject Poortvliet-, Nieuw - Strijen-, Klaas
van Stee land- en de Schakerloopolder is door PBZ aan het waterschap gevraagd
deze toetsingen te actualiseren. Dit heeft geresulteerd in de rapportage
"Actualisatie toetsing bekleding polder Poortvliet-, Nieuw Strijen-, Klaas van
Steeland- en de Schakerloopolder" [9] uit 2004 die vervolgens door PBZ is
gecontroleerd. Vervolgens is de toetsing tussentijdse nogmaals herzien in verband
met de aanpassing van de randvoorwaarden en maatgevend stellen van de 5~-213Iijn
voor basalt, waaruit is gebleken dat een groot deel van de in eerste instantie
goedgetoetste basalt alsnog onvoldoende is. Dit laatste is vastgelegd in de
rapportage "ControleNrijgave Toetsing Poortvliet-, Nieuw - Strijen-, Klaas van
Steeland- en de Schakerloopolder" [11]. Vervolgens is het dijktraject vrijgegeven
voor ontwerp [11]. .
Dit eindoordeel van de toetsingen is weergegeven in figuur 4 en luid als volgt:
• Het gedeelte open steenasfalt (Fixstone) tussen dp 1050 (+40m) en dp 1056

(+60m) en tussen dp 1067 (+10m) en dp 1079 (+75m) is afgekeurd vanwege
de locatie, de breedte en de te geringe laagdikte.

• Verschillende vakken basalt, dp 1047 (+75m) - dp 1049 (+85m) tot GHW, dp
1065 (+20m) - dp 1065 (+90m) en dp 1068 (+85m) - dp 1079 (+75m) zijn
goedgekeurd.

• Op de berm nabij dp 1057 is er nog een klein vak vlakke betonblokken op een
filterconstructie goedgekeurd. Dit vakje kan in alle nieuwe alternatieven niet
worden ingepast.

• Rondom het gemaaltje "Loo Hoek" is een vakje met gietasfalt ingegoten
Basalton als onvoldoende beoordeeld op basis van een uitgespoeld filter.

• Ter hoogte van dp 1056 (+65m) is er onder de kreukelberm een vakje basalt
goedgekeurd, dit vakje kan door de geringe omvang niet worden ingepast.

• Alle Haringmanblokken zijn afgekeurd.
• Tussen dijkpaal 1050 (+20m) en dijkpaal 1052 is de basalt in eerste instantie

goed getoetst, de beheerder heeft na een veldbezoek deze basalt alsnog op
beheerdersoordeel afgekeurd, i.v.m. plaatselijke verzakkingen en een begin
van plaatselijke afschuiving van de glooiingsconstructie [17]. De verzakkingen
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en de afschuiving zijn het gevolg van het uitspoelen van het filter - en
basismateriaal.

• de overige bekledingen zijn afgekeurd, waaronder de bekleding van de dijktuin.

4.3 Stabiliteit vooroever

Tijdens de reguliere toetsing van de Oosterschelde is ook de stabiliteit van de
vooroever onderzocht. Voor een aantal vakken in de Oosterschelde resulteerde dit
in een aanvullend onderzoek. In randvoorwaardenvak 90 en 89b tussen dp 1049
(+90m) en dp 1056 (+65m) was de bestaande situatie van de vooroever onzeker
doordat de dijk hier grenst aan de geul het Tholensche Gat. In augustus 2005 is in
opdracht van het RIKZ een duikersonderzoek verricht naar de gevolgen voor de
flora en fauna bij het eventueel moeten aanbrengen van een vooroeverbestorting
ter hoogte van de Klaas van Steenlandpolder. Op verzoek van het Waterschap is in
dit onderzoek ook een beoordeling betrokken van de noodzaak van het aanbrengen
van een bestorting.

Uit het onderzoek is door het Waterschap geconcludeerd dat de vroeger ter plaatse
zeer sterke stroming door de aanleg van de Oosterscheldekering en de
compartimenteringswerken aanzienlijk is afgenomen. Er is thans sprake van een
stabiele situatie. Ter hoogte van de aansluiting tussen het oeverwerk (zinkstuk) en
de strekdam is geen bewijs van sterke stroomschuring aangetroffen. De conditie
van het zinkstuk is niet te beoordelen op grond van het onderzoek. Gezien de
stabiele situatie en de afname van de stroming, waardoor zelfs weer slibafzettingen
ontstaan, is dat echter van minder belang. Uit de jaarlijks uitgevoerde toetsing van
de vooroever blijkt ook niet dat dit punt reden tot zorg is.

Op grond van het bovenstaande komt het Waterschap tot de conclusie dat een
bestorting van de vooroever op deze locatie vooralsnog niet aan de orde is. Bij het
ontwerp voor het verbeteren van de steenbekleding zal rekening moeten worden
gehouden met instabiliteit van de vooroever indien de constructie inhoudt dat de
boven belasting op de vooroever sterk toeneemt en er sprake is van een ingrijpende
verstoring van de ondergrond door graafwerkzaamheden. Dan zal alsnog moeten
worden bezien of een bestorting noodzakelijk is.

4.4 Conclusies

Het grootste gedeelte van de gezette steenbekleding dient verbeterd te worden.
Uitzondering zijn drie vakken met een bekleding van basalt.
De vooroever is stabiel, bij het ontwerp voor de verbetering van de steenbekleding
zal rekening moeten worden gehouden met instabiliteit van de vooroever indien de
constructie inhoudt dat de bovenbelasting op de vooroever sterk toeneemt en er
sprake is van een ingrijpende verstoring van de ondergrond. De dijktuin dient ook
verbeterd te worden en dient niet in de huidige vorm te worden aangelegd.
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5 KEUZEBEKLEDING

5.1 Inleiding

Uit de toetsing is gebleken dat de bestaande bekleding grotendeels moet worden
verbeterd. In dit hoofdstuk wordt eerst bepaald welke nieuwe bekledingstypen
kunnen worden toegepast. Vervolgens wordt een keuze gemaakt. De volgende
stappen worden gevolgd (zie hoofdstuk 7 van de Algemene Nota 2005/2006 [1]):
• Beschikbaarheid;
• Voorselectie;
• Technische toepasbaarheid;
• Ecologische toepasbaarheid;
• Landschapsvisie;
• Afweging en keuze .

• 5.2 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 depots;
• Hergebruik uit verbeteringswerken die tegelijkertijd worden uitgevoerd;
• Gebruik van nieuwe materialen.

Hergebruik van materialen uit het traject zelf

Op basis van de inventarisatie van vrijkomende materialen zijn in principe drie
soorten bekledingsmaterialen geschikt voor hergebruik. Deze materialen zijn:
• Haringmanblokken (0,5m x 0,5m x 0,20m);
• basaltzuilen (sortering 0,20 - 0,30m);
• Basaltonzuilen dik 0,25 m.

In Tabel 5.1 zijn de hoeveelheden Haringmanblokken, basaltzuilen en betonzuilen
weergegeven die vrijkomen bij het vernieuwen van de bekleding en die eventueel
kunnen worden hergebruikt. De vrijkomende basaltzuilen zijn waarschijnlijk te licht
voor hergebruik. De Basaltonzuilen zijn te licht voor hergebruik (dik 0,25 m) en
kunnen worden verwerkt tot betonpuin 0/40 mm of kunnen aan het Waterschap
worden aangeboden voor hergebruik buiten het project. De overige vrijkomende
materialen (kleine hoeveelheden granietblokken, Lessinese steen, Vilvoordse steen
en basaltzuilen gepenetreerd met gietasfalt of beton) zijn niet geschikt voor
hergebruik en kunnen in beperkte mate verwerkt worden in de kreukelberm.
Wanneer verwerken in de kreukelberm niet mogelijk is, dienen deze materialen
afgevoerd te worden van het werk. De vrijkomende vlakke betonblokken (0,45m x
0,45m x 0,20m) kunnen vanwege de afmeting en de slechte staat niet worden
hergebruikt als zetsteen. Het is wel mogelijk om deze blokken te verwerken tot
betonpuin 0/40 mm. De Fixstone en de gepenetreerde bekledingen dienen te
worden afgevoerd.
De hoeveelheden zijn bepaald aan de hand van de dwarsprofielen (om de 100m)
en het vooraanzicht van de glooiing (figuur 3).
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Tabel 5.1 Vrijkomende hoeveelheden blokken (gehele traject, excl. verliezen)

Toplaag Afmetingen Oppervlakte Oppervlakte
rm21 aekanteld rm21

Harinamanblokken o 50 x 0 50 x 0 20 m3 29301) 1172 1)

basaltzuilen 020 m - 0 30 m 19201) n.v.t.
Basaltonzuilen 025 m 39001) n.v.t.

1) Hierbij is uitgegaan van een overlaging op de ondertafel.

•
Hergebruik van materialen uit depots

Met de beschikbare materialen uit bestaande depots en de vrijkomende materialen
uit het in 2006 uit te voeren verbeteringswerk Tholen I is rekening gehouden. Alle
vrijkomende Haringmanblokken worden verwerkt in het project Anna Jacobapolder,
Kramerspolder en Prins Hendrikpolder. De uitvoering van dit traject staat gepland
voor 2007.

Hergebruik uit verbeteringswerken die tegelijkertijd worden uitgevoerd

Uit andere trajecten die gelijktijdig worden verbeterd komen vooralsnog geen
toepasbare materialen vrij. Wanneer de dijkverbetering van deze nota gelijktijdig
met deze andere dijkverbeteringen wordt uitgevoerd, kunnen knelpunten ontstaan
in de aanvoer van de te hergebruiken materialen, bijvoorbeeld als gevolg van
mogelijke verschuivingen in de planning. In deze ontwerpnota wordt geen rekening
gehouden met de aanvoer van bestaande materialen die elders vrijkomen.

Gebruik van nieuwe materialen

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

In de Algemene Nota 2005/2006 [1] worden de volgende mogelijke bekledingstypen
genoemd:

1 Zetsteen op uitvullaag a.) (Gekantelde) betonblokken;
b.) (Gekantelde) granietblokken;
c.) (Gekantelde) koperslakblokken;
d.) Basaltzuilen;
e.) Betonzuilen;
a.) Losse breuksteen;
b.) Patroon- of vol-en-zat gepenetreerde breuksteen of

vrijkomend materiaal (eventueel gebroken) met
asfalt of dicht colloïdaal beton; de vol-en-zat-variant
kan ook in de categorie 'plaatconstructie' vallen;
Waterbouwasfaltbeton boven GHW;
Losse breuksteen;
Patroon- of vol-en-zat gepenetreerde breuksteen of
vrijkomend materiaal (eventueel gebroken) met
asfalt of dicht colloïdaal beton; de vol-en-zat-variant
kan ook in de categorie 'plaatconstructie' vallen;

a.) Bekleding voor kleidijk.

2 Breuksteen op filter of
geotextiel

• 3 Plaatconstructie a.)
4 Overlaagconstructies a.)

b.)

5 Kleidijk

Hieronder is een nadere uitleg opgenomen van de technische haalbaarheid en
toepasbaarheid van bovenstaande verschillende beschikbare bekledingstypen.

Ad 1.

Uit de berekening van de technische toepasbaarheid in paragraaf 5.4 moet blijken
of, en zo ja tot welke niveaus, de beschikbare Haringmanblokken onder
maatgevende golfcondities stabiel zijn. De vrijkomende basaltzuilen zijn
waarschijnlijk te licht voor hergebruik. De vlakke betonblokken worden niet
hergebruikt.

Ad2.

Bij een gepenetreerde bekleding in de getijdenzone wordt in het algemeen asfalt
als penetratiemateriaal gebruikt, omdat een penetratie met colloïdaal beton
moeilijker is uit te voeren en meer onderhoud vraagt.

Ad3.

Waterbouwasfaltbeton valt onder de categorie "matig slecht" wat betreft de
natuurwaarden uit de milieu-inventarisatie en valt daarmee af als alternatief.
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Ad4.

Een overlaging wordt veelal toegepast wanneer een lager liggend deel van de
ondertafel onvoldoende sterk is en een hoger liggend deel, dat aanmerkelijk groter
is, kan worden gehandhaafd, of wanneer het deel, dat onvoldoende is, relatief diep
ligt en moeilijk bereikbaar is. Voor het dijktraject van deze nota is het voorgaande
van toepassing.

AdS.

Aangezien de dijk geen voldoende hoog en stabiel voorland heeft, komt dit traject
niet in aanmerking voor de toepassing van een kleidijk.

•
Tabel 5.2 geeft de voorkeuren voor de bekledingstypen, die volgen uit de
verkenning conform de Milieu-inventarisatie en uit het bijbehorende Detailadvies. In
deze tabel is ook rekening gehouden met de beschikbaarheid en de mogelijke
bekledingstypen uit de Algemene Nota. Voor zover mogelijk, mag van de
voorkeuren worden afgeweken.
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Tabel 5.2 Voorkeuren uit Milieu-inventarisatie en Detailadvies, rekening
houdend met de beschikbaarheid en Algemene Nota

•

Vak Locatie Getijdenzone Boven GHW
[dp]

Herstel Verbeterina Herstel LVerbeterina_
91a 1042-1043 (+50m)

• Alle bekledingstypen
1043(+50m)-1044

• Betonzuilen
1044-1047 (+75m) • Gekantelde Haringmanblokken

90 • GElPenetreerde breuksteen (schone koooem

1047(+75m)- 1050 • Alle bekledingstypen

1050-1050 (+50m) • Betonzuilen

• Gekantelde
Haringmanblokken

• Breuksteen

• Gepenetreerde
1050(+50m)-1054 breuksteen (schone

Betonzuilenkoppen of vol en zat, •
89b afgestrooid met ecotoplaag

lavasteenslaa

• Betonzuilen
1054-1056 (+75m) • Gekantelde
1056(+75m)-1058 Haringmanblokken

• Breuksteen

• Gepenetreerde • Betonzuilen

1058-1060 breuksteen (schone • Gekantelde

koppen) Harinqmanblokken

• Betonzuilen • Betonzuilen

• Gekantelde • Gekantelde
Haringmanblokken Haringmanblokken

1060-1065 • Breuksteen • Gepenetreerde

• Gepenetreerde breuksteen (schone
1065-1067 breuksteen (schone koppen)

koppen of vol en zat,
89a afgestrooid met

lavasteenslaa

• Alle bekledingstypen • Betonzuilen

• Gekantelde
Haringmanblokken

• Breuksteen
1067-1068 (+50m) • Gepenetreerde

breuksteen (schone
koppen of vol en zat,
afgestrooid met
ravasteenstaal.

88 1068(+50)- 1077 • Betonzuilen

• Gekantelde Haringmanblokken

• Breuksteen
87b 1077-1080 • Gepenetreerde breuksteen (schone koppen of

vol en zat afgestrooid met lavasteenslaaI

•

Uit tabel 5.2 wordt geconcludeerd dat de nieuwe bekledingen in de ondertafel
moeten worden uitgevoerd in betonzuilen, (gekantelde) Haringmanblokken, losse
breuksteen of gepenetreerde breuksteen uitgevoerd met schone koppen (niet vol-
en-zat). In de boventafel moeten betonzuilen of (gekantelde) Haringmanblokken
worden toegepast.
In de volgende paragraaf wordt bepaalt of de bovengenoemde bekledingen
technisch toepasbaar zijn.
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5.4 Technischetoepasbaarheidzetsteenbekledingen

5.4.1 Inleiding

•

De technische toepasbaarheid van een bekleding met zetsteen moet worden
aangetoond met het rekenprogramma ANAMOS, met inachtneming van het
Technisch Rapport Steenzettingen [13]. en uitgaande van de representatieve
waarden voor de constructie en de randvoorwaarden. De rekenmethodiek wordt
beschreven in de Handleiding Ontwerpen [14].
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 geokunststof (zie hoofdstuk 6).
Bij de berekening van de technische toepasbaarheid zijn de beschikbare blok- en
zuilhoogtes met een factor van 0,87 (1/1,15) vermenigvuldigd, 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.

5.4.2 Taludhellingen, berm en teen

Een belangrijk aspect in de berekening van de technische toepasbaarheid is de
taludhelling. Binnen bepaalde grenzen biedt het ontwerp de mogelijkheid tot het
kiezen van de taludhelling. Het is in principe mogelijk om de taludhelling zo flauw te
kiezen dat elk bekledingstype toepasbaar is.

In het algemeen moet een nieuwe bekleding worden aangelegd tussen de
bestaande teen en de bestaande berm, en zoveel mogelijk worden aangepast aan
de bestaande taludhelling, ter beperking van het benodigde grondverzet. Daarnaast
kan worden geëist dat een bepaalde dikte van de kleilaag wordt gehandhaafd, met
name als het een kleilaag op zand betreft. Ook dit kan de keuze van de taludhelling
beïnvloeden. Wanneer de bestaande kleilaag moet worden afgegraven en opnieuw
opgebouwd, om te voldoen aan een minimale laagdikte, kan de taludhelling worden
gewijzigd. De nieuwe taludhellingen en de nieuwe teenniveaus langs de dijk van de
Poortvliet-, Nieuw - Strijen-, Klaas van Steeland- en de Schakerloopolder zijn
weergegeven in tabel 5.3. Op die plaatsen op het talud waar een overlaging
aangebracht wordt blijft de bestaande talud helling gehandhaafd. Daar waar de
bekleding vervangen wordt is een nieuwe (gemiddelde) talud helling gekozen. In
tabel 5.3 zijn de maatgevende dwarsprofielen weergegeven met de bijbehorende
nieuwe talud hellingen. Rekening houdend met uitvoeringstoleranties en tonrondte,
wordt in de berekeningen een taludhelling ingevoerd die voor het onderste,
tweederde deel van het te verbeteren talud 0,4 steiler is en voor het bovenste,
éénderde deel 0,2 steiler is [14].
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Tabel5.3 Nieuwe taludhellingen

•

Vak Locatie Dwars- Niveau teen Niveau teen bij Talud
[dp] profielen bij zetsteen overlaging helling

rNAP + ml1) rNAP + ml r1 :1
do 1042(+85m)-do 1045(+40m) 1a -1 00 -030 37

90 dp 1045(+40m)-dp 1045(+80m) 2 +1,40 -1,40 4,3

do 1045(+80m)-do 1050(+50m) 1b -1 00 -030 3,7
dp 1050(+50m)-do 1051(+50m) 3

89b do 1051(+50m)-dp 1055(+22m)
-1,30 -0,80

do 1055(+22m)-do 1058
4a/b 3,3

do 1058-dp 1060(+15m) 5
-1,00 -0,50

37
do 1060(+15m)-do 1060(+50m) n.v.t. Haven

89a
do 1060(+50m)-do 1065(+25m) 6a -1 50 -1 10 35
do 1065(+25m)-dp 1065(+90m) 7 -1 05 -065 58
do 1065(+90m)-do 1067(+25m) 6b -1 00 -060 35
do 1067(+25m)-do 1068(+50m) 8 -1 20 -080 36

88
do 1068(+50m)-dp 1074(+82m) 9 -050 -010 36
do 1074(+82m)-do 1077 10 000 025 37

87b dp1077-dp1079(+75m) 11 -070 -030 37

1) Hierbij is uitgegaan van plaatsing van een nieuwe teenconstructie.

Tussen dp 1042(+85m) en dp 1067(+25m) ligt de buitenknik van de nieuwe berm
op circa NAP + 4,0 à 4,1 m, dat wil zeggen 0,15 tot 0,25 m boven het ontwerppeil
(NAP + 3,85 m). Lokaal bij dp 1065 (+56m), ligt de buitenknik van de nieuwe brede
berm lager, op NAP + 3,0 m.Ten oosten van dp 1067(+25m) stijgt het niveau van de
berm tot circa NAP + 5,0 m, dat wil zeggen tot 1,15 à 1,05 m boven het ontwerppeil
(NAP + 3,85 m en NAP + 3,95 m).
Als de berm boven het ontwerppeilligt, wordt deze gehandhaafd. Ten oosten van
dp 1067(+25m) ligt de berm 0,05 à 0,25 m boven het ontwerppeil + ~Hs.
Aangezien de berm nergens meer dan 0,5 m boven het ontwerppeil + ~Hs ligt,
wordt de steenbekleding van de boventafel overal doorgezet tot op de berm en tot
aan de eventuele onderhoudsstrook op de berm. Op veel plaatsen langs het
dijktraject is er een smalle berm aanwezig, bij de nadere dimensionering dient hier
rekening mee te worden gehouden.

5.4.3 Betonzuilen

De stabiliteit van de zwaarste betonzuilen, met een dichtheid van 2900 kg/m3 en
een dikte van 0,50 m, is berekend voor alle randvoorwaarden uit tabel 3.2, tabel 3.3
en de aanwezige taludhelling (bestekswaarde). Hieruit blijkt dat toepassing van
betonzuilen langs het gehele dijktraject mogelijk is. De berekening is opgenomen in
bijlage 1.1. Indien betonzuilen worden toegepast, zal het optimale zuiltype worden
bepaald in hoofdstuk 6.
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5.4.4 Haringmanblokken

De maximale toepassingsniveaus van Haringmanblokken, met een blokbreedte
(gekanteld) van 0,20 m, zijn berekend, uitgaande van gekantelde toepassing,
zonder tussenruimte. De resultaten zijn vermeld in tabel 5.4. Voor nadere informatie
wordt verwezen naar bijlage 1.2.

Tabel5.4 Maximale toepassingsniveaus gekantelde Haringman 0,20 m

•
Vak Locatie Taludhelling Max. toepassingsniveau

rdDl rNAP + ml
do 1042(+85m)-do 1045(+40m) 37

90 do 1045(+40m)-do 1045(+80m) 43
do 1045(+80m)-do 1050(+50m) 37
do 1050(+50m)-do 1051(+50m) 37 Niet toepasbaar

89b do 1051(+50m)-do 1055(+22m) 33
do 1055(+22m)-do 1058 33
do 1058-do 1060(+15m) 37
do 1060(+15m)-do 1060(+50m) haven n.v.t.

89a
do1060(+50m)-do1065(+25m) 35
do 1065(+25m)-do 1065(+90m) 70
do 1065(+90m)-do1067(+25m) 35
do 1067(+25m)-do1068(+50m) 36 Niet toepasbaar

88
do 1068(+50m)-do 1074(+82m) 36
do 1074(+82m)-do 1077 37

87b do1077-do1079(+75m) 37

Uit tabel 5.4 wordt geconcludeerd dat de Haringmanblokken gekanteld niet
toepasbaar zijn langs het dijktraject. De blokken moet worden afgevoerd en
eventueel hergebruikt op een andere dijk, met hogere toepassingsniveaus.

5.4.5 Breuksteen

Volgens het Detailadvies milieu kunnen de afgekeurde bekledingen voor het gehele
dijktraject in de ondertafel worden vervangen door, of worden overlaagd met,
ingegoten breuksteen of losse breuksteen. Voor de boventafel is dit volgens het
detailadvies niet mogelijk maar omdat de ondergrond van het dijklichaam op veel
plaatsen uit zeer zanderige en plaatselijk veenrijke klei bestaat, wordt de
overlagingsvariant ook voor alle vakken op de boventafel bekeken. Uit technisch
oogpunt is een overlaging met breuksteen voor zowel de ondertafel als boventafel
toepasbaar.

Een ingegoten bekleding wordt uitgevoerd met breuksteen van de sortering
5-40 kg. Om golfklappen te kunnen weerstaan, moet breuksteen van 5-40 kg in een
laag met een minimale dikte van 0,40 m worden aangebracht. Deze minimale laag
breuksteen moet over de volledige hoogte worden ingegoten (vol-en-zat uit de
Milieu-inventarisatie ).
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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 moet de
minimale laagdikte van de breuksteen met 0,10 m worden vergroot. Uitgaande van
een bekleding van ingegoten breuksteen van 5-40 kg, met schone koppen aan het
oppervlak, wordt een laag van 0,50 m dik aangebracht, waarvan 0,40 m vol-en-zat
wordt ingegoten en de bovenste 0,10 m schoon wordt gehouden. In het
Detailadvies wordt het alternatief met schone koppen voor verschillende vakken
voorgeschreven.
Wanneer de bekleding op de ondertafel wordt vervangen door een nieuwe
bekleding van losse breuksteen, zijn hiervoor sorteringen nodig van 300-1000 kg en
1000-3000 kg. Omdat een bekleding van deze relatief zware sorteringen slecht
toegankelijk is, bijvoorbeeld voor recreanten, wordt een bekleding van losse
breuksteen niet verder uitgewerkt.

5.4.6 Waterbouwasfaltbeton

Volgens het Detailadvies milieu kan waterbouwasfaltbeton voor het gehele
dijktraject niet worden toegepast.

5.5 Ecologischetoepasbaarheid

Bij de voorselectie is rekening gehouden met de ecologische toepasbaarheid van
nieuwe bekledingstypen. Alleen voor de boventafel is een overlagingsalternatief
uitgewerkt dat volgens het Detailadvies milieu niet is toegestaan. Echter op
constructieve gronden toch uitgewerkt in verband met het voorkomen van
grootschalige grondverbetering.

5.6 Landschapsvisie

In de Algemene nota 2005/2006 [1] is aangegeven dat nadrukkelijk rekening
gehouden moet worden met de Landschapsvisie Oosterschelde [15]. Een
aanvulling hierop is het advies van de Dienst Landelijk Gebied, dat is opgenomen in
bijlage 4.

In de Landschapsvisie Oosterschelde wordt geadviseerd om voor dit dijktraject een
'natuurlijk 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 ondertafel bij voorkeur uitvoeren in gekantelde Haringman- of betonblokken.
De boventafel bij voorkeur uitvoeren in betonzuilen in lichte grijze kleur.

2. 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.
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Specifiek voor het gebied Polder Poortvliet-, Nieuw Strijen-, Klaas van Steeland- en
de Schakerloopolder wordt door de Dienst Landelijk Gebied het volgende
geadviseerd:

1. Het terugbrengen van een voorziening voor duikers;
2. Het intact laten en opnemen in de glooiing van de uitstulping nabij dijkpaal 1065;
3. Vanwege de cultuurhistorische waarden dient de nol en het haventje

"Strijenham" intact te worden gelaten, door bijvoorbeeld het toepassen van een
verborgen glooiing;

4. Ter hoogte van de Oesterdam direct aansluiten op de dam.

De gekozen bekleding voor het onderhavige dijktraject moet, vanuit een
landschappelijk oogpunt, aansluiten op de aangrenzende dijktrajecten. Het
dijktraject van deze nota is het tweede dijktraject op het eiland Tholen dat wordt
verbeterd .

•
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5.7 Overwegingen bij het genereren van de alternatieven

Materiaalkeuze ondertafel
Voor de ondertafel kan er gekozen worden uit een overlaging van breuksteen
gepenetreerd met gietasfalt (schone koppen) of zuilen (evt. met eco-toplaag). De
zuilen kunnen alleen worden toegepast als er een grootschalige grondverbetering
van hydraulische fosforslakken 0/40 mm en klei wordt uitgevoerd vanaf de teen tot
op de berm. Blokken op zijn kant blijken niet mogelijk vanwege de
golfrandvoorwaarden.

Materiaalkeuze boventafel
Voor de boventafel komen zuilen (plaatselijk met een grondverbetering) en het
doorzetten van de overlaging in aanmerking. Ook hier geldt dat blokken op zijn kant
niet kunnen worden toegepast.

• Nol (uitstulping)
De uitstulping nabij dijkpaal 1065 zal worden gehandhaafd, mede omdat de basalt
ter plaatse is goedgekeurd. Ook de hoeveelheid grondverzet, de onzekerheid t.a.v.
de stabiliteit (oude afschuiving) en de cultuurhistorische waarden pleiten voor
handhaving van de uitstulping.

Haventje "Strijenharn"
Nabij dp 1060 is het landbouwhaventje "Strijenham" gesitueerd. Het nolletje behoort
niet tot de primaire waterkering. De haven versterken naar een veiligheidsregiem
van 1:4000 is alleen mogelijk, wanneer door de gehele haven wordt aangepakt,
waardoor die in zijn huidige vorm verdwijnt (zie figuur 19). Dit is cultuurhistorisch
niet verantwoord. Ook een verborgen glooiing resulteert in een nagenoeg volledige
aanpassing van het haventje. Alleen een damwand die achter de haven wordt
geplaatst onder het niveau van het haventerrein en aansluit op de verbeterde
glooiing resulteert in handhaving van het haventje in zijn huidige vorm. Wel dient er
bij het plaatsen van de damwand rekening te worden gehouden met de gedeeltelijk
verwijderde uitwateringssluis. Bij het nader dimensioneren van het
damwandontwerp wordt dit verder uitgewerkt. Deze oplossing is voor alle
voorgestelde alternatieven gelijk.

Het gernaaltje "Loo Hoek"
De gepenetreerde Basalton wordt vervangen door 0,10 m asfalt i.v.m. de
begaanbaarheid voor het vervangen van de schuiven. Het plateau boven het
gemaaltje ligt beneden GHW, waardoor er een waterdichte overgang moet worden
gecreëerd tussen de damwand en de asfaltbekleding om lekkages en
grondstromen te voorkomen. Tevens dient de asfaltbekleding afwaterend te worden
aangelegd. De strekdammetjes dienen in de huidige vorm te worden gehandhaafd,
i.v.m. de stabiliteit, hierdoor blijft alleen een variant bestaande uit een
overlagingsconstructie (onder GHW) mogelijk. Deze oplossing is voor alle
voorgestelde alternatieven gelijk.
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5.8 Afweging en keuze

Op basis van voorselectie, (technische en ecologische) toepasbaarheid en
landschapsvisie zijn er drie alternatieven en een subvariant gegenereerd voor het
onderhavige dijktraject en in tabel 5.5 opgenomen.

Alternatief 1 a/b (Overlagen ondertafel, betonzuilen boventafel)
Bij dit alternatief wordt bij nagenoeg het gehele dijktraject de ondertafel tot aan het
niveau van gemiddeld hoogwater (NAP +1,80m/+1,85m) overlaagd met breuksteen,
en ingegoten met gietasfalt (plaatselijk schone koppen). Bij variant (a) wordt de te
handhaven basalt ingepast (tussen dp 1068 (+70m) en dp 1079 (+75m)) en wordt
de overlaging tot een niveau van circa NAP + 0,95 m aangelegd. Bij variant (b)
wordt deze goed getoetste basalt overlaagd tot het niveau van gemiddeld
hoogwater voor een rustiger beeld, minder overgangen en ter beperking van het
aantal verschillende stroken.

Alternatief 2 (Betonzuilen)
Bij dit alternatief wordt bij nagenoeg het gehele dijktraject de bestaande bekleding
vervangen door betonzuilen. Door de slechte ondergrond resulteert dit in een
grootschalige grondverbetering. Bij twee trajecten, dp 1042 (+85m) - dp 1049
(+85m) en dp 1056 (+65m) - dp 1060 bestaat de ondergrond uit mijnsteen dik
1,OOm.Hier is geen grondverbetering noodzakelijk maar dient er wel rekening te
worden gehouden met vrijkomende mijnsteen door toename van de nieuwe
pakketdikte. Voor deze mijnsteen dient binnen het project een oplossing gezocht te
worden, omdat afvoeren te kostbaar is.

Alternatief 3 (volledige overlaging)
Bij dit alternatief wordt bij nagenoeg het gehele dijktraject de ondertafel en
boventafel tot aan het bermniveau (NAP +4,1 Om/+4,OOm/+5,OOm) overlaagd.
Volgens het Detailadvies milieu is dit op de boventafel niet toegestaan. Echter op
constructieve gronden toch meegenomen in verband met het voorkomen van een
grootschalige grondverbetering.

Vooraanzichten van de alternatieven zijn gegeven in de figuur 6 en figuur 5.
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Tabel5.5 Alternatieven voor de bekleding

Alternatief Bekledin stvne Bovengrens

getijdezone zone boven GHW overlaging
rNAP + ml

1a Overlaging met Betonzuilen NAP + 1,80
gepenetreerde breuksteen NAP + 1,85
(al dan niet schone koppen) (GHW)

Handhaven basalt Plaatselijk
NAP + 0 95

1b Overlaging met Betonzuilen NAP + 1,80
gepenetreerde breuksteen NAP + 1,85
(al dan niet schone koppen) (GHW)

2 Betonzuilen I Betonzuilen n.v.t.

3 Overlaging met gepenetreerde breuksteen (al dan niet n.v.t.
met schone koppen)

De alternatieven zijn op de volgende aspecten tegen elkaar afgewogen:
• constructie-eigenschappen,
• uitvoering,
• hergebruik,
• onderhoud,
• landschap,
• natuur,
• kosten.

Constructie-eigenschappen
Flexibiliteit
De flexibiliteit bij alle alternatieven is goed.

Overgangen
Bij alternatief 1 verdient de overgang van de overlaging op de ondertafel naar de
betonzuilen op de boventafel extra aandacht, omdat deze een zwak punt in de
bekleding kan zijn.
Bij alternatief 2 is het plaatsen van een teenconstructie op een niveau lager dan
NAP - 1,00 m, in een slechte ondergrond, constructief gezien riskant. Ook het
benodigde grootschalige grondverzet brengt risico's met zich mee.
Bij alternatief 3 dient de taludbekleding, ter plaatse van de overgang van het talud
naar de berm, zo goed mogelijk te worden opgesloten en deze verdient extra
aandacht.
Bij alternatief 1 en 3 wordt de ondertafel overlaagd met ingegoten breuksteen. In
tegenstelling tot alternatief 2 hoeft in dit geval geen nieuwe teenconstructie te
worden geplaatst. Bij alternatief 1 moet een waterslot worden aangelegd aan de
bovenrand van de te overlagen bekleding. Naast het waterslot aan de bovenrand
moet een overgangsconstructie worden aangebracht, waartegen de betonzuilen
van de boventafel kunnen worden geplaatst. Bij alternatief 3 is geen
overgangsconstructie nodig tussen de constructie.
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Wanneer de ondertafel wordt overlaagd en de onderlaag van de boventafel
onvoldoende dik is, is het niet altijd mogelijk de dikte van de onderlaag van de
boventafel te vergroten door deze onderlaag aan te vullen. Het aanvullen van de
laag mijnsteen kan betekenen dat de betonzuilen niet goed op de overlaging
kunnen worden aangesloten. Indien nodig, is bij alternatief 2 het aanvullen van de
onderlaag mogelijk en hoeft de aanwezige onderlaag van mijnsteen niet te worden
verwijderd. Bij alternatief 3 treedt dit probleem niet op.
Conclusie alle constructies scoren nagenoeg gelijk en hebben daarom een zelfde
scoren meegekregen.

Uitvoering
Tijd
De duur van de uitvoering moet zoveel mogelijk worden beperkt. Naarmate de
werkzaamheden lager in de getijdenzone plaatsvindt, is het tijdvenster waarbinnen
kan worden gewerkt korter (alternatief 2).
Bij alternatief 1 en 3 (overlaging) kan soms tijd gewonnen worden door de nieuwe
bekleding aan te brengen in het stormseizoen, met name als plaatselijk in het
broedseizoen niet mag worden gewerkt.

Moeilijkheidsgraad / toleranties
Bij het aanbrengen van ingegoten bekledingen (alternatief 1) in de getijdenzone
moet worden voorkomen dat door de getijdenbeweging sediment, voorafgaand aan
het penetreren, in het steenskelet van de bekledingen wordt afgezet. Het sediment
vermindert de hechting van het penetratiemateriaal en daarmee de sterkte van de
gepenetreerde bekleding.
Het vernieuwen van een teenconstructie in de getijdenzone (alternatief 2) vergt een
extra inspanning, vooral wanneer tegelijkertijd een grootschalige grondverbetering
moet worden uitgevoerd.
Een hogere moeilijkheidsgraad kan leiden tot een mindere kwaliteit van het
geleverde werk.
Wat betreft tijd en moeilijkheidsgraad scoren alternatief 1 en 3 beter dan 2. Een
overlaging van gepenetreerde breuksteen is eenvoudiger en sneller aan te brengen
dan betonzuilen. Tevens moet er onder de betonzuilen een grootschalige
grondverbetering worden uitgevoerd. Bij een overlaging hoeft ook de bestaande
bekleding niet verwijderd te worden.

Voor de tolerantie zijn geen significante verschillen voor dit dijktraject.

Hergebruik I (LeA)
Geen hergebruik en gelet op LCA - waarden scoren betonzuilen hoger dan
ingegoten breuksteen.

Onderhoud
Voor alle alternatieven geldt dat de bekleding weinig onderhoud vergt, de eventuele
schade aan de bekleding tijdig kan worden ontdekt en dat reparaties aan de
bekleding eenvoudig zijn uit te voeren.

Landschap
Alternatief 1 voldoet geheel aan de landschapsvisie. De Alternatieven 2 en 3
voldoen niet aan het landschapsadvies en scoren hierdoor minder.

28 Versie 3.00
23-02-2006



Dijkverbetering THOLEN 2
Poortvliet-, Nieuw Strijen-, Klaas van Steeland- en de Schakerloopolder

Natuur
Bij alternatief 2 is een verbetering van de natuurwaarden mogelijk en bij alternatief
1 is herstel en verbetering van de natuurwaarden mogelijk
Alternatief 3 is op constructieve gronden meegenomen maar voldoet niet aan
herstel en verbetering van de natuurwaarden en scoort daarom slecht.

Kosten
Een bekleding van ingegoten breuksteen is goedkoper dan een bekleding van
betonzuilen.

Keuze
Alternatieven
In tabel 5.6 is de afweging samengevat. Hieruit blijkt dat de totaalscore van
alternatief 2 hoger is dan de score van alternatieven 1 en 3 en dat de verhouding
tussen de totaalscore en de kosten gunstiger is voor alternatief 1 en 3. Hierbij
scoort alternatief 3 het beste maar alternatief 1 (tweede) wordt als meest wenselijk
beschouwd mede gezien het Detailadvies milieu (boven GHW, de waardering
redelijk goed bij herstel van de natuurwaarden) waardoor er mogelijk tijdens de
planfase problemen kunnen ontstaan in het vergunningentraject. De bestaande
bekleding strekt zich niet overal uit tot aan de berm. Bij een overiaging over het
gehele talud volgens Alternatief 3 wordt ook een stuk grastalud overlaagd.
Afhankelijk van de kwaliteit van deze gras- en kleibekleding dient ook hier een
grondverbetering te worden uitgevoerd. Gelet op deze nadelen, is alternatief 1 het
voorkeursalternatief dat in hoofdstuk 6 verder wordt uitgewerkt.

Varianten
Variant 1b (gehele overiaging tot GHW) komt als beste naar voren. Vooral m.b.t.
het aspect uitvoering is alternatief 1a niet realistisch, omdat er zowel aan de
bovenkant als aan de onderkant van het goed getoetste vak basalt moet worden
ingebroken waardoor nagenoeg de gehele strook basalt moet worden herzet.
Alternatief 1b zal dan ook worden uitgewerkt in hoofdstuk 6.

5.9 Onderhoudsstrook

Overal op de stormvloed berm zal een onderhoudsstrook worden aangebracht, ook
tussen dp 1060 (+50m) en dp 1068 waar momenteel geen onderhoudsstrook
aanwezig is op de berm. Er is in dit traject wel een fietspad gesitueerd op de kruin.
Voor dit traject is er op de berm een voorkeur voor het toepassen van vrijkomende
Haringmanblokken, plat geplaatst, met de inkassing aan de onderzijde. Echter
blijken deze blokken technisch niet toepasbaar te zijn. Voor nadere informatie wordt
verwezen naar bijlage 1.3.
De toplaag van de gehele onderhoudsstrook wordt uitgevoerd in grindasfaltbeton of
dicht asfaltbeton.
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5.10 Bekleding tussen ontwerppeil en berm

Aangezien de berm nergens meer dan 0,5 m boven het ontwerppeil + Y2Hsligt,
wordt de steenbekleding van de boventafel overal doorgezet tot op de berm en tot
aan de verharde onderhoudsstrook op de berm.

5.11 Golfoploop

De golfoploop van het voorkeursalternatief, tijdens ontwerpcondities, is vergeleken
met de golfoploop in de oude situatie. In tabel 5.7 is voor een aantal dwarsprofielen
het effect van het gewijzigde talud en de gewijzigde berm(breedte) op de golfoploop
gegeven. Hieruit wordt geconcludeerd dat de golfoploop in de toekomstige situatie
niet significant anders is dan in de huidige situatie. Plaatselijk is er een kleine
toename van de golfoploop door afname van de bermbreedte.

Tabel5.7 Effect op golfoploop

Dwarsprofiel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Toename
golfoploop 1,01 1,04 1,02 1,03 1,12 1,08 0,86 1,06 0,99 1,00 0,99
verarotinasfactor

Aangenomen wordt dat een eventuele toekomstige dijkverzwaring aan de
binnenzijde van de dijk kan plaatsvinden zodat de nieuwe bekledingen van deze
nota kunnen worden gehandhaafd.
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6 DIMENSIONERING

In dit hoofdstuk wordt het voorkeursalternatief van het ontwerp, alternatief 1 uit
figuur 6, nader uitgewerkt. De bijbehorende dwarsprofielen zijn weergegeven in de
figuren 7 t/m 17.
De dimensionering wordt beschreven per constructieonderdeel, van de kreukelberm
tot het bovenbeloop. Voor achtergrondinformatie wordt verwezen naar de
Handleiding Ontwerpen [14].

6.1 Kreukelberm en teenconstructie

•
In het algemeen bestaat de kreukelberm uit een toplaag van breuksteen, met
daaronder een geokunststof 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.
Aangezien voor de huidige dijk geen goede kreukelberm aanwezig is, moet een
nieuwe kreukelberm worden aangebracht. De benodigde minimale sortering van de
toplaag, die is bepaald volgens de Handleiding Ontwerpen [14] is opgenomen in
tabel 6.1. Hierbij is voor het gehele dijktraject uitgegaan van een stabiel voorland.
Het type berekening voor alle vakken is "breuksteen". Uit praktisch oogpunt wordt
er gekozen om één sortering breuksteen 60-300 kg met een minimale dichtheid van
2650 kg/m3 toe te passen voor het gehele dijktraject, deze zal bij dijkvak 89b
worden patroon-gepenetreerd (stippen). In bijlage 2.2 zijn de berekeningen
opgenomen.

Tabel6.1 Toplaag Kreukelberm

•
Vak sorterina rkal \

los gestort Stippen (patroon gepenetreerd)
12650ka/m3

} 12650ka/m3
}

90 60-300 40-200
89b - 40-200
89a 60-300 -
88 60-300 40-200
87b 60-3002

) 40-200

1) Uitgaande van de sorteringen 60-300 kg en 40-200 kg.
2) Bij toepassing van schadegetal 3 (geringe schade).

De aanwezige breuksteen in de kreukel berm tussen dp 1069 en dijkpaal
1076(+70m) met een sortering van ca. 40-200 kg kan worden hergebruikt in de
kreukelberm nabij het haventje van "Strijen ham" . Hier dient een kreukelberm te
worden aangelegd voor de landschappelijke inpassing van de verticale overgang
van de verbeterde glooiing bestaande uit een overlaging met een kreukelberm. De
kreukelberm wordt doorgezet over de nol (havendam).
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Het geokunststof onder de toplaag, in het vervolg aangeduid met 'type 2', is
hetzelfde als het geokunststof onder de onderhoudsstrook. De eigenschappen van
dit standaardweefsel zijn vermeld in tabel 6.2.

Tabel6.2 Eisen geokunststof type 2

EiaenschaD Waarde
Treksterkte > 50 kN/m (kettino en inslao)
rek bii breuk < 20 % (kettina en inslaa)
doorstrominQsweerstand VIH5O_-index> 15 mm/s
oorteerootte 090 < 350 urn
Levensduurverwachtina tvoe B (NEN 5132)
sterkte naai naad > 50 % van breuksterkte Qeokunststof

Op het geokunststof wordt een 'nonwoven' aangebracht, ter bescherming van het
geotextiel tijdens het storten van de steen.
Het verdient aanbeveling voorafgaande aan het storten van de toplagen van 60-300
kg een laag fijnere breuksteen of fijner vrijkomend materiaal aan te brengen,
eveneens ter bescherming van het geokunststof.
Langs de gehele dijk worden nieuwe overgangsconstructies geplaatst. De
bovenkant van de overgangsconstructies varieert van NAP + 1,80 m westelijk van
dp 1058 tot NAP + 1,85 m oostelijk van dp 1058.
De nieuwe overgangsconstructie bestaat uit betonbanden met een afgeschuinde
zijde die door palen worden ondersteund. De palen hebben een lengte van 1,80 m
(h.o.h. 0,30 m, doorsnede: 0,07xO,07 m\ De palen moeten van FSC-hout zijn, dat
voldoet aan Duurzaamheidsklasse 1. Indien aanwezig en van voldoende kwaliteit,
worden de betonbanden uit de bestaande bekleding opnieuw gebruikt.

Zetsteenbekleding

In hoofdstuk 5 is vastgesteld welke bekledingstypen zullen worden aangebracht. De
zetsteenbekleding moet voldoen aan de eisen ten aanzien van toplaagstabiliteit,
afschuiving en materiaaltransport. De eisen ten aanzien van toplaagstabiliteit
bepalen de dimensionering van de toplaag en de uitvullaag. Voor afschuiving is het
van belang dat de dikte van de gehele bekleding, inclusief de onderliggende
kleilaag, voldoende groot is. Het transport van klei door de bekleding moet worden
voorkomen door op de klei een geokunststof aan te brengen.

6.2.1 Toplaag van betonzuilen

In paragraaf 5.4.3 is vastgesteld dat betonzuilen in technische zin ruimschoots
toepasbaar zijn langs het gehele dijktraject. Voor die delen waar betonzuilen
worden aangebracht (zie paragraaf 5.8) is een nadere dimensionering uitgevoerd.
Vanaf 2004 wordt een aanvullende marge van 2 cm op het resultaat van de
stabiliteitsberekeningen gezet. Uit de toetsing van eerder uitgevoerde
verbeteringswerken is immers gebleken dat de voorheen aangehouden marges op
betonzuilen niet altijd voldoende zijn om onvoorziene wijzigingen in bijvoorbeeld de
hydraulische randvoorwaarden te compenseren. Daarnaast zijn voor het
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•

onderhavige dijktraject de berekende hoogten van de zuilen met 15%
(vermenigvuldigingsfactor 1,15) verhoogd, omdat de waterstand op de
Oosterschelde bij een gesloten stormvloedkering minder varieert dan op de
Westerschelde.
Het resultaat van de dimensionering is een aantal praktische combinaties van dikte
en dichtheid. De dikte wordt daarbij afgerond op 5 cm en de dichtheid op
100 kg/m3

. De uiteindelijke keuze wordt bepaald door overwegingen van kosten,
uitvoeringstechniek en beheersaspecten. Daarom dient de dichtheid van de zuilen
zo min mogelijk af te wijken van de meest gangbare betonsamenstelling. Bij de
vereiste dichtheid worden de kleinste zuilen bepaald. De resultaten zijn vermeld in
tabeI6.3.
Gelet op kostenverschillen, wordt voor de laagste dichtheid gekozen. Rekening
houdend met beheer, is het ongewenst dat zuilen met dezelfde hoogte en
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
uiteindelijk gekozen zuiltypen zijn vermeld in tabel 6.4.
De toplaag van de betonzuilen zal worden ingewassen met 75 kg/m2

(0,45m/2300kg/m3
) tot 85 kg/m2 (O,50m/2300 kg/m3

) gebroken materiaal. De
sortering van dit inwasmateriaal is afhankelijk van het type zuil (met betrekking tot
de vorm) dat zal worden toegepast. Meer informatie over de uitgevoerde
stabiliteitsberekeningen is opgenomen in bijlage 2.1.

Tabel6.3 Mogelijke typen betonzuilen

•

Vak Dwp Locatie Helling Type betonzuil Type betonzuil
[dp] [1:] beneden max. boven max.

tonrondte 1) tonrondte 1)
[m] I [kg/m3

] rml I rka/m3l
1a dp 1042(+85m)-dp 1045(+40m) 37 045/2300 045/2300

90 2 dp 1045(+40m)-dp 1045(+80m) 42 040/2300 040/2300
1b do 1045(+80m}-dp 1050(+50m) 37 045/2300 045/2300
3 dp 1050(+50m)-dp 1051(+50m) 37 050/2300 050/2300

89b 4a dp1051(+50m)-dp1055(+22m) 33 050/2400 050/2300
4b dp 1055(+22m)-dp 1058 33 050/2400 050/2300_,
5 dp 1058-dp 1060(+15m) 37 045/2300 045/2300

n.v.t dp 1060(+15m)-dp 1060(+50m) Haven

89a
6a dp1060(+50m)-dp1065(+25m) 35 0,45/2300 045/2300
7 dp 1065(+25m)-dp 1065(+90m) Uitstuloinr
6b dp 1065(+90m)-dp 1067(+25m) 35 045/2300 045/2300
8 dp 1067(+25m)-dp 1068(+50m) 36 045/2300 045/2300

88
9 dQ1068(+50m)-dp1074(+82m) 36 045/2300 045/2300
10 dp 1074(+82m)-dp 1077 37 0,45/2300 045/2300

87b 11 dp 1077- do 1079(+75m) 37 050/2300 045/2300
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1) In de berekeningen is beneden maximale tonrondte (tweederde deel van de
lengte) een taludhelling ingevoerd die 0,4 steiler is dan de bestekswaarde, en
boven maximale tonrondte (tweederde deel van de lengte) een taludhelling die 0,2
steiler is dan de bestekswaarde. De bestekswaarde is gegeven in de derde kolom
van de tabel.

Tabel6.4 Gekozen type betonzuilen

•

Vak Locatie Type betonzuil Type betonzuil
[dp] beneden max. boven max.

tonrondte tonrondte
[m] / [kg/m3

] rml/ rka/m3l
dp 1042(+85m)-dp 1045(+40m)

90 co 1045(+40m)-dp 1045(+80m) 0,45/2300
do 1045(+80m)-do1050(+50m)
do 1050(+50m)-dp 1051(+50m)

89b do 1051(+50m)-dp 1055(+22m) 0,50/2400
do 1055(+22m)-do 1058
dp 1058-dp 1060(+15m)

89a
do 1060(+50m)-dp 1065(+25m)
do 1065(+90m)-do 1067(+25m)
dp 1067(+25m)-dp 1068(+50m) 0,45/2300

88
do 1068(+50m)-do 1074(+82m)
dp 1074(+82m)-dp 1077

87b dp 1077- dp 1079(+75m) 050/2400

Motivatie overdimensioneren: geen betonzuilen met een gelijke hoogte en met een
verschil in dichtheid op één werk als het om een geringe hoeveelheid gaat en één
type zuil in een dwarsprofiel i.v.m. de beperkte taludlengte (alleen boventafel)

6.2.2 Toplaag van basaltzuilen• Tussen dp 1065 (+25m) en dp 1065(+90m) wordt t.p.v. de uitstulping een klein deel
van de boventafel met basaltzuilen bekleed van NAP + 2,30 m tot een niveau van
NAP + 3,00 m (ontwerppeil - Y2Hs). In tabel 6.5 is de benodigde sortering vermeld.

Tabel6.5 Benodigde sortering basaltzuilen

Vak Locatie Helling Sortering 1)
89a dp1065(+25m)-dp1065(+90m} 46 030 - 035

1) In de berekeningen is een taludhelling ingevoerd die 0,2 steiler is dan de
bestekswaarde. De bestekswaarde is gegeven in de derde kolom van de tabel.
2) Dwarsprofiel 7 (figuur 13) heeft niet de maatgevende helling, deze is gesitueerd
in het aangrenzende deel.
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De benodigde sortering (0,30m - 0,35m) wijkt af van de vrijkomende sortering
(O,25m - O,30m). Aangezien het te zetten oppervlak beperkt is, wordt verwacht dat
er na sorteren van de vrijkomende zuilen voldoende zuilen met de vereiste hoogte
beschikbaar zullen zijn. Meer informatie over de uitgevoerde
stabiliteitsberekeningen is opgenomen in bijlage 2.3.

6.2.3 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 zo fijn zijn dat het tussen de
elementen van de toplaag door kan wegspoelen. De fijnste sortering die uit dat
oogpunt voor betonzuilen en basaltzuilen 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 D15 van 20 mm. Dit is
een conservatieve benadering. De werkelijke waarde van de D15 is circa 17 mm.
De minimale laagdikte, waarin steenslag van de 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.

6.2.4 Geokunststof

•

Het geokunststof onderin de bekleding wordt in het bestek en in het vervolg van
deze ontwerpnota 'type l' genoemd. De belangrijkste eis aan dit geokunststof is het
voorkomen van uitspoeling van het basismateriaal door de toplaag heen.
Maatgevend voor dit verschijnsel is de poriegrootte 090• Conform de eerder
uitgevoerde dijkvakken van 1997-2005 wordt gekozen voor een vlies met een
gegarandeerde maximum maaswijdte (090) van 100 J.lm,omdat de
zanddoorlatendheid van nog fijnere materialen niet goed te testen is en fijnere
materialen niet standaard leverbaar zijn. Bovendien is met proeven aangetoond dat
de werkelijke doorlatendheid van het gekozen materiaal kleiner is dan 64 J.lm.
Het geokunststof type 1 moet voldoen aan de eisen uit tabel 6.6.

Tabel6.6 Eisen geokunststof type 1

EiaenschaD Waarde
Treksterkte > 20 kN/m
rek bii breuk <60%

Doord rukkracht > 3500 N
oorleerootte OQn < 100 urn

De levensduur van het geokunststof moet minimaal 50 jaar bedragen. In het bestek
is voorgeschreven aan welke eisen het geokunststof in dat geval moet voldoen.
Aan de onderzijde wordt het geokunststof aangesloten op de overgangsconstructie.
Aan de bovenzijde wordt het geokunststof doorgetrokken tot onder de eventuele
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onderhoudsstrook, met een overlapping van minimaal 1 m met het geokunststof
onder de onderhoudsstrook. De overlapping met de naastliggende banen
geokunststof moet minimaal 0,5 m breed zijn.

6.2.5 Basismateriaal

De totale dikte van het pakket, bestaande uit de toplaag, de uitvullaag en de
onderliggende kleilaag of laag van mijnsteen, moet voldoende groot zijn om lokale
afschuiving van dit pakket te voorkomen. De vereiste dikte wordt onder meer
bepaald door de taludhelling. Wanneer de taludhelling flauwer is dan 1:5, is de
weerstand tegen afschuiving voldoende [14].
Uitgaande van de Handleiding Ontwerpen [14] bedraagt de minimale dikte van de
onderlaag onder de betonzuilen in het gekozen ontwerp 0,651 m à 0,80 m. In Tabel
6.7 zijn de minimale kleilaagdiktes gegeven evenals de aanwezige laagdiktes.

Tabel6.7 Minimale kleilaag/mijnsteen diktes

•

Ow Locatie [dp] Minimale dikte Klei dikte na Vervangen
onderlaaa rml ontwerD rml rml

1a dp 1042(+85m)-dp 1045(+40m) 088 -
2 do 1045(+40m)-dp 1045(+80m) 078 -
1b dp 1045(+80m)-dp 1049(+90m) 0,88 -

dp 1049(+90m)-dp 1050(+50m) 020 080
3 dp 1050(+50m)-dp 1051 (+50m) 020 080
4a dp 1051(+50m)-dp 1055(+22m) 0203) 080
4b dp 1055(+22m)- dp 1056(+65m) 0,403) 0,80

dp 1056(+65m)-dp 1058 077 -
5

dp 1058-dp 1060(+15m)
0,77 -
045 080

dp 1060(+15m)-dp 1060(+50m) n.v.t. (haven)
6a

dp 1060(+50m)-dp 1065(+25m) 0,65 1) 1,22 -
0,78 -

7 dp 1065(+25m)-dp 1065(+90m) 065 -
6b

dp 1065(+90m)-dp 1067(+25m)
1,22 -
078 -

8
dp 1067(+25m)-dp 1068(+50m)

1,00 -
058 080

9 1,32 -dp 1068(+50m)-dp 1074(+82m)
025 080

10
dp 1074(+82m)-dp 1077

0,932) 0,80
1 15 -

11
dp 1077- dp 1079(+75m)

1,47 -
027 080

1) De beheerder heeft aangegeven dat de minimale vereiste aan te treffen kleilaag
dikte 0,65m bedraagt. De klei dient wel van een goede kwaliteit te zijn.
Rekentechnisch is een dunnere laag voldoende variërend van 0,28m tot 0,47m.
Meer informatie over de uitgevoerde stabiliteitsberekeningen is opgenomen in
bijlage 2.1.
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2) Zeer zanderig materiaal, dient te worden vervangen.

3) Humusrijke (veen) monsters aangetroffen, dit correspondeert met het
uitgevoerde grondonderzoek voor de verhoging en verzwaring van de zeedijk in
1978.

Wanneer de kleilaag (mijnsteenlaag) in de huidige situatie niet overal voldoende dik
is, moet deze kleilaag plaatselijk worden aangevuld. Dit kan echter betekenen dat
eerst de bestaande kleilaag en een beperkt deel van het onderliggend zand moeten
worden afgegraven, om ruimte te maken voor de nieuwe kleilaag.
In het algemeen wordt beneden gemiddeld hoogwater, in plaats van een nieuwe of
een aanvullende kleilaag, een pakket hydraulische fosforslakken (O/40mm) van
dezelfde dikte aangebracht. Dit omdat de klei onder water moeilijk is aan te
brengen. Voor nagenoeg het gehele traject is er beneden GHW een onderlaag van
te slappe klei aangetroffen (m.u.v. mijnsteen vakken), met een variërende dikte.
Beide punten worden ondervangen door het toepassen van een
overlagingsconstructie.

Volgens de beheerder is ook de ondergrond onder de bekleding minder
draagkrachtig. Dit kwam vooral naar voren tijdens het uitvoeren van de boringen.
Door de bandenkraan vervormde plaatselijk de glooiingsconstructie. Het betreft
vooral de trajecten van dp 1049 (+90m) tot dp 1056 (+65m) en van dp 1069 tot
1079(+75m). Er dienen aanvullende eisen te worden opgenomen t.a.v. uitvoering
zie hoofdstuk 7.

6.3 Gepenetreerde bekledingen

De overlagingen op de ondertafel bestaan uit breuksteen 5-40 kg. Dit resulteert in
een laagdikte van 0,40 m voor een overlaging zonder schone koppen (vol en zat),
uitgaande van een laagdikte van 2Dn5o.De overlaging met schone koppen heeft
een laagdikte van 0,50 m, waarvan 0,40 m volledig wordt ingegoten met gietasfalt.
De bovenste 0,10 m wordt vrijgehouden van gietasfalt (schone koppen). In tabel 6.8
is vermeld waar welke vorm wordt toegepast.
Daar waar de overlaging aansluit op het vak met basalt en daar waar deze direct
aansluit op de betonzuilen in de boventafel moet een waterslot worden
aangebracht. Ook aan de verticale wanden moet een waterslot worden
aangebracht. Het waterslot moet het optreden van statische wateroverdrukken, die
het gevolg zijn van het van bovenaf en vanaf de zijkant vollopen van het filter,
voorkomen. Op de plaats van het waterslot wordt de bestaande bekleding tot aan
de onderliggende kleilaag verwijderd. Vervolgens wordt vanaf de klei tot aan de
onderzijde of bovenzijde van de bekleding breuksteen van de sortering 90/180mm
aangebracht welke ingegoten wordt met asfaltmastiek. De Haringmanblokken
tussen dp 1056 (+65m) en dp 1059 (+95m) en tussen dp 1067 (+26m) en 1068
(+70m) die worden overlaagd worden niet gebroken voordat de overlaging wordt
aangebracht, omdat de Haringmanblokken op een filterconstructie zijn gesitueerd.
Uit een controleberekening van wateroverdrukken blijkt dat de ingegoten
breuksteen in dijkvak 87b in een minimale laagdikte van 0,42 m dient te worden
aangebracht. Het ligt daarom voor de hand hier een zwaardere bekleding,
eventueel met schone koppen, aan te brengen.
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Tabel6.8 Overlagingsvorm

Vak Locatie Overlaging
[dp]

[kg] penetratie

vol en zat
90 dp 1042(+85m)-dp 1045(+40m) (afstrooien met

lavasteenslaa)
90 do 1045(+40m)-do 1045(+80m)
90 do 1045(+80m)-dp 1050(+50m) 5-40
89b dp 1050(+50m)-do 1051(+50m)

schone koppen
89b dp1051(+50m)-dp1055(+22m)
89b do 1055(+22m)-dp 1058
89a dp 1058-do 1060(+15m)
89a dp 1060(+15m)-dp 1060(+50m) haven
89a do 1060(+50m)-do 1065(+25m)
89a dp 1065(+25m)-do 1065(+90m)
89a do 1065(+90m)-dp 1067(+25m) vol en zat
89a do1067(+25m)-do1068(+50m) 5-40 (afstrooien met
88 dp 1068(+50m)-dp 1074(+82m) lavasteenslag)
88 do 1074(+82m)-dp 1077
87b do 1071- do 1079(+75m)

6.4 Damwand haventje Strijen ham

•

Er is een ontwerp gemaakt voor de damwand waarvan een separaat
ontwerpdocument is opgesteld. Maatgevende situatie voor de dimensionering van
de damwand blijkt te zijn wanneer de havendam volledig weggeslagen is, de
achterliggende dijk deels verzadigd is en de buitenwaterstand laag is. Concreet zijn
de volgende aannamen gedaan voor de dimensionering van de damwand:

• Waterstand in de dijk bedraagt NAP +3,3 m;
• Maaiveldniveau zeewaarts van de damwand bedraagt NAP -2,5 m [16]

(optimalisatie naar NAP -1,5 m mogelijk i.v.m. de aanwezige teenhoogte);
• Waterstand zeewaarts van de damwand bedraagt NAP -1,60 m (= GLW).

De damwand heeft een lengte van 20 m (19 m) (van NAP +3,00 m tot aan NAP -
17,00 m). Op NAP +1,5 m zullen groutankers worden toegepast. De groutankers
hebben een lengte van 31 m (29 m), waarvan 8 m (6 m) groutlichaam. De
groutankers worden onder een hoek van 20° aangebracht met een h.o.h. afstand
van 2,52 m. Het gekozen damwandtype is een AZ28. In de besteksfase zullen de
aansluitingen op de glooiing nader gedimensioneerd worden. Voor verdere details
wordt verwezen naar het separate ontwerpdocument (zie Bijlage 5).

6.5 Overgangsconstructies
Ter plaatse van de horizontale overgang van de ingegoten breuksteen naar de
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 beton,
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gietasfalt of asfaltmastiek. Bij de verticale overgangen moeten de betonzuilen zo
goed mogelijk aansluiten tegen de bestaande bekledingen. Te grote kieren moeten
worden gepenetreerd met gietasfalt of asfaltmastiek.

6.6 Overgangtussen boventafelen berm

De overgang tussen de boventafel en de berm wordt uitgevoerd door de
betonzuilen aan te brengen met een afronding, waarvan de kromtestraal (R) 10 m
bedraagt. De betonzuilen worden over een lengte van 1 m op de berm doorgezet.
Er wordt aangesloten op de uitvullaag en geokunststof, beschreven in paragraaf
6.2. Tussen dp 1042 (+85m) en dp 1050 (+50m) wordt de overgang tussen
boventafel en de berm in verband met ruimtegebrek niet uitgevoerd met een
kromtestraal.

6.7 Berm

De bermhoogte tussen dp 1042 (+85m) en dp 1050 (+50m) wordt gehandhaafd op
een niveau van NAP + 4,1Om. De breedte van de berm op dit traject is ca. 3,0 m.
De berm hoogte tussen dp 1050 (+50m) en dp 1060 wordt gehandhaafd op een
niveau van NAP + 4,00 m / + 4,10 m. De breedte van de berm op dit traject is ca.
4m. Tussen dp 1060 en dp 1068 begint de bestaande berm hoogte op circa NAP +
3 à 3,4 m. De nieuwe berm wordt hier opgehoogd tot NAP + 4 m. De breedte van
de berm op dit traject is ca. 3 m. Op de rest van het traject bevindt zich een berm
op een hoogte van ca. NAP + 5,00 m met een breedte variërend van 3,0 m tot ca.
6,0 m. In het ontwerp van de dijkverbetering ligt de buitenknik van de berm dus op
een niveau tussen NAP + 4,00 m en NAP + 5,00 m. Op de berm wordt een nieuwe
onderhoudsstrook aangelegd, die geheel toegankelijk moet zijn voor fietsers. De
toplaag van de onderhoudsstrook wordt uitgevoerd in grindasfaltbeton of dicht
asfaltbeton, met een dikte van 0,06 m en voorzien van een lichtgrijze slijtlaag. De
breedte van de nieuwe onderhoudsstrook is 3,0 m.

• Tijdens de uitvoering bestaat de onderhoudsstrook uit een 0,40 m dikke laag
hydraulische fosforslakken, van de sortering 0/40 mm, op een geokunststof volgens
type 2. De eigenschappen van dit standaardweefsel zijn vermeld in Tabel 6.2 De
strook van hydraulische fosforslakken wordt na de uitvoering niet verwijderd, maar
afgedekt met asfalt. Gegeven een verdichte fundering van hydraulische
fosforslakken, stelt het toekomstige gebruik van de onderhoudsstrook geen
aanvullende sterkte-eisen.

Het plateau voor het gemaal "Loo Hoek", het havenplateau "Strijenham" en het
plateautje van de uitstulping nabij dp 1065 liggen op een hoogte van circa NAP +
3,00 m (circa Y2 Hs beneden ontwerppeil). Op de plateaus wordt er een langere en
hogere belasting verwacht, waardoor de dikte van het grindasfaltbeton of dicht
asfaltbeton hier 0,10 m bedraagt. Deze laagdikte is voldoende sterk om de golven
te weerstaan [18].
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7 AANDACHTSPUNTEN VOOR BESTEK EN UITVOERING

De palen van de overgangsconstructie moeten van FSC-hout zijn, dat voldoet
aan Duurzaamheidsklasse 1.

• Op de boventafel tussen circa dp 1049 (+90m) tot dp 1056 (+65m) is een
onderlaag van te slappe zanderige klei aangetroffen, met een variërende dikte
(dwarsprofielen 3 en 4, figuren 9 en 10). Hier moet een nieuwe onderlaag van
klei worden aangebracht, met een minimale dikte van 0,8 m. De horizontale
afmetingen van de slappe kleilaag kan met behulp van een aantal extra
kleiboringen nauwkeuriger worden vastgesteld.

• Voor het opstellen van het contract (definitief ontwerp damwand) dient er een
boring en een sondering op het haven plateau te worden uitgevoerd. Tijdens het
plaatsen van de damwand dient rekening te worden gehouden met resten van
oude uitwateringssluis (fundering).

• Op het plateau voor het gemaaltje dienen boringen te worden uitgevoerd, omdat
het niet te achterhalen is of het basismateriaal daadwerkelijk uit mijnsteen of klei
bestaat. Als het basismateriaal uit zand bestaat dient er een waterdichte laag te
worden aangebracht aansluitend op de glooiingsconstructie, om overdrukken
onder de bekleding te voorkomen.

• In het contract dienen er eisen opgenomen te worden t.a.v. het betreden van de
bestaande glooiingsconstructie onder GHW door materieel tijdens de uitvoering
van het traject van dp 1049 (+90m) tot dp 1056 (+65m) en van dp 1069 tot 1079
(+75m). Dit vanwege de lage draagkracht van de ondergrond van de bekleding.
In het contract dient de lage draagkracht van de ondergrond als kritiek punt te
worden opgenomen. De opdrachtnemer dient in zijn werkplan te omschrijven
hoe tijdens de uitvoering vervormingen van het talud worden voorkomen. Hierbij
dient gedacht te worden aan het verminderen/verdelen van de belastingen van
het materieel op het talud.

• Voorafgaande aan het aanbrengen van de overiagingen van gepenetreerde
breuksteen moeten de onderliggende lagen worden schoongemaakt. Er mogen
geen algen en geen zand- en slibresten aanwezig zijn. Er moet rekening
gehouden worden met de invloed van de getijbeweging 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 het
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.

Voldoende penetratiemateriaal toepassen voor de overlagingsconstructie t.p.v.
de gebroken Haringmanblokken, zodat eventuele openingen en holle ruimte
worden opgevuld.

De breuksteen aangeduid als 'schone koppen' moet voor 0,40 m vol-en-zat
worden gepenetreerd. De overige 0,10 m moet schoon worden gehouden.
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Voorkomen moet worden dat de gietasfalt kort voor en tijdens het aanbrengen te
veel afkoelt. Dat verdient extra aandacht wanneer de uitvoering van de
overlaging in de stormperiode plaatsvindt.

• De nieuwe bekledingen te verbeteren met zetsteen moeten met tonrondte
worden aangelegd (1/100 op % van de lengte).

• De watersloten dienen ook verticaal te worden aangelegd bij de beëindiging van
een vak.

• Voorafgaand aan de uitvoering van het dijktraject dient nagegaan te worden of
de ligging van kabels rond dp 1054 (lichtenlijn) invloed heeft op de uitvoering van
de werkzaamheden (KLlC-melding, i.o.rn. Scheepvaartdienst, Frans Mol).

• Tussen de Veerweg en de Oesterdam broeden kustbroedvogels vlak achter de
dijk in het natuurontwikkelingsgebied. Deze broedplaatsen liggen ruim binnen de
doorgaans gehanteerde verstoringsafstand van 200 meter van de dijk. Om
significante verstoringseffecten op voorhand uit te sluiten, is het raadzaam het
parkeerterrein achter de dijk niet als opslagterrein te gebruiken tijdens de
uitvoering. Hiervoor dient een andere locatie te worden gezocht.

• Als extra aandachtspunt dient er op gelet te worden dat er geen vrijkomende
materialen zoals teen beschot, perkoenpalen en een overvloed aan
bekledingsmaterialen uit de toplaag in de Oosterschelde terechtkomen.

• De twee duikcorridors dienen inclusief meubilair te worden hersteld. Tevens dient
er rekening mee gehouden te worden dat het voorland intensief gebruikt wordt
door duikers. De kreukelberm dient hier geschikt voor te worden gemaakt door
middel van een vol en zat penetratie. Om verlies aan penetratiemateriaal te
voorkomen dient de breuksteen met een sortering 60-300 kg (20n50) te worden
afgewerkt met een breuksteen sortering 5-40 kg en deze vol en zat te
penetreren.

• In een vroeg stadium dient er met de twee campingbeheerders en de
havenvereniging contact te worden opgenomen.

• Bij de dijktraject beëindiging van dp 1079(+ 75m) dient rekening te worden
gehouden met

bij het strand aansluitend op de Oesterdam dient rekening te worden
gehouden met strandrecreatie in de vakantiemaanden.
huidige betonnen fietspad (gemeenten aangelegd) wordt grotendeels
opgebroken en vervangen door een onderhoudsstrook van asfalt.

In een vroeg stadium dient er met de gemeente Tholen contact te worden
opgenomen over bovenstaande punten.

• De toeslagstof in de Fixstone bekleding is volgens het geraadpleegde bestek
(nr. TH7/D027, 1979 - 1980) niet teerhoudend.

• Na de asfalteerwerkzaamheden dienen er op het plateau of op de betonnen
deksloof bij het gemaal "Loo Hoek" val - en inrijbeveiligingen te worden
aangebracht.
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• Te herzetten basaltzuilen dienen aan een minimale hoogte te voldoen (zie
ontwerpers hand leiding.

• Na het aanbrengen van de overlagingsconstructie dient de strekdam nabij dp
1054 wederom te worden aangesloten.

43 Versie 3.00
23-02-2006



Dijkverbetering THOLEN 2
Poortvliet-, Nieuw Strijen-, Klaas van Steeland- en de Schakerloopolder

8 LITERATUUR

1 Voorbereiding dijkverbeteringen 2005/2006, (concept) algemene ontwerpnota
Dorst, C.J. en Kortlever, W., Projectbureau Zeeweringen,
Versie 2, Goes, 24-08-2005.
PZDT-N-05182ontw

2 Detailadvies Poortvlietpolder, Nieuw Strijenpolder, Klaas van Steeland en
Schakerloopolder (startnotitie )
Jansen, M., Svasek Hydraulics, 6-10-2005.
Ref.: mj/05313/1340 1PZDT-V-05130

3 Bijlagen bij 'Handleidingen Toetsen en Ontwerpen van dijkbekledingen'
Werkgroep Kennis, Versie 10, 05-03-2004.
PZDT -R-04.063ken·

4 Memo beëindiging randvoorwaardenvak Tholen 2
Hordijk, D., RIKZ, 04-09-2005.
PZDR-E-05025

5 Milieu-inventarisatie Zeeweringen Westerschelde
Boetzelaer, M.E., en Bartels, A.F.X., Bouwdienst Rijkswaterstaat,
Hoofdafdeling Waterbouw, Utrecht, versie 17 (definitief), mei 2001.
PZDT-R-01144-inv

6 Inventarisatie Oosterscheldedijken:
Inventarisatie zoutplanten boventafel Oosterschelde (herstel en verbetering)
Meetinformatiedienst Zeeland, 29 augustus 2002.
PZDB-R-02057

7 Inventarisatie sterkte gezette taludbekledingen in Zeeland
Grondmechanica Delft, Delft, januari 1997.
Kenmerk 362070/46

8 Leidraad toetsen op veiligheid, LTV, augustus 1999.

9 Actualisatie toetsing bekleding Poortvlietpolder, Nieuw Strijenpolder, Klaas van
Steeland en Schakerloopolder (Tholen), dp 1040 - dp 1080
Waterschap Zeeuwse Eilanden, concept 0.1, 10-12-2004.
PZDT-R-04369

10 Kartering sublittorale dijkvakken Oosterschelde
Wetsteyn L.P.M.J., RIKZ, 01-11-2005
RIKZlZD0/2005.603261 PZDB-B-05150

11 Controle/vrijgave toetsing Poortvlietpolder, Nieuw Strijenpolder, Klaas van Steeland en
Schakerloopolder
Bossenbroek, J.C. 1Provoost Y.M., Projectbureau Zeeweringen, definitief, 24-10-2005.
PZDT -M-05382

44 Versie 3.00
23-02-2006



Dijkverbetering THOLEN 2
Poortvliet-, Nieuw Strijen-, Klaas van Steeland- en de Schakerloopolder

12 Brief: Stabiliteit voorland Tholen 2
Poortvlietpolder, Nieuw Strijenpolder, Klaas van Steeland en Schakerloopolder
Buijs, A:J, Waterschap Zeeuwse Eilanden
PZDT-B-05417

13 Technisch Rapport Steenzettingen
TAW-rapport, december 2003.
DWW-2003-097

14 Handleiding Ontwerpen Dijkbekledingen, Technische werkwijze van het Projectbureau
Zeeweringen
Werkgroep Kennis, Versie 10,26-04-2004.
PZDT -R-04066ken

15 Visie Oosterschelde
.Dienst Landelijk Gebied, Zeeland, 2002.

16 Haventje Strijen ham
D. Hordijk, RIKZ, 26-11-2005
K-05-08-35 (interne notitie, concept)

17 Brief: afkeuren glooiing vlak OS/105001 en OS/105101
Poortvlietpolder, Nieuw Strijenpolder, Klaas van Steeland en Schakerloopolder
Marinisse, A.G, Waterschap Zeeuwse Eilanden
PZDT -B-05366

18 Memo diktes onderhoudspaden dijken
V.M. Provoost/Co Montauban,
K-05-10-33.

45 Versie 3.00
23-02-2006



FIGUREN

Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4
Figuur 5
Figuur 6
Figuur 7

Figuur 8
Figuur 9
Figuur 10
Figuur 11
Figuur 12

Figuur 13
Figuur 14
Figuur 15
Figuur 16
Figuur 17
Figuur 18
Figuur 19
Figuur 20

Dijkverbetering THOLEN 2
Poortvliet-, Nieuw Strijen-, Klaas van Steeland- en de Schakerloopolder

Situatie
Projectgebied
Glooiingskaart huidige situatie
Glooiingskaart eindbeoordeling toetsing
Glooiingskaart alternatieven
Glooiingskaart ontwerp
Dwarsprofiel1 / dp 1042+(85m) - dp 1045+(40m)

/ dp 1045+(80m) - dp 1050+(50m)
Dwarsprofiel2 / dp 1045+(40m) - dp 1045+(80m)
Dwarsprofiel 3/ dp 1050+(50m) - dp 1051+(50m)
Dwarsprofiel4 / dp 1051+(50m) - dp 1058
Dwarsprofiel 5/ dp 1058 - dp 1060+(15m)
Dwarsprofiel6a / dp 1060+(50m) - dp 1065+(25m)
Dwarsprofiel 6b / dp 1065+(90m) - dp 1067+(25m)
Dwarsprofiel 7/ dp 1065+(25m) - dp 1065+(90m)
Dwarsprofiel 8/ dp 1067+(25m) - dp 1068+(50m)
Dwarsprofiel9 / dp 1068+(50m) - dp 1074+(82m)
Dwarsprofiel10 / dp 1074+(82m) - dp 1077
Dwarsprofiel11 / dp 1077 - dp 1079+(75m)
Dwarsprofiel 12
Situatie haventje "Strijen ham"
Situatie gemaal "Loo Hoek"

46 Versie 3.00
23-02-2006



Overzichtssituatie Poortvliet-. Klaas van Steeland-. Nw.-Strijen- en Schakerloopolder
\ \~

Figuur 1

j'

: .-
t

\

QJ

Kapele

N
<-
QJ

>
o
<,

0

'S

0' D
terSCh

[(je s c H E
\

c:
c
""!

.~
-;
<-
o
o
a.
/'~
o~

-;

opogra
Kadastrale onderqrond: Icl Reqionaal samenwerkinqsverband Zeeland GBKN



Figuur 2

\
\

Klaas van \
Steelqnopolder \

Tholensche Ga t

Oostersehelde c:
cr
"!
.~
>~
L..
o
o
c..
/
QJ

>
L..
o
o
c..
/
c:
QJ
er
c:
L..
QJ

:s
QJ
QJ

N
/
t..:)

Z
Z
UJ
:.::
UJ
t-
-:~ __ ~ ~ ~~ ~t..:)

Topografische ondergrond: (cl Topografische Dienst Kadaster
Kcrtn s tr nt s onrtsr or ond. lrl Kn do s t er , Mir1r1plhllrn Tnnnnr c f isr hs nnrtar or nnd- (rl Rpnionaal sampnwprkinnsvprhonn 7pplonr1 GBKN

~.
Q:'

Projectgebied Poortvliet-, Klaas van Steeland-. Nw.-Strijen- en Schakerloopolder
Datum: 24-01-2006



Poortvliet Van Steeland-,
R.V.vok 91 R.V.vok 90 R.V.vok 89b R.V.vok 890

~ ~ ~
r-.

0 '" m
-0 -0 -0
0 0 0

~ c, c,
u u u

r-, m 0- 0 4 '" -0 m

'" '" '" -0 -0 -0 -0 -0 -o -0 -0 -0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

~ c, o, c, ~ o, c, ~ c, ~ ~ o.u u u u u u u u u u u u

E
0
u

~m
c:

-0
~

0- 0 0 0 _g 0 0

'"
-0 -0 -0 -0 -0

0 0 0 0 ~ 0 0

c,
u~ ~ ~ t c, c,

U U U U ~ U u

I I I

1 1 1~
1

~

~ 1 ~
1

~ 1 ~
1

~ 1 ~

1
~~.£_oq _

1--
NAP~!?""pg _

1
:..lQL_ =-l.QQ__

~ ~ 16

1 1 1

Aanzicht hay,ndam .1

West

E

'"CD.
r-.,_,.
~
Cl.
"C

~
'")I
c:

.,; "" !}. ~'"co 4~ '" '"4 .. ..
0 0

c, c, c,
u u u~ .. '"4 4 ..

0 0 0

~ ~ ~
u u u

e-, m 0- 0 ~ ~ .. '" -0-r 4 4 "' '" '" '" '" "' '"0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

~ ~ ~ c, ~ ~ c, ~ ~ ~u u u U "0 "0 U U U u

1 rHotte krUin:

1

1 1 1

1

Haventje Strijenhom

bochtI, bocht bocht bocht bocht bocht

•

N\A/.-Strijen- en Schakerloopolder
R.V.vok 88 R.V.vok 87b

Oos t

'""C.:

0 ~ ~ 4 '" -0 ~ 0- 0~ r-, e- r-: ~ r-, r-. e-, ~
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

~ ~ c, ~ ~ ~ ~ ~ c, ~ c,
u u u u u u u u " u u

1rHO+te
kc"n 1

1 1 1

1 I 1

bocht

Figuur 3
Glooiingskaart
huidige situatie
legenda

=1 asfal t
_2 basal t

=3 betonzuilen
=4 betonblokken

=5 d ia baal 9 I aaiing

=6 d QO rgr oe is t e ne n
=7 doornikse steen

=8 pools graniet
=9 Harîngmanblokken

=10 hydroblokken met ECO-Ioag
=11 koper si a k bi ok k en

=12 lessinese steen

=13 petite graniet

=14 vil voor ds e steen

=15 granietblokken

=16 beton
=17 f ixs t cne
c::::::=l 18 natuursteenkeien
nrmnnr 19 basalton en basalt= 20basaltanblakkenmetEfû-f optuuq
c.....==.J 21 polygoon zuilen met Eï Oc t cptc c q
ISSSS! 22 breuksteen + beton
zzzza 23 te s sine se steen. be t on
~ 24 te ssine se steen. gietasfa(t
lZZZZa 2S vüvo or ds e steen. beton
~ 26 vilvoordse steen ~ gietasfalt

27 natuursteenkeien • asfalt
lZZZ.Z,jiI 28 breuksteen .. asfalt
~ 29 betonzuilen • asfalt
c::::::::J 30 Leendertse betonblokken

stortsteenlijn

ik"
Waterschap Zeeuwse Eilanden

Datum: 24-01-2006

G,\ TEKENING\ Zeewer ingen \ Poor t v! ie t \ Glo aiing.dgn



Poortvliet-, Van Steeland-, Nw.-Strijen- en Schakerloopolder
R.V.vok 90 R.V.vak 89b R.V.vok 890 R.V.vok 88

E

'"r--.
0-
r-:
o

Oost ~

R.V.vOk 91 R.V.vok 87b

Wes t

c:
E rn
o QJ

': co ~ ~ ~~ ~ ~ ~
"' "' 00 0 "' ~_, _, ~'" -o -o -o~ ~ 00 0 0 0

.g-.g. 0.0. a a a

"" " " "'" I I~ r-. eo ~ 0 ~ _,
"' '" ~ c- ~ -s "' I '" e- ~ I~ 0 ~ ~ _,_, _, _, _,

'" '" '" "' "' "' "' "' "' "' -c -o -o '" '" '" r-. c- r- r-.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 '" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a I I; 0. a 0. a c, a c, "- a 0. a c, a "- "- a I c. "- 0. I; "- c, "- a "-" -o -o -c -o -o " " -o " " " -o " " -o -o -o " " " -o " -o -o

I I I I :r"t' kruin :
I I I I I I I IrHo1" kruin I

I I I I I I I I 1 I 1 I I ! I
I I I I I I I I "+e ~Ui,enberm:

I I I I
I

'" -o ~ ~ 0
e-- c- c- r-, c- ~
0 0 0 0 0 0

a "- a a a 0.
-c -o -o 'C " "~I

bocht bocht bocht bocht Ho ve n t je Strijenh bocht
bocht

E
c
-c~ ~

'"o 0 0
o

c- s:
'" '" '" -o
0 ~ ~ 0 ~

"c, a "- a c

" 'C " -o ~
I I I I I

I I I I I~
I ~

~ I® I =-L2..Q__

I 9 I
:L2L_ I I -L..QQ__

I I
~ I I ~

I I
I--
I

=-L.Q2__ =-L.Q2__

:L2L_ =L2!L_

I I
Aanzicht havendam

c,

"I

I

I

, I
,Is----
I

16 I
I

Figuur 4
Gl oounqsku c r t
eindbe ccr detinq z t oe t s inq

legenda

<ID goed

@ onvolOoPl"ldt

Waterschap Zeeuwse Eilanden

Datum: 24-01-2006

G: \ TE KENING \ Ze eweringen \Poor t vi iet \Glooiing.dgn



- ,
Po or t v.re t-. Van St eetnnu-. Nw.-Strljen- er. Schakerloopolder

F rquu 5

R.V,VOK 91 R.V.'%k 90 R.V.vak 89b

~

~
West I~

»
c

I'~
<D

it

,u_e_ I
-LH___I
±QL_

oM.O__

R.V.vak B90 R,V,vok" 88 R.V,vak 87.Q_

~~~..
Oost

~~~·»·~~
e . • e e •
it ~ ~ ~ % :;

.
~•
:; . • e " ~ - • ~ - ~~ it :; it it :; it it :; it

~ :
e e

~ .:

. - ~~ ~ "o .. .. _- - - -

~

R.V,vok 91

, ...... , ...... '.111 .... _ ...
... b<$IW41''''_' "'- ••• , '" ~Ir.,.. I'l0l0

Gl oo unqskn o r t
alternatIef 1a

R.V.vak 90 Rv.vck 89b R.V.vok B90;
West li.»

.sI!

•
it

-LI1Q_ 1

-LH___I
±QL_

oM.O__

~
:2:.QL_

~.g.U_ _

R,V.vnk 88 R.V.vok 81b

Oost t
·»~
c

• e e e • e ,. ;
it :; :; :; it it it it it -8 it

e • • ~ e " ~ • •
it it it it ~ it it it it it

"'" 2 ; 2 2 ..

it.g. .:

R.V.vQk 91

.. Ol

/ ... ,._ 00.",,111 ""._ •••
fll ~_." .. h"I11'~ SI'I,..!tII_

Gl o ounqsku o r t
alternatief 2

~
West I~

»
e
I'f'
<D

•
it

,u_e_ I

~l

R.V.vok 90 R.V,vOk BB R.V.vOk a','L

~~
l!

Oost
~~

·»
]

~ e • ;
it t : ~

I I I
I I I

R,V,vok 89b R.V.VQK 890

; II! ~ ~ ~ ~ ; I ~ • • ; I; ~ ;; I;; • e e e e e- - - - - - - - - -
it .go go .g- it % it it it it it ,g. .g. .g- it it it % g- :; .g. .: .go :- .g- it % %

I II1 I Ir"~,, ..",,1 I I I I I I I I I I I1 1 1 1 I 1 1 11 Ir"+""i'l I I
I III 1 1 i i ! I I I I I ! I I I 1.1 I I ! I ! ~ I1 I I I i I

it

lOl "'.~ (lUII('" M.IWI....
Hl "_"'jOe '."Mtl" Su,,," ,_. Gl oo unqsk o u r t

ol terna hef 3

Voor legenda zie figuur 6 ik':
Waterschap Zeeuwse Eilanden

Datum: 2<Hl1-2006

G, \ TEKENING \ Ze ewer ingen \Poor tvlie t\Gloo iing.dgn



Poortvllet-, Van Steeland-, Nw.-Strijen- en Schakerloopolder

~
"

E
.."
CD.
'"...t
~
0..
"'0

.x~
'" ~
)I 0.

•<:: ~-,
E c::n J- E
<> '" -o

<0 ...
N '" '".J ... ...
<> ~ <> <>

o, ~ 0. 0.

" -, ., .,

I .J
... '" I 1~... ~<> <>

1
0. 0. 0.

1
I;-o -o -e

1 1 1 1 1 1

R.V.vok 90 R.V.vok 89b R,V.vok 890 R.V.vok 88 R.V.vok 87b

0
CD

~
0..

Oos t
"'0

.x~..
)I..
"'0
c:..._,

0-
e>

c. Q. c.

~ » ~-e

~
N ~ ...

~
-a ~ 00

~
<>~ r-, r-, r-: r-. ~ 00

es <> <> <> <> <> <> <>

C. 0. 0. 0. 0. C. 0. ~ 0. C. ~-e "0 "0 "0 "0 -e "0 "0 "0 "0 "0

R,V.vOk 91

West

c.

"
0.

"
0.
"0

C.
'0

0.
'0

0.
"0

0.
'0

0.
'0

0.
'0

0.
'0

~
~
"~ e .ll""'"

<> ." 00
-o <> -o
<> <> <> '" <>

c. c.
c. » c, ~ 0.
"0

'0 '0 "~
-,

<> I ~ ~ .J '" I "" ~ '" I~-o -o -o -o -o -o
<> <> <> 5? <> <> <> <> 5?
~

1
c, 0. C. C. 0.

1
c. C. 0. I~'0 " -o '0 -o " " -o .,

1 1 1 1 1 1

N...
<> '"<> '"<>

C.
"0

I

E
0
-o

00
c

""
~

<> J!-o
<> ~

-o
c.~

I

1

1

1

I
I
1

I
I
I--
I

Figuur 6
Glooiingskaart
(gekozen ontwerpl
alternatief 1b

Damwand me t gepenetreerde breuksteen

AanlÎ(ht hQvendaln

legenda

=1
-2
=3
=4
=5
=6

asfalt
basalt
betonzuilen
betonblokken

diaboolglooiing
door groe is tenen

c:::::::J 7 doornikse steen

c:=:J 8 pools graniet
c=:::J 9 Haringmanblokken= 10 hydroblokken met ECO-laag
c:::::::J 11 koperslakblokken

c::::J 12 lessinese steen
13 petite graniet

14 vit vccr-ds e steen
= 15 granietblokken= 16 beton
c:::::::J 17 fixstone

ramwo.nd mei gepenetreerde breuksteen
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Figuur 7

Breuksteen
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<> '1 r;' <> '"~
.0 ~

Dwarsprofiel 1 bestaand

Onderhoudsstrook breed 3.00

Vanaf dpl049.90m geen mijns leen aanwezig maar dunne
grondverbetering toepassen conform dwarsprofiel 3

Tussen dpl042.SSm en dpl04S.40m overiaging breuksteen S-40kg
laagdikle 0.40 vol en zal peneireren mei gielosfall en afgeslrooid mei lovasleen.lag.
Tussen dpl04S.S0m en dp 10S0.S0m overiaging breuksleen
mei schone koppen, laogdikle 0.50 waarvan cr.40 volledig
peneireren mei gielasfall, bovensle 0.10 vrijhouden

Belonzuilen dik 0.4SI2300kg/m3
inwassen mei sleenslag 4132mm

Overgang ingielen mei

Nieuwe
Hoogle t.e,v, NAP

Kreukelberm breuksleen 60-300kg
dik O.SO Afwalerend

fosforslakken 0/40mm
geolelliel Iype 2

Besloonde breuksleen
uilvlakken

Geolelliel Iype 2 mei
opgeslikte non-woven

Afsland I.o.v. nulpunt

oD

""..;
... ~...

<>~ ~ <>
.0, ,

Hoogle I.o.v. NAP

Nieuwe
Afsland I.o.v. nulpunl

Dwarsprofiel 1 nieuw van dpl042.SSm lol dpl04S.40m
van dpl04S.S0m lol dpl0S0.S0m



Breuksteen

Figuur 8
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Hoogl. t.o.... NAP

dp1045.45m
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.1.78
Vol .n lal ingi.t.n m.t alfaltmallÏ.k
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BlSlaand. br,uhlltn
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uil..laldeenN.A~ 0.00 _
Kr.uktlb,rm
br.ukslltn 60-300kg

dik 0'~.8:0_~~@iiiiifiji'IIIII~IJJl~EP'''''

Hoogt. t.D.... NAP

Afsland t.o.... nulpunt

Nj,uw.
H•• gt. t••.•.NAP

Niluw'
Afstand t.o.... nulpunt

Dvarsprofiel 2 nieuv Van dp1045.40mt.t dp1045.80m



Breuksteen

Fixstone dik 0.J5/0.15
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Figuur 9
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O 0 0 0
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Dwa rspro f iel 3 bestaand

Overlaging breuksleen S-40kg laagdikle 0.50
0.40 volledig peneIreren meI gielaslall,
bovensle 0.10 vrijhouden Ischone koppenl

Overgang

Hoogle I.o.v. NAP

'"=
:!i

o

Afsland I.o.v. nulpunl

Nieuwe
Hoogle I.o.v. NAP

Nieuwe
Alsland I.o.v. nulpunl

Dwarsprofiel 3 nieuw Van dpl0S0.S0m lol dpl0Sl.S0m

loslorslakken 0/40mm
geolexliel Iype 2



Figuur 10

Breuksteen
Basalt dik 0.20/0.30 Fixstone 0.35/0.15

uin dik 0.05 en vlïlaa dik 0.20
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Dwarsprofiel 4 bestaand

Hoogte t.a.v. NAP

Vana' dpl056.60m bestaat de ondergrond uit mijnsteen en dient
een grondverbetering te warden uitgevoerd con'arm dwarsprofiel

Overlaging breuksteen 5-40kg laagdikte 0.50
0.40 volledig penetreren met gielas'alt.
bovenste 0.10 vrijhouden lschone koppenl

Bestaande breuksteen
uitvlokken

Kreukelberm breuksteen 60-300kg pa troon-
gepenetreerd lstippenl met gietas'alt dik O.BOL~~~ _

Geotextiel
opgestikte nO"-"Ovenl~~--~~------~

Afstond t.a.v. nulpunt

Nieuwe
Hoogte t.a.v. NAP

Nieuwe
A'stand t.a.v. nulpunt

Dwarsprofiel 4 nieuw Bestaande teen op co. NAP-1.30: van dp1051.S0m tot dpl05S.Z2m
Bestaande teen op co. NAP-I.OO: van dpl0SS.22m tot dpl0SB



Figuur 11
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O.erlaging breuksteen 5-40kg laagdikle 0.50
0.40 .olledig penetreren met gietaslalt,
bo.enste 0.10 .rijhouden Ischone koppen'

Besloonde breuksleen
uitvlokken

Kreukelberm
breuksleen 60-300kg
dik 0.80

Hoogle I.o ••• NAP

Afsland 1.0••• nulpunl

Nieuwe
Hoogte I.o .•• NAP

Nieuwe
Alsland I.o ••• nulpunl

DwarsprofielSnieuw Van dpl058 lol dpl060.15m



Figuur 12
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Dwarsprofiel 6 bestaand

Overlaging breuk si een 5-40k~ laagdikte
vol en zal peneireren mei g.elasfalt
afstrooien mei lavasleenslag

Besloonde
uitvlakken

Belonzuilen dik O.4S12300kg/m3
inwassen mei sleenslag 4/32mm

Overgang

Hoogle I.o.v. NAP

Afsland I.o.v. nulpunl

Nieuwe
Hoogle I.o.v. NAP

Nieuwe
Afsland I.o.v. nulpunl

Dwarsprofiel 6 nieuw Besloonde teen op NAP-1.S0: van dpl060.50m lol dpl065.25m
Besloonde leen op NAP-1.00: van dp 106S.90m lol dpl067.25m



N.A.p._!.O_O _

Betonblokken
Bosalt dik 0.20/0.30

Figuur 13
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Grindasfaltbetan dik 0.10
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Dwarsprofiel 7 nieuw Van dp1065.25m tot dpl065.90m



Figuur 14
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afstraaien met la.asteenslag
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inwassen met steenslag 4/32mm
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Figuur 15
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vol en lQt penetreren met gletasfalt
alslrooien mei lavasteenslag

Kreukelberm breuksteen 60-300kg palroon-
gepenelreerd Islippenl mei gielaslall
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GeoleKliel Iype 2 mei
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Hoogle I.o.v. NAP
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Dwarspro f iel 9 nieuw Van dpt068+S0m tol dpt074.S2m



Figuur 16
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Dwarsprofiel 10 bestaand

(jeotntiel type 2 met
opgestikte non-woven

aestaande breuksteen verwijderen, (dpl069 tot dp10771
transporteren en verwerken nabij dpl060 (ha.ent je Strijenhaml

Hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe
Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe
Afstand t.o ••• nulpunt

Dwarsprofiel 10 nieuw Van dp1074.82m tot dpl077



Figuur 17
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Dwarsprofiel 11 bestaand

Afslond I.o.v. nulpunl

Overloging breuksleen 5-40kg laagdikte 0.50
0.40 volledig peneIreren meI gielos'oll.
bovensle 0.10 vrijhouden (schone koppenl

breuksteen

Kreukelberm breuksleen 60-JOOkg potroon-
gepenetreerd Islippenl meI gielosfoll dik 0.80L~~~ _

Geolediel
opgeslikle nen., ••o.,.nl

Hoogle I.o.v. NAP

Nieuwe
Hoogle I.o.v. NAP
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Dwarsprofiel 11 nieuw Van dpl077 lol dpl079.75m



Figuur 18
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Figuur 19
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Dekking 1.00

Dekking 0.30

Bovenkant damwand
NAP +3.00

Ont gra vingss t rook
breed 1.00

--,,
/ Rekening houden met restant uitwaterin

Overlaging breuksteen 5-40kg laagdikte
vol en zat penetreren met gietasfal t

Onderhoudsstrook
breed 3.00

Betonzuilen dik 0.45/2300kg/m3
inwassen met steenslag 4/32mm

Overlaging breuksteen 5-40kg laagdikte 0.50
0.40 volledig penetreren met gietasfalt,
bovenste 0.10 vrijhouden (schone koppen)

Kreukelberm breuksteen
60-300kg dik 0.80 breed 5.00

Maten in meters tenzij anders aangegeven
Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

LEGENDA

Bestaande situatie

Beide zijden tussen glooiing en stalen
damwand opvullen met breuksteen 90/180mm
penetreren met asfaltmastiek

Haventje Strijenham
Schaal 1:500

Nieuwe situa tie

I§>§§<§I Asfalt

tSSBRBI Betonzuilen

~ Overlaging breuksteen

rst:t;;t:1 Breuksteen 60-300kg
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Kreukelberm breuksteen
60-300kg/m3 dik 0.80, breed

Overlaging breuksteen 5-40kg laagdikte
afstrooien met lavasteenslag

Kreukelberm breuksteen
60-300kg/m3 dik 0.80, breed

Verwijderen basal tonzuilen incl. onderlaag
Vullen met breuksteen 90/180mm vol en zat gepenetreerd
met asfaltmastiek voor een waterdichte constructie

Basaltonzuilen overlagen met
grindasfaltbeton dik 0.10

Gemaal Loo Hoek
Schaal 1:500

Betonzuilen dik 0.45/2300kg/m3
inwassen met steenslag 4/32mm

Figuur 20

LEGENDA
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Bestaande situatie

Nieuwe situa tie

I§§§§I Asfalt

tRf§3:B:BI Betonzuilen

~ Overlaging breuksteen

rst:t;;t:1 Breuksteen 60-300kg
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Dijkverbetering THOLEN 2
Poortvliet-, Nieuw Strijen-, Klaas van Steeland- en de Schakerloopolder

BIJLAGE 1 TECHNISCHE TOEPASBAARHEID

Bijlage 1.1 Betonzuilen

De technische toepasbaarheid van betonzuilen wordt beschreven in paragraaf
5.4.3. De stabiliteit van de zwaarste zuilen, met een dichtheid van 2900 kg/m3 en
een dikte van 0,50 m, is berekend voor alle randvoorwaarden uit tabel 3.2 en de
aanwezige taludhelling (bestekswaarde). Hieruit blijkt dat toepassing van
betonzuilen langs het gehele dijktraject mogelijk is. In bijlage 1.2 zijn alle
uitgevoerde berekeningen (spreadsheetoverzichten) opgenomen .

..
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Dijkverbetering THOLEN 2
Poortvliet-, Nieuw Strijen-, Klaas van Steeland- en de Schakerloopolder

Bijlage 1.2 Haringmanblokken

De technische toepasbaarheid van de Haringmanblokken is beschreven in
paragraaf 5.4.4. In deze bijlage zijn alle uitgevoerde berekeningen
(spreadsheetoverzichten) opgenomen .

•
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'X Spreadsheet ontwerpen
nadere omschrijvingen, cellen worden niet gebruik bij berekening

worden niet gebruik bij berekeningen
~

DIJ~VAKNR"; '190 (dI' 1045) set 1
1POGi:îER~2îî!~:::iiITHOLEN 11

J
GEBIED0i;f'ii~ OOSTERSCHELDE ~

Ruimte voor opmerkingen:
Maximale toepassingsniveau:
Betonzuilen hoogte 50 cm, minimale dichtheid 2900 kg/m3
Gekantelde Haringmanblokken O,50·0,50·0,20m3

werkelijke hoogte 0,50



>.spreadsheet ontwerpen,,

'~

t.b.v. nadere omschrijvingen, cellen worden niel gebruik bij berekening

worden niel gebruik bij berekeningen

Na wijziging opnieuw laten rekenen

Ruimte voor opmerkingen:
Maximale toepassingsniveau:
Betonzuilen hoogte 50 cm, minimale dichtheid 2900 kgJm3
Gekantelde Haringmanblokken 0,SO'0,50'0,20m3

wer1<elijkehoogte 0,50



~Spreadsheet ontwerpen Versie 9.124-10-05 •

Wijzigingen t.o.v. 9.01: invoer 4 waterstanden, 5 ksih-2/3 voor basalt, blad grafieken

I!V:NDYOORWAARQï;NJRïf§¥;ti/ '~2&i \1/': '17" {'.' :'1':' ':1
t.b.v. nadere omsChrijvingen, cellen worden niet gebruik bij berekening

cellen worden niet gebruik bij berekeningen

set2 ...

Na wijziging opnieuw laten rekenen

Ruimte voor opmeriklngen:
Maximale toepassingsniveau:
Betonzuilen hoogte 50 an, minimale diChtheid 2900 kgJm3
Gekantelde Haringmanblokken O,50'O,50'O,20m3



\ Spreadsheet ontwerpen

Na wijziging opnieuw laten rekenen

nadere omschrtjvingen, cellen worden niet gebruik bij berekening

worden niet gebruik bij berekeningen

maatge,v~nde I . wSI (m. NAP) I 3,50 I 3,85 I 1,~0; :::1' :.; 3,80 ; I I I I I I
condities . Hs . 'm' ??I< < ??Q ? (14 -: ;??A.

afschuiving

Ruimte voor opmerkingen:
Maximale toepassingsniveau:
Betonzuilen hoogte 50 cm, minimale dichtheid 2900 kgJm3
Gekantelde Hartngmanblokken 0,50'O,50'0,20m3

wer1<elijke hoogte



•

•



\ Spreadsheet ontwerpen
l.b. v. nadere omschrijvingen, cellen worden niet gebruik bij berekening

worden niet gebruik bij berekeningen

Na wijziging opnieuw laten rekenen

Ruimte voor opmeriklngen:
Maximale toepassingsniveau:
Betonzuilen hoogte 50 cm, minimale dichtheid 2900 kglm3
Gekantelde Haringmanblokken O,50'O,50'O,20m3

wer1<elijke hoogte 0,50 0,50 0,50 0,50



I, Spreadsheet ontwerpen
nadere omschrijvingen, cellen worden niet gebruik bij berekening

worden niet gebruik bij berekeningen

POLDER THOLEN 11 I
DIJKVAKNR 8Sa setljcljl_ 105!!)_ I
GEBIED" OOSTERSCHELDE 1"'1

Na wijziging opnieuw laten rekenen

Ruimte voor opmertklngen:
Maximale toepassingsniveau:
Betonzuilen hoogte 50 cm, minimale dichtheid 2900 kgJm3
Gekantelde Haringmanblokken 0,50'0,50'0,20m3

wer1<elijkehoogte



\ Spreadsheet ontwerpen

""UAn wnrdAn niet gebruik bij berekeningen

POi!PE~~:;;(~tts.ITHOLEN 11 ]
DIJKYAKNIt;~~189a set 3 (dp 1058) J
GEBIED 'jlj100STERSCHELDE ~

Na wijziging opnieuw laten rekenen

Ruimte voor opmerldngen:
Maximale toepassingsniveau:
Betonzuilen hoogte 50 cm, minimale dichtheid 2900 kgJm3
Gekantelde Haringmanblokken 0,50·0,50·0,20m3

werkelijke hoogte



\ Spreadsheet ontwerpen
t.b.v. nadere omschrijvingen, cellen worden niet gebruik bij berekening

cellen worden niet gebruik bij berekeningen

,

Na wijziging opnieuw laten rekenen

Ruimte voor opmerikingen:
Maximale toepassingsniveau:
Betonzuilen hoogte 50 crri, minimale dichtheid 2900 kg/m3
Gekantelde Haringmanblokken 0,50'0,50'0,20m3

werkelijke hoogte 0,50 0,50 0,50



-, Spreadsheet ontwerpen

"

Versie 9.124-10-05 .a.
Wijzigingen t.o.'W' 9.01: invoer4waterstanden,5 ksiA-2/3 voor basalt, blad grafieken.

RANDVOORWÄÀRDEN RIKZ q •• q.. ••••• I
t.b.v. nadere omschrijvingen. cellen worden niet gebruik bij berekening

cellen worden niet gebruik bij berekeningen

POLDER ITHOLEN II ]
DIJKVAKNR 189a set 2 (dp 1063b) J
GEBIED looSTERSCHElDE 1·1

Na wijziging opnieuw laten rekenen

toplaag

Ruimte voor opmerkingen:
Maximale toepassingsniveau:
Betonzuilen hoogte 50 cm. minimale dichtheid 2900 kg/m3
Gekantelde Haringmanblokken 0,50·0.50·0,20m3

wer1<elijke hoogte



Spreadsheet ontwerpen Versie9.124-10-05 • •
Wijzigingen t.o. ie 9.01: invoer4 ~aterstanden, 5 ksiA-2/3 vo~~~:salt, blad grafieke

IRANDVOORWAARDEN'RIKZ' .. ·'t!illi!ö'" ';:\£l;~ I
t.b. v, nadere omschrijvingen, cellen worden niet gebruik bij berekening

cellen worden niet gebruik bij berekeningen

THOLEN 11

89a set 3 (dp 1063a)
OOSTERSCHElDE •

Na wijziging opnieuw laten rekenen

algemeen

onderlagen

Ruimte voor opmerkingen:
Maximale toepassingsniveau:
Betonzuilen hoogte 50 cm, minimale dichtheid 2900 kgJm3
Gekantelde Haringmanblokken 0.50·0,50·0,20m3

werKelijke hoogte



\ Spreadsheet ontwerpen
Versie 9.124-10-05 t ae9.01. u M~DEÏ\ÏH'ljl5z

Wijzigmgen .0. IRAÏ\ÏDVOORW t.b. v. nadere omschrijvingen, cellen worden niet gebruik bij berekening

cellen worden niet gebruik bij berekeningen

DIJKVAKIIIRMI89a set 3 (dp 1063b)
IPOLDÉf(.j2;,m;lITHOLEN 11

I
GEBIEp:'~:;~1011OOSTERSCHElDE 1 ... 1

Na wijziging opnieuw laten rekenen

Ruimte voor opmerkingen:
Maximale toepassingsniveau:
Betonzuiten hoogte 50 cm, minimate dichtheid 2900 kgJm3
Gekantelde Haringmanblokken 0,50·0,50·0,20m3

werkelijke hoogte



, Spreadsheet ontwerpen
t.b.v. nadere omschrijvingen, cellen worden niet gebruik bij berekening

cellen worden niet gebruik bij berekeningen

Na wijziging opnieuw laten rekenen

Ruimte voor opmerkingen:
Maximale toepassingsniveau:
Betonzuilen hoogte 50 cm, minimale dichtheid 2900 kgJm3
Gekantelde Haringmanblokken 0,50'0,50'0,20m3

werkelijke hoogte 0,50 0,50 0,50 0,50



"Spreadsheet ontwerpen
\ Versie9.124-10-05 • ..

Wijzigingen t.o.v. 9.01: invoer4 waterstanden, 5 ksih-2/3 voorbasalt, blad grafieken.

IRANDVOORWAARÖËN RIKZ .. . ". I .
t.b.v. nadere omschrijvingen, cellen worden niet gebruik bij berekening

cellen worden niet gebruik bij berekeningen....
POLDER THOLEN 11 I
DIJKVAKNR ., 89a set 3 (dp 1068) I
GEBIED OOSTIRSCHELDE 1·1

algemeen

toplaag

stabiliteit

Ruimte voor opmerldngen:
Maximale toepassingsniveau:
Betonzuilen hoogte 50 cm, minimale dichtheid 2900 kglm3
Gekantelde Haringmanblokken O,50'O,50'O,20m3



"Spreadsheet ontwerpen.. versie9.124-10-05.. •
Wijzigingen t.o.v. 9.01: invoer 4 waterstanden, 5 ksiA-2/3 voor basalt, blad grafieken

IRANDVOORWAARDENRIKt.. .• . . I
l.b.v. nadere omschrijvingen. cellen worden niet gebruik bij berekening

cellen worden niet gebruik bij berekeningen
-,

stabiliteit

Ruimte voor opmerkingen:
Maximale toepassingsniveau:
Betonzuilen hoogte 50 cm, minimale dichtheid 2900 kg/m3
Gekantelde Haringmanblokken 0,50'0,50'0,20m3

werl<elijke hoogte



~ Spreadsheet ontwerpen Versie9.124-10-05 • •
Wijzigingen t.o.v 9.01: invoer4waterstanden, 5 ksiA-2/3 voor basalt, blad grafieken

lRANDVOORWAARDEN RIKZ . . . l
. nadere omschrijvingen, cellen worden niet gebruik bij berekening

worden niet gebruik bij berekeningen
..
"

Na wijziging opnieuw laten rekenen

Ruimte voer opmerkingen:
Maximale toepassingsniveau:
Betonzuilen hoogte 50 cm, minimale dichtheid 2900 kgJm3
Gekantelde Haringmanblokken 0,SO'0,50'0,20m3

werkelijke hoogte 0,50 0,50 0,50



• Spreadsheet ontwerpen
t.b.v. nadere omschrtjvingen, cellen worden niet gebruik bij berekening

cellen worden niet gebruik bij berekeningen

POLDER .;;;:~ITHOLEN 11 J
DIJKVAKNRfi@ls7b set 1 (dJ,_1079) ]
GEBIED. ..~,,:]005TERSCHELDE .lzl

Ruimte voor opmertdngen:
Maximale toepassingsniveau:
Betonzuilen hoogte 50 cm, minimale dichtheid 2900 kglm3
Gekantelde Hartngma~blokken 0,50·0,50·0,20m3

wer1<elijke hoogte 0,50 0,50



Dijkverbetering THOLEN 2
Poortvliet-, Nieuw Strijen-, Klaas van Steeland- en de Schakerloopolder

Bijlage 1.3 Haringmanblokken op de berm

De technische toepasbaarheid van de Haringmanblokken op de berm is
beschreven in paragraaf 5.9. In deze bijlage zijn alle uitgevoerde berekeningen
(spreadsheetoverzichten) opgenomen .

•
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Spreadsheet Bermen versie 1.4, d.d. 25-10-05 •
Wijzigingen tov versie 1.3: invoer randvov aarden _., ... _._. _._..__..

hUT\/nee! • I
e

INVOER .. '"" "

. ;"",

Dijkvak Tholen 11vak 89a, set 1)
Gebied [OS of WS] OS

w.aterstand ,to\(NAP b!s:[mL ,.:<2[5] .
0 1,1

',pm; ~ "51 '.

2 1,5 5,3
3 1,7

54 " :':;:::::{i:i",4 1,7
:::£5,6( ,

Ontwerp peil [m to.v, NAP].; 3,85
Bermniveau [mt.o.v. NAP]' 4
Helling bovenberm cot)[-] • ;,.iû;: 2,7
Helling onder berm (cót)[-] 3,5
Bermbreedte [m] 4

opmerkingen:
Op 1063, set 1

14.00

12.00

10.00

8.00

6,00 '

14,00

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00,

2,00

dB/H.
0,00

bermen_Tholen2_ vak89a_set2.xls



r:"..

Spreadsheet ontwerpen
t.b.v. nadere omschrijvingen, cellen worden niet gebruik bij berekening

cellen worden niet gebruik bij berekeningen

THOLEN 11

~ 89a set 2 (dp 1063)

•

Na wijziging opnieuw laten rekenen

Ruimte voor opmerkingen:
Maximale toepassingsniveau:
Betonzuilen hoogte 50 cm, minimale dichtheid 2900 kg/m3
Gekantelde Harinqmanblokken O,50·0,50·0,20m3

wer1<elijke hoogte
Maximale biokdikte

0,313
Bermfactor = 0,48
Flctlve Helling = 3,55



Spreadsheet Bermen versie 1.4, d.d. 25-10-05 ...
Wijzigingen tov versie 1.3: invoer randv~en bij 4 waterstanden

iUITVOER':?,:"
fit

INVOER .' ,

Dijkvak Tholen 11 vak 89a, set 3)
Gebied [OS of WS] OS ,.

Waterstand tövNAP Hs[!Ii] Tpn\,[§]
0 1,1 5
2 1,5 5,3
3 1,7 5,3
4 1,8 5,5

Ontwerp peil [m t.o.v, NAP] 3,85
Bermniveau [m t.o.v. NAP] 4
HellinQboven berm I(COt) I-I 2,7
Helling onder berm (cot) H 3,5
Bermbreedte [m] 4

Hs,o"twerppel [m] 1,79
!Iiäatgev~n:q'!~iveau,~ .'. [m t9 ..\d~Ap] .3;85
Hs,"I\,..u~ 7 "", [m] 0 1';79
T p, "iveau X [sj '5;47
niveau V'::· .: m t.o.v. NAPI 1,17
F?; ,;id. . ;" mI ,OA5
Q "0 mI 2,83
Fictieve Mllillg (cot) [_]'0; 0 3,54
dsfHs [ol -0;08
Biibehorende (max.) ws m t.o.v. NAP] 3i85
Bijbehoreriäe (max:) Hs [m] 1,79
Bermfactor [ol , • Q,48

De vetgedrukte waarden zijn invoerwaarden voor ANAMOS

opmerkingen:
Op 1063, set 3

14,00

12,00

10,00

8,00

0,00

14,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

bermen_Tholen2_ vak89a_set3.xls

'.



(.

Spreadsheet ontwerpen
nadere omschrijvingen, cellen worden niet gebruik bij berdkening

worden niet gebruik bij berekeningen
-._

"OLDER: LJTHOLEN 11 J
DIJ.KVAKNR 189a set 3 (dp 1063) 1
GEBIED IOOSTERSCHELDE _[.!J

Na wijziging opnieuw laten rekenen

Ruimte voor opmerkingen:
Maximale toepassingsniveau:
Betonzuilen hoogte 50 cm, minimale dichtheid 2900 kg/m3
Gekantelde Haringmanblokken 0,50·0,50·0,20m3

werkelijke hoogte
Maximale biokdikte

0,313
Bennfactor = 0,48
Flctlve Helling = 3,54



Spreadsheet Bermen versie 1.4, d.d. 25-10-05 .,
Wijzigingen tov versie 1.3: invoer randvoorwaarden bij 4 waterstanden

~II":":N":":V~O~E:-:R:-~.-,:,-, ;,...-;-->~"'-:~""~>"':;>"'\:;:-:"'~-:"""'~<'Á"'_''''''~-<'''T''''':tT'""--",''''<?''''-!-t~(·:'''_:<:"';'~>",,,,:, ,;.,..,....,...,...,...,...,.."",;.. iI 11_'_""- •
opmerkingen:
Nabij de uitstulping, dp 1065+56m, set 2

2,9
4,6

.---. 12
De

14,00

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

14,00

12,00

10,00

8,00·

6,00

4,00

2,00

0,00
dB/Hs

bermen_Tholen2_ vak89a_set2_1 065.xls

,;

--,

5



Spreadsheet ontwerpen
t.b. v. nadere omschrijvingen, cellen worden niet gebruik bij berekening

cellen worden niet gebruik bij berekeningen ~.-

Na wijziging opnieuw laten rekenen

Ruimte voor opmerkingen:
Maximale toepassingsniveau:
Betonzuilen hoogte 50 cm, minimale dichtheid 2900 kg/m3
Gekantelde Haringmanblokken 0,SO'0,SO'0,20m3

werkelijke hoogte
Maximale biokdikte

0,155
Bermfactor = 0,97
FIc1lve Helling = 4,03



Spreadsheet Bermen versie 1.4, d.d. 25-10-05 __
Wijzigingen tov versie 1.3: invoer randvoorwaarden bij 4 waterstanden

1r:'IN:-::-:V':::O:;:E:;:R~i%M:::::~_:::::•• :::::.::.~·,~~,!~"'._-.. -,• ~1'~~'L"';:::::~m:::::;.Jmj:::::j::::::~~:::::.~~;'Î'~':~:';' _ _';''''''';:C::::::~01':'::':r:::::;o~:::::_::::::;:,,:1y i...- N., ; , ••••• " ••••NN.N.. h.
ti

opmerkingen:
Nabij de uitstulping, dp 1065+56m, set 3

14,00

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

10,00

8,00

4,00

2,00

0,00

bermen_Tholen2_ vak89a_set3_1 065.xls

,:,



•
Spreadsheet ontwerpen !.

t.b.v. nadere omschrijvingen. cellen worden niet gebruik bij berekenlnq

cellen worden niet gebruik bij berekeningen ~'-

THOLEN 11

,e 89a set 3 (dp 1065+56m)
OOSTERSCHElOE ...

Ruimte voor opmerkingen:
Maximale toepassingsniveau:
Betonzuilen hoogte 50 cm, minimale dichtheid 2900 kg/m3
Gekantelde Haringmanblokken 0,50·0,50·0,20m3

werkelijke hoogte
Maximale blokdikte

0,158
Bermfaclor = 0,95
FIc1lve Helling = 4,06



- ,

niveau

L o Rls T Tc -r E G J T M P

helling
A I B I o F H K N Q

aanleg- schade dijkorien- niveau

.....,;....+==.;;;:.~=.;,;.;~=;;...;;,;;;.;;N;;;.aa.;;.m=v.;;.a.;;.n;.;:d~ijk;;,;v.:a.;;.k=.;;.;..-...,-.."....,...----'""" jaar in tatie onder- I boven- toplaag te toetsen I onder- I voorrand I breedte I berm I boven- CD, B L
jaar grens grens talud/berm talud berm/knik (O=geen) talud

lol [(lr tov Nl [m NAP1 [m NAPl tana tanc, [m NAP] __lrT1L tana.,,,,,,, lana., _l_ml lrnl lrnl

type helling helling niveau berm- helling

f-4-f---- 89a-2 20cmdikgeen 15%en geen 2cm 1063,00, 1063,00 T 4,000 4,160i11,10,Slkl ,0,0381 0,286 4,000 4,250 0,038, 0,370 0,200__(),500:_0,500
~ _ _8~ ~dikgeen15%engeen2cmalsop 1063,00,1063,00 ,_, 4,000 4,160 11,10slkl 0,282 _ ,0,48,8, O,~ 0,500
~ 89a-2 20cmdikwel15%en2cm 1063,00

1

1063,00"1 4,000 4,160 11,10slkl ~~86 4,000 4,250_ 0,038, Q,370_0,154__0,5_(lQ_ g,500

~_ 8~~20cmdikweI15%en 2cmalsoplalud 1063,00 1063,00 T 4,0001 4,160 11,16TSl_kl 0,282 - ',- 'f' 0,375__9.2.00j 0,500
~I- 89a-2 25cmdikgeen15%en~n2cm 1063,00 1063,00 I ,4,0001 4,160 11,10,Slkl O,~~~ 4,000 4,250 0,038 0,,370 0,25_cl_,_,O,500 0,500
~ __ 89a-2 25cmdikgeen 15%engeen 2cmalsop 1063,001 1063,00 l~' 4,1601 11,10 si kl 'O,2~~ ~ 1-, __ 0,610, 0,5001 0,500
~_ 89a-2 25cmdikwel15%en2cm 1063,0011063,00 I 4,000

1
4,160 11,lOrslkl 1 0,038 0,2~ 4,000 4,2~O, 0,038

1
0,3700,197,_Q,500LO,500

15 89W----25cmdikweI15%en 2cmalsoplalud 1063,00 1063,00 .l. 4,000 4,160 11,101stkl 0,282' ' _ r 0,481__(),500 0,500
~, __ 89a-2 ~cmdikgeen15%engeen2cm 1063,00 1063,00 ,_ 4,000 4,160 11,10 st kl _0,~8_ ,_QJ86 4,000 4,~ 0,038 0,3?Q 0,25Q_ O,~ 0,5004_89a - 2 @@cmdikaeen 15% en geen 2cm als 0 1063,00 1063,00 ,_ 4,000 4,160' 11,10 st kl , 0,282 +_ __ I __ 0,61.Q.__(),

500
, 0,500

18 89a,2 @@cmdikweI15%en2cm ___1~ ,1063,00 ' 4,000, 4,1601 11,10,stkl 0,038 0,286 4,000 ~,2501_0,0381 0,370 O,~~~OO 0,505j
19 89a-2 @@cmdikweI15%en 2cm als op talud 1063,0011063,00 ~ 4,0001 4,1601 11,101stkl 1 0,2821, I 0,524 0,

50010,500,
20 89a-3 Ilu cmdikwel15%en2cm 1063,00 1063:00~j 4,0001 4,160 11,10!slkl 1 0,0381 0,286 4,000_~,2501 O,_O~, 0,370=-0,215~O,5QQ_O,5QQ
21 89a-3 116 cm dik wel 15%en 2cmalsoptalud 1063,00 1063,00 4,000 4,160 11,10 st kl 0,282 0,532 0,500 0,500

~~: 2 plateau ~~ cm dik we115% en 2cm 1063,001 1063,00' 4,000 4,160 11,10 st kl 0,0131 0,217 4,000 "i"2,0~ 0,0'11, _Q,370 0,215 0,500_ 0,50Ö,
23 89a-2plateau ~~ cm dik wel 15%en 2cmalsoptalud 1063,0011063,00 1 • 4,1601 11,10,stkl ---f- 0,248 0,486 0,500 0,500

~~a-3Plateau aMD.cm dik wel Üi% en 2cm 1063,00 1063,00 I, ,4:000 4,1601 11,101stkl u -t=- 0,0131 0,21l..- 4,000-_-i2~-0,013 Qy370 0,2230~500, 0,500
25 89a-3_Qlateau@@cmdikweI15%en zcrn ats oe taluo 1063,0011063,00 4,000 4,160 t t.to st kl 0,248 1 0,502 0,500 0,500
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BOVENSTE FILTERLAAG
ISTEENTOETSversie 4.05, WLI DelffHydraullcs,nov.2005

4 Zeeweringenmet 5-kslbasalt,-1/3ksl,inklemmingangrafieken
TOPLAAG

GEOTEXTIEL

~

Volg- I Naam van dijkvak I spleet lopen I karakt. I soortelijke1 inge- b -1 015
1 050 1 poro- D15J 050 1 poro-

nr. oppervlak opening massa wassen b(min): 3 cm sitelt siteit
7 [mm] [%] [mm] [kg/m3] ia/nee [m] [mm] [mm] [ol [mm] [mm] [ol

1+ 89a-2 20cmdlkg_een15%en~e__r:lJ2_m I 1,01 1 1 215~ 1 1 n_ 0,150~0_ 0,35 _n -r-r-r- ~-

f--;;- _ _89a-2 20cmdikgeen15%engeen2c~ 1,0 2150 n __j 1 ~~n 0JiQ_~5_,9 __ _j_~ n b
10 89a-2 20cmdikwel15%en2cm _ 1,0 -=- 2150 n 1 _n_ 0,150~L~ ~ __n__ -

~ 89a _2 20cm dik wel15% en 2cm als op talun 1,0 ' I 2150 n I I n 0,150 5,0-r.=_-__ ~n
Hf ~a - 2 25cm dik geen 15% en geen 2cm I 1,0 , 2150 n ,n 0,150~~ _- 0,35~_n __
13 89a-2 25cmdikgeen15%engeeD2cmaisopi 1,0 2150 n n _0,1_5_Q_~ Qd5.,__~--

~f-- 89a-2 25cmdi~wel_15%en2cm ------1 1,01 1 -1=- 2150 n t· n 0_,150 5,0.=r0,35 __ n _
15 89a _2 25cm dik wel 15% en zcm als op talud 1,0 . 2150 I n I I n 0,150 ~ o,_?~. _n__
16 89a-2 i@@cmdikgeen15%en~en2cm 1_ 1,0, 2150 n _____: 0,150 5,_Q__ ~n_
17 89a _2 ~ik_g_een 15% en geen 2cm aiSO! 1,0 I ,2150 n 0,150~ ,0,35 n
18 89a-2 t@@"cmdikwel15%en2Cm 1,0 t 2150 n I I 0,150 5,0 0,35 n
19 89a-2 1@@cmdikweI15%en2Cmalsoptalud 1,0 1 2150 n 1 0,1505,0 0,35 n
20 89a-3' 1@@cmdikweI15%en2cm I 1,01 cj 2150, n ~ 0,150' 5,0' 0,35 n
21 89a _3 @@cmdikweI15%en2Cmalsoptalud1,0___,2150 t n ~T I --0,-15Ój--S,tD=-- __.l.0,351

~ ..

2289a-2plateaul@@cmdikweI15%en2cm 1 1,0 2150 n 0,150 5,0 __ ~_ n --
23 89a-2plateau!@@cmdikweI15%en 2cm als optaludr 1,0 2150 n n 0,150 5,0 0,35 n
24 89a _3 f>lateau1@@cmdikweI15%en2cm 1,0 i-~- 2150 n I __ ~ __ o,150--5;-0- -=-- 0,35~- n - =--=-- ~-
25 89a _3 plateau @@cm dik wel 15% en 2cm als op talud 1,0 1 2150 n' n 0,150 5.0 0.35 n

I

l----
j-
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1-4- __ 89a - 2 zoem C!i'<_9.een1~'10en geen 2cm . 0,8001 9 ,I 1 c g , _9.___ _ I- •. -- -

I-;;- ssa - 2 20cm dik geen 15% en geen 2cm als op rO,sOOl 9 I I I c 9 _g____ r------ _
10 89a - 2 20cm dik wel15% en 2cm 0,800 g' c g --- _9________ -- I-

8*
1~ 2 20cm dik wel 15% en 2cm als op talud .'~ g ._-_ -1- .' f-- __ c_ - __ 9 _g____. --- . -- 1-
__ ssa - 2 25cm dik geen 15% en geen zcrn i~. g I L ~ c g _9_ . , ..-- -- - --

89a-2 25cmdikgeen15%engeen,2cmalsopt 0,800

1

g 1, _~. c gig -----. -- ~, -
14 8ga - 2 25cm dik wel15% en 2cm 0,800. 9 1 c 9 __jj__ .--- ---

~ __ 8_ga- 2 25cm dik wel 15% en 2cm als op taludJ~OO 9 1 ___j_ ~ ~_._ _9.. ' .9____ --- ----,'
H;. ssa-z @@cmdikgeen15%engeen2cm _0,800' _9__-I I _J -r=. . c .__jl- - _lL___ -- ----
17 89a _2@@cmdik geen 15% en geen 2cm als ol 0,80Q!= g . _ ~ _ c ____g_ ==t __9___ 1==- -I
18 89a - 2 @@cm dik wel15% en 2cm 0,80Q!= 9 T c 9 9 ---. --
19 89a - 2 @@cm dik wel 15% en zcm als op talud 0,800 I 9 I I I c g. 9 --- ---
20 89a - 3 '@@cm dik wel 15% en 2cm I 0,800 I 9 _ I c Q -+-- g .1------
21 89a _3 !@@cm dik wel15% en 2cm als op talud 0,800~ 9 I I I c g _9_ I

22 89a - 2Piateau ,@@cm dik wel15% en 2cm 0,800 9 I leg 9
23 89a - 2 plateau .@_@cmdik wel15% en 2cm als op talud 0,8~~ 9 __ c g _g___
24 89a _3 plateau @@cmdikweI15% en 2cm I~_Q.j__g__ I I . _ C __ I----_L_-I--- __g__ 1 _
25 89a _3 plateau @@cmdikweI15% en zcm als OD talud 0.800 Q I I c 9 9

AX AYAV
SiEENTOETS versie ,ros, IM./ Delft Hydraulics,nov, 2005 KLEI ZAND ty b t
Zeeweringenmet 5-ksl basa~, -1/3ksl, Inklemmingen grafieken pe ovens e~--~~--~~~~~~~--~

Volg- Naam van dijkvak D90 overgangs- afstandhouders I Ruimte tussen
constructie (TR-S: blz 117) toplaag en filter

[mm] a/b#/cI? a/Vo ia/neel?
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ISTEENTOETS versie 4.05, 'M./ Delft Hydraulics, nov. 2005 MATER~lTRANSPORT

4 Zeeweringen met 5-ks1basalt, -1/3ks1,Inklemming en grafteken GOLFCONDITIES EN WATERSTANDEN AFSCHUIVING

u, Volg- Naam van dijkvak '1 Golven- GHW I toetspeil maalgevende gebied: zee f(strijk): 01 Score van uil vanuil bermfaelor I Hsll'.D I ~op eenvoudige

~ nr. tabel 2006 waterstand Hs Tp golfinvalshoek ondergrond granulaire laag Cb•rm (metC_ en D_l type Lkwantitatief

7 1/2/3 [m+NAPl [m+NAPl [m+NAPl rml [sl lcrl door toolaaa i-1' water 1025 kgIm3 [-1 fg/t I Vo

8 89a - 2 20em dik geen 15% en geen 2em___ . 1 1,850 3,850 3,850, 1,700 5,570' 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,41 I 3,15 1,52 ___.1s_Q, 64 1,16

9 89a - 2 20em dik geen 15% en geen 2em als 0(' I' 1 1 1,850 3,850 3,850 1,700 5,570 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,00 2,54 .~
3b 1,06 1,96

us 89a - 2 20em dik we115% en 2em 1
,

1,8501 3,850 3,650 1,700 5,570 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,41 4,09 1,52 ~~~

ui _. 69a - 2 20em dik wel 15% en zcm als op ta~ 1 1,8501 3,650 3,650 1,700 5,570· 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t, 1,00 3,30 1,50 3bl 0,~1_2~

_----
25em dik geen 15% en geen 2em 1 1,850112 89a - 2 3,850 3,850 1,700 5,570 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,41 2,52 1,52 3e' O'i 1,45

~ 89a - 2 25em dil< geen 15% en lIeen 2em als 0£.!__ 1 . 1,8501 3,650 3,850 1,700 5,570 0 n.v.t. n.V.I+_ n.v.t, 1,00 2,03 ~ .120_ ~~3 ~45

~ 89a -_L__ 25em dik wel 15% en 2em 1 1,8501
3,850 3,850 1,700 5,570 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t, 0,41 3,19 1,52 0,63 1,14

~ 89a - 2 25em dikwel15% en 2em als 0(' talud 1 1,850 3,650 3,850 1,700 5,570 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,00 2,57 1,50_ ~1_.1})~1,~

16 69a - 2 l@@iem dik lIeen 15% en geen 2em 1 1,850 3,850 3,850 1,7001 5,570 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,41 2,52 1,52 ~~1,45

17 89a - 2 @@emdik geen 15%~~n 2em als 0.. 1 1,8501 3,6501 3,850 1,700 5,570 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t, 1,00 2,03 1,50 3b 1,331 2,45

18 89a - 2 I@@em dik wel 15% en zcm _J 1 1,850 3,650 3,850 1,700 5,570 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,41 I 3,05 1,52 ~c_ 02.6£~

I

- 1,50
19 89a - 2 I@@em dik we115% en 2em als 0(' talud 1 1,8501 3,850 3,850 1,700 5,570 0 n.v.t. n.v.t, n.v.t. 1,00 1 2,37 3b 1,141 2,,19

20 8ga - 3 I@@em dik wel 15% en 2em I 2 1,8501 3,850 3,850 1,765 5,470 0 n.v.t, n.v.t. n.v.t, 0,42 3,18 J 1,46 3el 0,66+ 1,19

~ 89a - 3 @@emdikweI15%en 2emals 0(' talut! 2 1,850 3,850 3,850 1,785 5,470 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,00 1 2,45 1,44 3bl 1,15 2,~

22 6ga - 2 plateau I@@em dik wel 15% en 2cm 1 1,850 3,850 3,850 1,700 5,5701 0 n.v.t. n.v.t. I n.v.t. 0,46 1 3,32 1,16 3el 0,80 1,36

23 89a - 2 plateau .@@em dik wel 15% en zcm als 0(' talud 1 1,850 3,850 3,850 1,700 5,570 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,00 2,55 1,32 3b 1,20 2,14

24 89a - 3 plateau ]@@em dik wel 15% en 2em 2 1,8501 3,8501 3,850 1,765 5,470 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t, 0,48 3,47 1,11 __2CJ_~1,35

25 8ga - 3 plateau I@@cm dik wel 15% en 2em als OP talud 2 1850, 3650 3,850 1785 54701 0 n.v.t, n.v.t, n.v.t. 1,00 259 127 3b 1241 2,17
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rg-TEENTOETS versie 4.05, Wo../ DelftHydraulics,nov. 2005 score

4 Zeeweringenmet5-kslbSsaIt,-1/3ksi,inklemmingen grafieken STABILITEIT TOPLAAG ~

2... Volg- Naam van dijkvak oetsing gedetailleerde toetsing I Score bovenste filter-

.4- nr. Score F=';'213 F='; '1/3 Resultaat Score Score Benodiade klemfactor overgangs- laag

7 • Hs/óD • Hs/óD Anamos 5-ksl basalt gft I tlo gft I tlo constructie luur]

8 89a - 2 zoem dik geen 15% en geen 2cm Twijfelachtig 4,17 3,62 Stabiel Goed •
1,00 i1,00 1,00 1,00 Goed G~ _Q~

9 89a - 2 20cm dik geen 15% en geen 2cm als oe I Goed 3,33 2,91 Instabiel Geavanceerd 1,18 1,00 I 1,18 1,00 Goed Goed 0,0

10 89a - 2 20cm dik wel15% en 2cm __j Onvoldoende 5,42 4,71 Instabiel Geavanceerd 1,32 1,00 1,32 1,00 Onvoldoende Goed I---~

11 89a - 2 20cm dik wel 15% en 2cm als oe talud I Twijfelachtig 4,33 3,78 Instabiel Geavanceerd 1,46 1,00 1,46 1,00 Geavanceerd Goed ~
12 89à - 2 25cm dik geen 15% en geen 2cm Twijfelachtig 3,33 2,90 Stabiel Goed 1,00 1,00 1,00 1,00 Goed Goed 0,0

13 89a - 2 25cm dik geen 15% en geen 2cm als op 11 Goed 2,67 2,33 Stabiel Goed 1,00 1,00 I 1,00 1,00 Goed Goed 0,0

14 89a - 2 25cm dik wel 15% en 2cm Twijfelachtig 4,22 3,67 Instabiel Geavanceerd I 1,11 1,00 I 1,11 1,00 Geavanceerd Goed 0,0

15 89a - 2 25cm _dikwel 15% en 2cm als oe:§ilï[j Goed 3,38 2,95 Instabiel Geavanceerd 4 1,18 1,00 1,18 1,00 Goed Goed 0,0

16 89a - 2 @@cm dik geen 15% en geen 2cm Twijfelachtig 3,33 2,90 Stabiel Goed 1,00 1,00 1,00 1,00 Goed Goed ~
17 89a - 2 @~ dik I,!een 15% en geen 2cm als 0 Goed 2,67 2,33 Stabiel Goed 1,00 1,00 1,00 1,00 Goed Goed 0,0

18 89a - 2 @@cm dik wel 15% en 2cm Twijfelachtig 4,04 3,51 Stabiel Goed 1,00 1,00 1,00 1,00 Goed Goed
.~

19 89a - 2 @@cm dik wel 15% en 2cm als op talud Goed 3,10 2,71 Stabiel Goed [ 1,00 1,00 1,00 1,00 Goed Goed ~
20 89a - 3 [@@cm dik wel15% en 2cm TwijfelachtiQ 4,10 3,61 Stabiel Goed 1,00 1,00 1,00 1,00 Goed Goed 0,0

21 89a - 3 @@cm dik wel 15% en 2cm als oe taludl Goed 3,12 2,76 Stabiel Goed 1,00 1,00 1,00 1,00 Goed Goed 0,0

22 89a - 2 plateau I@@cm dik wel 15% en 2cm TwijfelachtiQ 3,67 3,49 Stabiel Goed 1,00 1,00 1,00 1 1,00 Goed Goed ~*_§_9a- 2 plateau @@cm dik wel 15% en 2cm als oe taludl Goed 3,08 2,80 Stabiel Goed 1,00 1,00 1,00 I 1,00 Goed Goe~c-- ~
24 89a - 3 plateau @@cm dik wel 15% en 2cm TwijfelachtiQ 3,72 3,59 Stabiel Goed ~ 1,00 1,00 1,00 1,00 Goed Goed 0,0

~5 89a - 3 plateau @@cm dik wel 15% en 2cm als op taludl Goed 3,04 281 Stabiel Goed • 100 100 100 100 Goed Goed 00
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5 I t:.t:.N I Ut:.I 5 versie 4.05, 'MI DetIt Hydraulics, nov. 2005 Maximaal Verschil tussen4 Zeeweringen met 5-l<81basalt, -113ks1, inklemming en grafieken SIE ONDERLAGEN EINDSCORE BEHEERDERS- TOELICHTING EINDOORDEEL

5 Volg- Naam van dijkvak I klei- Score STEENTOETS toelaatbare OORDEEL Steentoets en
~ nr. laag langsstroming beheerdersoordeel?
'7 luurl teltmee?: ja lrn/sl ra It! ol
8 89!l~ ?Ocm dik geen 15% en geen 2cm 1,3 Geavanceerd GOED n.v.!.

I

GOED
--- GOED -~9 89a - 2 20cm dik geen 15% en geen 2cm als OP I 1,3 Geavanceerd GOED n.v.!. Ir-w- _- --

89a - 2 20cm dik wel 15% en 2cm T 1,3 Geavanceerd ONVOLDOENDE n.v.!. I ONVOLDOEND-Ë
r-tI 89a - 2 20cm dik wel 15% en 2cm als op talud I Geavanceerd GEAVANCEERD

-- ~
GEAVANCEERD1,3 n.v.!. --

GOED~ I--~~ 25cm dik geen 15% en geen 2cm 1,3 Geavanceerd GOED n.v.!.
13 89a - 2 25cm dik geen 15% en geen 2cm als op i 1,3 Geavanceerd GOED n.v.!. --

GOED -
GEÀVANCEERD

--
GEAVANCEERD14 89a - 2 25cm dik wel 15% en 2cm 1,3 Geavanceerd n.v.!. J -

25cm dik wel 15% en 2cm als op talud
- GOED ~

~ 89a - 2 1,3 Geavanceerd GOED n.v.!. -

16 - Ma-2 ~@cm dik geen 15% en geen 2cm 1,3 Geavanceerd GOED n.v.!. -
GOED -~

17 89a - 2 @@cm dik geen 15% en geen 2cm aïSO' Geavanceerd GOED
-- -

GOED1,3 n.v.!.

~ 89a - 2 @@cm dik wel 15% en 2cm I Geavanceerd GOED
--

GOED1,3 n.v.t.
--

GOED19 89a - 2 @@cm dik wel 15% en 2cm als op talud 1,3 Geavanceerd GOED n.v.!. -- -

20 89a - 3 @@cm dik wel 15% en 2cm 1,3 Geavanceerd GOED n.v.!. GOED-~ -- -
GOED21 89a - 3 @@cm dik wel 15% en 2cm als op talud 1,3 Geavanceerd GOED n.v.t, - -

-#- 89a - 2 plateau @@cm dik wel 15% en 2cm 1,3 Geavanceerd GOED n.v.!. GOED
89a - 2 plateau @@cm dik wel 15% en 2cm als op talud Geavanceerd GOED

- --- -- -
GOED23 1,3 n.v.!.

24 89a - 3 plateau @@cm dik wel 15% en 2cm I Geavanceerd GOED
î--- ---

GOED
-

1,3 n.v.t. -_.- -- -~
25 89a - 3 plateau @@~C_rTl_dikwel15% en 2cm als OD talud 1 3 Geavanceerd GOED n.v.!. GOED
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Dijkverbetering THOLEN 2
Poortvliet-, Nieuw Strijen-, Klaas van Steeland- en de Schakerloopolder

BIJLAGE 2 DIMENSIONERING

Bijlage 2.1 Betonzuilen

De dimensionering van de betonzuilen is beschreven in paragraaf 6.2.1
De lichtste combinaties van zuildikte en dichtheid zijn bepaald, gebruikmakend van
het toepassingscriterium van ANAMOS (HJ L1Ds 6(213), voor alle vakken waarin
betonzuilen worden toegepast. Vervolgens zijn de gekozen zuilen gecontroleerd
met ANAMOS. Slechts de gekozen zuilen met het bijbehorende omslagpunt zijn in
de volgende spreadsheetoverzichten opgenomen.

51 Versie 3.00
23-02-2006
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Spreadsheet ontwerpen Versie 9.1 24-10-05

Wijzigingen t.O.V.e9.01: i~~oer4waterstanden, 5 ksiA-2/3 vOO~basalt, blad grafieken

1;:~~[)~:~!;~1:~;,~:1~~.....•.:"?i:iji"":: : •. ~~!nn•..•.•:•.•:1.,
.•. nadere omschrijvingen, cellen worden niet gebruik bij berekéning

worden niet gebruik bij berekeningen -:

maatge.v~nde I ·'i.' •wSI Im' NAP)..\. I .~~:a5 I 3;85 . I . 3:85 I 3,~b I i' I I I I I
condities ,-" .!-Is ' ....1 . , ~_.i An . :~ 1 An" 1 An 1 An "

algemeen

-

- -

0,42
0.45/2300

Ruimte voor opmerkingen:
Mogelijke type betonzuilen
Betonzuilen hoogte ...cm, minimale dichtheid ..... kg/m3

werkelijke hoogte
DUS grens grens



Spreadsheet ontwerpen Versie9.1 24-10-05

Wijzigingent.O.V. _ 9.01: ,:::e~;;~~e;:~:~:.~~i:~~::.~~~~.,~~,::'.~:...~.'.~.~.~~~fiek.~n nadere omschrijvingen, cellen worden niet gebruik bij berekening

worden niet gebruik bij berekeningen

F'Ólipe:~;).:;;.?' THOLEN 11
I)IJKVAKNR I ".

Na wijziging opnieuw laten rekenen

Ruimte voor opmerldngen:
Mogelijke betonzuilen
Betonzuilen hoogte .... cm, minimale dichtheid ..... kgJm3

werkelijke hoogte
DUS

0,39
0,40/2300

0,38
0,40/2300

Niet
grens

Niet
grens



Spreadsheet ontwerpen Versie 9.1 24-10-05

Wijzigingen t.o.v.e9.01: invoer 4 waterstanden, 5 ksiA-2/3 voor basalt, blad grafieken

I.RA. NOVOORWAARDEN RIKZ' , .: ' .' .. '..'.".'/""Sr- .... . I. . ,_, -, •..• : ,- .',,{<.-" ....._..~.y_. - - ,',_"'., >:/~-;;/.-,~
;;.... , ... ', i '. ',,-.".'-S', ~- I . ;','\',,'0"'>" ..

nadere omschrijvingen, cellen worden niet gebruik bij berekening

worden niet gebruik bij berekeningen

THOLEN 11

P-:::::,:::=:::--_.-r' 89b {~fl10511set 2 (mo~jke betonzuilen)
OOSTERSCHELDE ...

Ruimte voor opmerktngen:
Mogelijke typen betonzuilen
Betonzuilen hoogte cm, minimale dichtheid kg/m3

grens grens



Spreadsheet ontwerpen Versie 9.124-10-05

Wijzigingent.o.v.~ 9.01:lin~~~r,:~~t~~~~~,~den',:"k~i:~~i:!.;~~:i'~~;~:~::,,:"::dgrafieken nadere omschrijvingen, cellen worden niet gebruik bij berekening

cellen worden niet gebruik bij berekeningen

Na wijziging opnieuw laten rekenen

Ruimte voor opmerkingen:
Mogelijke betonzuilen
Betonzuilen hoogte". cm. minimale dichtheid "" kgJm3

werkelijke hoogte
DUS

0,53
niet

0,50
0,50/2300

0,49
0,50/2400 grens grens grens



"

Spreadsheet ontwerpen
nadere omschrijvingen, cellen worden niet gebruik bij berekening

worden niet gebruik bij berekeningen

POLDER THOLEN 11 J
DIJKVAKNR 89a sett (dp 1058) (Mogelijke betonzuilen) I
GEBIED OOSTERSCHElDE _j_"J

Na wijziging opnieuw laten rekenen

alge ineen

Ruimte voor opmeriklngen:
Mogelijke betonzuilen
Betonzuilen hoogte ... cm, minimale dichtheid .... kgJm3

werikelljke hoogte
DUS

0,41
0,45/2300 grens grens



Spreadsheet ontwerpen Versie 9.1 24-10-05

Wijzigingen t.o.v. _ 9.01: invoer4waterstanden, 5 ksi'-2/3 voorbasalt,blad grafieken

i ~$2!t'o:o!~~RI;N Rll,%k1iît$l!lffm@i@î'GfcfF§;;/ u •••. . i

""","""_"_"'~~ i ~ <~_.~"v,

nadere omschrijvingen, cellen worden niet gebruik bij berekening

worden niet gebruik bij berekeningen

Na wijziging opnieuw laten rekenen

Ruimte voor opmerkingen:
Mogelijke betonzuilen
Betonzuilen hoogte ... cm, minimale dichtheid .... kg/m3

grens grens



"

Spreadsheet ontwerpen Versie 9.1 24-10-05

Wijzigingen t.O.V. t.b. v. nadere omschrijvingen. cellen worden niet gebruik bij berekening

cellen worden niet gebruik bij berekeningen

Ruimte voor opmerldngen:
Mogelijke betonzuilen
Betonzuilen hoogte ... cm. minimale dichtheid .... kg/m3

werkelijke hoogte
DUS

0,42
0,45/2300

0,41
0,45/2300

Niet
grens grens



Spreadsheet ontwerpen Versie 9.1 24-10-05

Wijzigingen t.o.v.e9.01: invoer4 waterstanden, 5 ksiA-2/3 voor basalt, blad grafieken

1~~.~DV~~~VII~~:~~~"~!~:""";~~:1:""""':~'.':."'"::~...,.1.
THOLEN 11

89a set 3 Idp 1063)'-"-'=<O~=-To=r=="-- __ __'
OOSTERSCHELDE

Ruimte voor opmerkingen:
Mogelijke betonzuilen
Betonzuilen hoogte ... cm. minimale dichtheid .... kglm3

0,43
0,45/2300

Niet
grens

Niet
grens

werkelijke hoogte
DUS

0,41
0,45/2300

t.b.v. nadere omschrijvingen, cellen worden niet gebruik bij berekening

cellen worden niet gebruik bij berekeningen



Spreadsheet ontwerpen

onderlagen

Versie 9.124-10-05

Wijzigingen t.o.v.e9.01: invoer 4 waterstanden, 5 ksi'-2/3 voor basalt, blad grafieken
i··".:~·c···~.·,....~·····.·~.-~·,-···'·-··_··;,:;-''''_~.',;,· , ~ .1

nadere omschrijvingen, cellen worden niet gebruik bij berekening

cellen worden niet gebruik bij berekeningen

Na wijziging opnieuw laten rekenen

maatge.v~nde I ' . wsl; !m + NAPI L'I 3,85 I ,3;85 I 3,85 I 3,85 I I I I I I
condities H~ ,_, ~"', :17n: 1-7n 1:7n. 17n .

afschuiving

Ru!mte voor opmerkingen:
Mogelijke betonzuilen
Betonzuilen hoogte ... cm. minimale dichtheid ... kg/m3

werkelijke hoogte
DUS

0,41
0,45/2300

0,40
0,40/2300 grens grens



Spreadsheet ontwerpen Versie 9.1 24-10-05

Wijzigingen t.o.v. ~ 9.01: invoer 4 waterstanden, 5 ksiA-2/3 voor basalt, blad grafieken

I~~~DVOORWAARDEN RIKZ. <" ."."""" : I
j - j -

t.b.v. nadere omschrijvingen. cellen worden niet gebruik bij berekening

cellen worden niet gebruik bij berekeningen
Hs

THOLEN"

89a set 3 ~~c.c1~O~68~~"""-="--".Eîr=:.:..:.L.. -I

Na wijziging opnieuw laten rekenen

Ruimte voor opmerkingen:
Mogelijke betonzuilen
Betonzuilen hoogte ... cm, minimale dichtheid .... kgJm3

grens grens



Spreadsheet ontwerpen Versie 9.124-10-05

Wijzigingen t.O.V.e9.01: invoer4~aterstanden,5 kSiA:2/3 voorbasalt,bl~dgrafieken
i ~~,:.-..",,:'. -_:'-·"'~~·······~i~~IKiW;·-x.·__ r~,?~~",0;\"'#~';:~i..MX\<U;';":'

t.b.v. nadere omschrijvingen, cellen worden niet gebruik bij berekening

cellen worden niet gebruik bij berekeningen

p(jt::tiEl~;; ': ';;ITHOLEN 11 I
DI,IKVAANR.:":lss set 1 (dp 10701(moqelllke betonzuilenl I
~E:ElIED~j OC>mRSCHELDE I...r

Na wijziging opnieuw laten rekenen

Ruimte voor opmerkingen:
Mogelijke betonzuilen
Betonzuilen hoogte ... cm, minimale dichtheid ... kglm3

werkelijke hoogte
DUS

0,43
0,45/2300

0,41
0,45/2300

Niet
grens

Niet
grens



Spreadsheet ontwerpen Versie 9.1 24-10-05

Wijzigingen t.o.V._ 9.01: Invoer 4 waterstanden, 5 ksiA-2/3 voor basalt, blad grafieken e
12~DV~~RWAA~DEN RI~ I~ ':'._ I.. t.b. v. nadere omschrijvingen, cellen worden niet gebruik bij berekening

cellen worden niet gebruik bij berekeningen •

POLDER lTHOLEN 11 J
GEBIED

J

Na wijziging opnieuw laten rekenen

Ruimte voor opmerkingen:
Mogelijke betonzuilen
Betonzuilen hoogte ... cm, minimale dichtheid .... kglm3

grens grens



Spreadsheet ontwerpen
,.

Versie 9.1 24-10-05

Wijzigingen t.o.v. _ 9.01: invoer4 waterstanden, 5 ksiA-213voorbasalt, blad grafieken

. I~ ... ~. '~~~""~RDEN: R,,1~Jf~??l'f~ntimmI!Ffl'&:'c·y, : ..

:.:,!,: u"I!FH~I!:f1'f

t.b, v, nadere omschrijvingen, cellen worden niet gebruik bij berekening

cellen worden niet gebruik bij berekeningen
~

Na wijziging opnieuw laten rekenen

Ruimte voor opmerkingen:
Mogelijke betonzuilen
Betonzuilen hoogte ... cm, minimale dichtheid .... kgJm3

werkelijke hoogte
DUS

0,46
0,50/2300

0,43
0,45/2300

Niet
grens

Niet
grens



Dijkverbetering THOLEN 2
Poortvliet-, Nieuw Strijen-, Klaas van Steeland- en de Schakerloopolder

Bijlage 2.2 Toplaag kreukelberm

52 Versie 3.00
23-02-2006







Spreadsheet kreukelberm - e
versie 1.3, d.d. 26-04-2005
Wijzigingen t.o.v. versie 1.2: invoer randvoorwaarden tbv Oostersehelde

P04~PI=J~, jji&±'L Poortvliet- Nw Strijen- Klaas van Steen land- en Schakerloopolder
'"",', ',' CO" "';',,,DIJKVAK '.,;',", 87b

Ra

3,85

5,6

1,9 5,3

2

os

Uitvê)ê'f bij vc;>()rlánd

Ws
Hs
Tp

kreukel berm v1_3_dijkvak87b _024N .xls

AI èm'ene<il'l¥oer;,A"",g""";,,,,,,,,,,,,,;,,,,,,, ,', '""" ",,,0,,,,,,

~Qorlàn~ stabiel? [jalneè) ja

15
Lengte voorland'

tf~~we~d~n 1:30

~em. hoogte voorland Urn tov NAP] -5,58

liQQgt~18~êukEllpe~,~ Hrntov:NAP] o

Ruimte voor opmerkingen:
Er kan niet gerekend worden met een hoogste waterstand die lager is dan ontwerppeil.

Daarom is alleen gerekend met een waterstand van NAP +4m en niet met NAP +3m
Type berekening: Breuksteen, zie spreadsheet breuksteen.
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Spreadsheet breuksteen

POI.DER

Wljziging.n t.o.v. ver.l. I: gebl.d.huz. I.v.m.•• nt.1 golven in Oo.t.r.eh.tde biJ :US uur .torm
Wijzigi,.n I,o.v. ver.i •• : loop uil de theorie ""h .. ld bij bepellng .urging ot pfunglng

Poortvliet· Nw SI~n· ICl.au vin Sleenl.and. en Sch_Ik~er I

Ver.i",1,d,d.21·2-2001 V~M",,""'''_.b~I.".,..,.." e
DUKVAKNR

_ 0,51.~~L_~~~_:

~~ ..(lo'UbleUk:~~1 wohn
4"-1·1

5.
1

'.'M
1··",·" 1.1

""O
0.10
1.025
20500

,.,
dildekleU.. g-,-- ImJ~.vN' ,rrrr

f-l
(ton/m

f-l

(Invoer:

lti,_ I''''!''
Ilsl

.... ~/m"l

IN
..... (~troon-'Irok.n) If-)

_j!-!_
~ JJ&
lo\Ó_,trok.n JJ&
Vol en, tat penetratie met
Dicht'collold.al bèton
eontrole~

Invoer
holle,ruimte 'rtentu:e

;...'i.tt:..JJ.·;.2.25

H. '''''_Ibl
1',025lton/m

[ton/m~~;"
Tusaen;asultateri - ;... f-)

Vol_en:zat br~ukstee~ op kle~~and
asfalt en btton " .

ccntroIii Op stat' aVei"driJkken onder de ld8!!aag

I",nMld,. I
nr..llu On~rb"1 bekledln!l I!~::::::,:~P'

'i',::~:",; :':" 2

i"'_.
brHdte OHkrten te ...

"nllbl~mwIIndaeh.rm .!!L
(ton/m'

i<
P-.~"
holleruin'nper~ntllge'

dDtteldeU.·v l!&.
(Ionl~

;-0<~ ::-<,;,+:;~_; (tonlm"]:,,-;
Itonlm"]i,:'

o• 1·1"';'..
Uitvoer,

!(Ionhn"l"

A:"':;,,~,0 00
S~:\O,ll._

2.8 ,-<0.43

:,:;~;~~~:.<~:: .'8~,41 .',':;60_,300. • 0,22 31;,94 10:·60 0.15 10,04 5 '. 40 0.617',0.700 0.39·0.... 156.00·228.00 0,338--0,'05 0,21-.~ 25.00· ".10 0.268·0,335 0.17· o,iit 1'2050-:
2,95 0.19 178.10 .'j'-.\,;'" -lOO ,-. 0,22 30.02 10'~'0 0.15 9.44 5·40 0.617·0.700 0,39·0.44 156.00_228.00 0336 - 0 405 0.21- 0,26 25.00- 44.10 0288 - 0 335 017·0,21 12.50·:

3 : '0,38 167,71 ~60; 300 0.21 28;27 10.60 0,14 8,89 5 - 410 0.617~0.700 O.lS· 0,44 156.00- 228.00 0.338_0;405 0.21•0,26 25.00·44.10 0.268·0,335 0.17·0.21 12.50- 25,00
,_H,05 . ;:0.31 158,19 '60 _lOO 0.21 26.66 10·60 0.14 8.38 5·40 0.1117- 0.700 0.39- 0.44 156,00~228.00 0.336·0,405 0,21·0,28 25,00· 44.10 0.218- 0,335
,ê.3,l ;;0,36 ,149,'3 (60 ·_JOO 0,20 25,19 10.60 0.14 7,92 '< 5 - 40 0.817-_0.700 0.39- 0."" 156,00·228,00 0,336· 0,405 0,21•0.28 25,00' 44.10 O.2M-,O,ll5

k«~ .;,J$i3,15 "'~:::'0,36 "),141)8 1;60<300 '~_~:':0,20 :U,83 10"~'0 0,13 7,49 5·40 0.817·'0,700 0,39·0,44 ,58..00'2211.00 0.3311-0,405 0,21 :0,211 25,00"4,10 0,268-0,335 0.17·0,21 12,50·25,00
's'~"V;>0;35 133;94 1iO-~o300":"""<::0;1'!1 22;56 10"~:'0 0;13 7,10 5:40 0.617"0.700 0.39·0." 156.oo.~22e.00 0,338-0,405 0.21·0,28 25,00'''4,10 0,280·0,335 0.17·0,21 12.50-25,00

•';:_~,3,25 0,34 127,07 . ;::60 ~ 300 0,19 21;42 10-"'60 0,13 6.73 5.40 0.617,'0.100 O.lS· 0.44 156.00-228.00 0,338- 0;405 0.21·0.28 25.00· «,10 0,288· 0,335 0,17·0,21 12.50- 25,00
~i_~_:3.3 '-, 0,33 120.70 60 ~ 300 :-~_::-_O,18 20.35 10-~6O 0.12 6.40 '1 5·40 0.817_0,700 0,39_0.44 _156.00 _ 228.00 0336·0,405 0.21·0.28 25.00· «.10 0.2$11-0 335 017 - 0.21 rz.sc . 25 00

114,79 40 ~200' {O,18 '19;35 10·60 0.12 6,08 5 _ 40 0.517- 0.592 0.33· 0.37 92;00-.138.00 0,336- 0,405 0.21 • 0,28 25,00- «.10 0.268· 0,335 0,17· 0,21 12.50- 25.00
,109,lO 41).'200 !:0:i:-'80,180' ;",'8,42 "',5.'40, <,0.12 5.'40 0,517.0,592 0,33·0,37 92,00-138,00.'" 0.288·0335 0,17·0,21 12,50·25.00 0.2$8-0,335 0.17-0,21 12,50·25,00

.>: ::,:,: ~"':(Ü1 ,iO(19 i"4t)";.200 ~2¥0;ü "~i7;56 ;:5~~·'40·" '0,12 1,~ 5.52 5 _40 0,517-0.592 0,33·0.37 92.00-13&.00 0,286·'0,335 0.17·0,21 12,50·25.00 0,2&8- 0,335 0,17·0,21 12.50·25,00
;::>W')'::' ::Wi.5 0,31 "99.-42 4i),~200 ~',O,17 16.76 5" 40 0;11 5.27 '* 5 - 410 0.511·0.592 0.33; 0,37 92.00- 138,00 0,286- 0.335 _ a.!!.. 0.21 12,50·25.00 0.288- 0,335 0.17· 0,21 12,50- 25,00

I .....'....,8 ,. ,>, i

lïtrokeri
~

~~ __ ··-,""--:2@ .: ~~L___~3_Q~~_~~ __• '~I __..~_~2~_L ~8,891 oC()~ 2001 0,16 5_40 0,963" 1,04~

Ó~t~'~',;,:r;'~I:~\'

~ :-~(U:m"

Ruimtl! voor opml!rkin8l!n:

1,025

2.21
'.6

"'",(

~,Q?
~

2.65

2.7
;~-,;:

",2'751 I·... , .e ..
~
'.9

,', .. . ~,:"::'? 95t
"""",3

m

:. 3,05

'<:;,5

:'z-,;:::
~03,351 '_'~0'Z-,,:_:,1

1,07

• """)::~">,..:~" ~TW3;45
~:.'.;_, 3.51

Uitvcier/::<rE

:r:t!:J!:~Y;:~'~:Y;!Ît+>;~'
0,035

','-to.se
A • m 0,48Ai.~~~,

bll't .. nván2.5tonlm3

0,48

1l!!!L 2,27

co::~-=~!' .1tV.fd.u~.!!:!
'.'

,.d

;;'1.025

J!.!!!!
0.00

overleg.nv6.0,xI,

ID"",lm IM~ I"-Iml IMIO(kg!

),33-
).33:
),33·

·1~
:'13i
:-j'i

0.21S11·O,ll5 J.17-0,21 2,50·:



Spreadsheet kreukelberm - e
versie 1.3, d.d. 26-04-2005
Wijzigingen t.o.v. versie 1.2: invoer randvoorwaareen tbv Oostersehelde

Poortvliet- Nw olderKlaas van Steenland- en Schake

88

1,7

5,61,8

3,85

os

kreukelberm v1_3_dijkvak88_024N.xls

15

-4,36

0,25

Ruimte voor opmerkingen:
Er kan niet gerekend worden met een hoogste waterstand die lager is dan ontwerppeil.

Daarom is alleen gerekend met een waterstand van NAP +4m en niet met NAP +3m
Type berekening: Breuksteen, zie spreadsheet breuksteen.
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Spreadsheet kreukelberm - -versie 1.3, d.d. 26-04-2005
Wijzigingen t.o.v. versie 1.2: invoer randvoorwaarden tbv Oostersehelde

PO~OER Poortvliet- Nw Strijen- Klaas van Steen land- en Schakerloopolder

89a set2bIJKVA~

Randvoorwélard~n R:!t<:Z ..

5

Ws

[m +NAPI

o

Hs::'.c::,:;, ' ' , ,

[mI

1,1

1,5

1,7-
3,85

-
OS

i;~P ..

jsj

2 5,3

4 5,6
, :, ';:," -,; '." ,:j<~

Ontwèrppêil 2060
[m tov'NAPJ;

Gebie.d: O~)WS,

Uitvoer algemeen

Type berekening

kreukelberm v1_3_dijkvak89a_set2_024N.xls

YQ2[1.~ng;,~taqi~l? IUa/nee) ja

Alg~m~ne inveer

,.L.••.e~gteV?Orlan~. I
. Jif;:'. ,'e Ol '. [m)
flauwer gcm 1:.30

15

G.éhi;;hd~bte v,oorlaQd 'I [m tov NAP) -2,33

HQQg!~~t~,u~~lb~rn:tT' [jm tov NAP) -0,5

Ruimte voor opmerkingen:
Er kan niet gerekend worden met een hoogste waterstand die lager is dan ontwerppeil.

Daarom is alleen gerekend met een waterstand van NAP +4m en niet met NAP +3m
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Spreadsheet breuksteen v.~m",p"""h"hb_"'"","
Wijzigingen I.o.v. "r.l. 8: gebl.d.keuz. I.v.m. •• nt.1 golv.n In Oo.i.r.chelde bij 21 uur eterm

__ __ Wijzigingen t.O.V."nl •• : loop ull.lheorl. geh .. ld bij bepilling.urglng of plunging

POLDER ,- - : j 1POOf'tvliel-Nw Strijen- Klus van Steen~.,t_:_'" SchaJc~~er i

V.,.I ••• t, d.d. 21.2.2001

ÓUKvAKNiütiM:;r':;': ~JW:t'IB9 b Jet 2

,3,'

pkleilánd ,e r-f-+ [to~m~ ';:

65a;&8

In. I'm] I "1 I I <,:' "2"1 0.62 " •••
.. ._, '" • 2,65 O,6C

[

!patroon:perteiratleä '
Invoer

"~ll;:' ;':'m'< <'~"

~VE~~,l1~},~I!Y~~iff~~,:'~,',:1
Ont_rp op goUbel.. llng·· "

voJ .n-ut peMU1ltl1
met'dlchtcoll.betón.
p.;,;o.'(ton/m - -r-+:,~-:.:;; ;t~m~""'--

L!!...... :2,5
2.55
2.'

'2,65

:h·, 0,93 ü
IAD_ .tlppen : hm} 0,12 2.75
làD.;ulJtrok .... hml I ',o,n ,is

>\-{;:Z,85
Vol on zat'ponetratle,met
Dicht colloidaal beton

2.'

2~1 ~"----controle op golftdap ~~
Invoer,
holle ruimte '" """ta
H. ':1.8
T~' . .,

. 1,025
[ton/m "'2,25

,,,«&, ;'~ :-w';.
Tu.senresultaten -.
~. 1<., I 0.93]-

,;
3,35

;,._,.3:41;_»<.:::::;,.;
';·;l~;,"*,,,*3.45

.;,;,a ,51 > t'L:<,;"' ~ 1t/f"t:':;? ~~\\'

Ulh

c:~~tr<:',I~,;,~p~af.C:h_u_l-vl~,g
LoGs_ breUksteen' ~AÓo kfeI

Vol'en, zat:bre:uk.teen _op klel/zan_d
a$fatt.., bftOiI ~:. -: .
coi1trole oP stal overdrukken DOder de ldeüaQ Invoer

'rim.'Invóo, .. nhMl
p.r.ml'er. dHMlld HlllOpt:x_/.·,·
niwlu onderkant bekledln Im l_o.v.,NAP]
onlwerppeD mLO.v.N

a 5
breedll .. Iotent .. n rn"n d'lTIWInd$eh.tm m
PotM.. lton/m
hoIIen.timtl~ntl""
dikt.kMiII. ";>,- Of ", m 0,8

~··.mIlonlm1«--'J@f;~<'--''';U:~;::.';'", 2,2
~-. [1_on/m1:- c;">1,025

""'" [lonIm .. 2

Q.,' 1+ 1
Rl· . :<,. '::n"<:<:,<

Uitvoer

,.
~~=~:rft3,~".a, r[~I~\:~

UitvOer;
conttot_eOP,'f$d1U~ :_,_:._., I;
bli br.uut.en dlfttt'OD ~I %': L'

l""lIm
r" .d~OOO

;,,:,~,~~'O.OO

;] ;,000
O,r.

z+f of z+;;;;;-

-:3_1?,~?L>-_~~
;:~lOO'~

~
.~
0.55

2.70

O_ _(ml_-' MlcdkgJ_1 sort;o

1000

Ruimte voor opmerkingen:

-~~

40,-200

40'c'2oo

-a ..48,95

IlJtrok.-ri
~_(~I_I-M;Q

~
0.191 20.63

~
~~~:;~

0,16

o....rl.lI.n v6,O.~I,

lon.br.ukst .. n

sMering [1<.1:1 ,\0_ [-J 1°_ (m)

e

IM!iOlkg] IAo...H I"-Iml

-0,37

IMIII[kgl

92.00-

.,138,00

IAo...'·1 100ImJ

),405

·0,2t
W

-44,'

,25,00
7'25.öö
7'ii.öëi

10:-;;-:00
~~



Spreadsheet kreukelberm - -versie 1.3, d.d. 26-04-2005
Wijzigingen t.o.v. versie 1.2: invoer randvoorwaarden tbv Oostersehelde

Poortvliet- Nw Klaas van Steenland- en Schakerloopolder

3,85

5,5

5,3

os

kreukelberm v1_3_dijkvak89b_024N.xls

89b set2

Ruimte voor opmerkingen:
Er kan niet gerekend worden met een hoogste waterstand die lager is dan ontwerppeil.

Daarom is alleen gerekend met een waterstand van NAP +4m en niet met NAP +3m
Type berekening: Breuksteen, zie spreadsheet breuksteen.
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Spreadsheet kreukelberm - -versie 1.3, d.d. 26-04-2005
Wijzigingen t.o.v, versie 1.2: invoer randvoorwaarden tbv Oostersehelde

POLDE~; r Poortvliet- Nw Strijen- Klaas van Steen land- en Schakerloopolder I

DIJKVAK 90

4

os
3,85

5,61,8

Uitvoer.algeme'en '. J. . ....
... ;~::rrE :~,~,j::~-'< .;;;: :,; ~: j":,,n~l~ll;_,~L;-:;~~:15tl~f~~;~:::}'

.Type berekening IbrEH.I~stééll .

Ws
Hs
Tp
sorterinq, ;t:.,..·

kreukelberm v1_3_dijkvak90_024N.xls

\jq()rl~'Q~stabièi? IOä/nee] ja

Alg~m.~ne invoer

Lengtévoorland .'
:;:;. . .11111]

•.f1a·.u·wer.·dan .1:30 : '1; ..-''"'--__,',=,_.}i;~.,_., ',~ , "~', ,c, ",' • <" .• :",.:.',"

15

Gèri{~h:oogte.voorland :IIrii tov NAP]. -2,38

tloogte :kreu~Eà!J2~[m Hrn tov NA!;?] -0,3

Ruimte voor opmerkingen:
Er kan niet gerekend worden met een hoogste waterstand die lager is dan ontwerppeiL

Daarom is alleen gerekend met een waterstand van NAP +4m en niet met NAP +3m
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Dijkverbetering THOLEN 2
Poortvliet-, Nieuw Strijen-, Klaas van Steeland- en de Schakerloopolder

Bijlage 2.3 Basaltzuilen

De dimensionering van de basaltzuilen is beschreven in paragraaf 6.2.2.
De zuildikte (sortering) is bepaald, gebruikmakend van het toepassingscriterium van
ANAMOS (HJ~D s 5(213), voor vak 8ga waarin basaltzuilen worden toegepast.
Vervolgens zijn de gekozen zuilen gecontroleerd met ANAMOS. Slechts de
gekozen zuilen met het bijbehorende omslagpunt zijn in de volgende
spreadsheetoverzichten opgenomen .

•

•
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Spreadsheet ontwerpen ~
Versie 9.1 24-10-05

Wijzigingen t.o .• 9.01: invoer4 waterstanden, 5 ksiA-2/3 voor basalt, blad grafiekene
h~ÄNDVbORWAARDEN RIKZ... '. . '. -. I

t.b. v. nadere omschrijvingen, cellen worden niel gebruik bij berekening

cellen worden niet gebruik bij berekeningen

Na wijziging opnieuw laten rekenen

onderlagen

Ruimte voor opmerkingen:
Mogelijke belonzuilen
Belonzuilen hoogie ... cm, minimale dichtheid ... kglm3

werkelijke hoogte 0,29
DUS sortering 0,30m-O,35m grens

Aansluiting weerszijde 1:4,6 (dus rekenwaarde zonder tonrondte (-0,2) = 1:4,4
minimale niveau NAP + 2,30 m



Spreadsheet ontwerpen t

nadere omschrijvingen. cellen worden niet gebruik bij berekening ,

Na wijziging opnieuw laten rekenen

Ruimte voor opmerkingen:
Mogelijke betonzuilen
Betonzuilen hoogte ... cm. minimale dichtheid .... kg/m3

werkelijke hoogte 0,29 Niet
DUS sortering 0,30m-O,3501 grens

Aansluiting weerszijde 1:4,6 (dus rekenwaarde zonder tonrondte (-0,2) = 1:4,4
minimale niveau NAP + 2,30 m
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat
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Directie Zeeland

Aan

Projectbureau Zeeweringen
t.a.v.
Postbus 1000
4330 ZW Middelburg

Contactpersoon

C. Joosse/R. Jentink
Datum

12-08-05

Doorkiesnummer

Ons kenmerk

0118-422217 / 265
Bijlage(n)

1
Uw kenmerk• Onderwerp

detailadvies dijkvak Poortvliet-, van Steeland-, Nw. Strijen- en Schakerloopolder
(Tholen 2)

Dijkvakken van Tholen 2 zijn op 18 en 19-06-2002 door Jacintha de Huu bezocht. De
boventafel van het dijkvak is toen geïnventariseerd volgens de methode van Tansléy.
Het dijkvak is voor wat betreft de boven tafel in het veld opgedeeld in vier gedeeltes.
Deze zullen hieronder behandeld worden. Op 15 juli 2005 is de ondertafel en het
voorland geïnventariseerd door Cees Joosse en Robert Jentink. De ondertafel is
opgedeeld in 10 gedeeltes.

Getijdezone

De Oostersehelde 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 Oostersehelde worden de wiervegetaties van hard substraat als volgt omschreven:• "De stenen dijkglooiingen, kreukelbermen en strekdammen, vormen kunstmatige
rotskusten, waarop allerlei 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 Westerschelde). In de Oostersehelde zijn dit er acht.
Het verschil zit erin dat er in de Oostersehelde 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

Meetinformatiedienst Zeeland

Postadres postbus 5116, 4380 KC Vlissingen

bezoekadres Prins Hendrikweg 3 4382 NR Vlissingen

Telefoon (0118) 42 20 00

Telefax (0118) 47 27 72



gaat dus om dezelfde verdeling met 1 en 5 als het minst waardevol en 4 en 8 als het
meest waardevol.
Het betreffende dijkgedeelte heeft over de gehele lengte een dijk met kreukelberm. De
aanwezige wiervegetatie behoren dus tot de typen 5 tot en met 8.

In 1988 is er door bureau Waardenburg een onderzoek gedaan naar
levensgemeenschappen op harde substraten in de getijdezone van de Oosterschelde.
Toen is het betreffende gedeelte ook geïnventariseerd. De resultaten van die
inventarisatie zijn ook in onderstaande tabel opgenomen. In het rapport van
Waardenburg uit 1989 wordt ook aangeven welke type tot ontwikkeling zou kunnen
komen bij de meest gunstige bekleding. Ook dit is meegenomen in onderstaande tabel.
De volgende types zijn aangetroffen:

•
Dijkvak Dijkpaal Type" Type Advies Herstel Potentieel Advies

1988 2004 type" Verbetering
36.1 1042-1044 1 1 Geen voorkeur 3 Geen voorkeur
36.2 1044-1047+75 1 3 Redelijk goed 3 Redelijk goed
36.3 1047+75-1050 7 5 Geen voorkeur 8 Goed
36.4 1050-1054 7 6 Voldoende 8 Goed
36.5 1054-1056+75 8 6/7 Redelijk goed 8 Goed
36.6 1056+75-1060 7 7 Redelijk goed 8 Goed
36.7 1060-1065 2/3 2 Voldoende 3 Redelijk goed
36.8 1065-1067 2 2 Voldoende 3 Redelijk goed
36.9 1067 -1068+50 5 5 Geen voorkeur 6 Voldoende
36.10 1068+50-1080 5 5/6 Voldoende 6 Voldoende

.."Type zoals gebleken Uit onderzoek Waardenburg 1982-1988 (MelJer 1989)
2 Potentie zoals genoemd in rapport Waardenburg "Ecologische waardering dijkvakken"
(Meijer 1989)

Hieronder volgt per traject een korte beschrijving

36.1 De dijkbekleding bestaat hier uit een deel basalt en een deel basalton. Het gedeelte
ligt in een bocht waar aangespoelde schelpen tot vrij hoog tegen de dijk aan liggen.
Hierdoor is het gehele traject zo goed als onbegroeid met wieren.

• 36.2 De dijkbekleding bestaat hier uit basalton wat voor 60 % begroeid is met wieren .
De zonering is beperkt. De wierbegroeiing bestaat voornamelijk uit Kleine Zeeeik. Met
enige regelmaat komen ook Kernwier, Purperwier en Rood pluchewier voor. Verder zijn
de volgende schaal dieren aangetroffen: Mossels, Oesters, Schaalhoorn en gewone
Alikruik.

36.3 De dijkbekleding bestaat uit basalt, deze is bijna geheel onbegroeid, bedekking
slechts 1%. Het enige bruinwier dat is aangetroffen waren enkele plukjes van de Kleine
zeeeik. Van de schaaldieren zijn mosselen en oesters aanwezig.

36.4 De dijkbekleding bestaat uit basalt en vilvoordse steen. De begroeing is redelijk met
60%. Er is nauwelijks sprake van zonering. De meest voorkomende wieren zijn Kleine
Zeeeik en Rood pluche wier. Het Rood Pluchewier komt vooraal veel voor op de
Vilvoordse steen waar het hele matten vormt. Verder komen voor Knotswier en
Purperwier. De Schaaldieren zijn op dit deel rijkelijk aanwezig waarbij vooral de Oester,
Schaalhoorn en Stompe Alikruik veel aanwezig zijn. Anemonen werden ook
aangetroffen.

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)



36.5 De dijkbekleding bestaat uit Vilvoordse steen gepenetreerd met cement. De
begroeiing met wieren is goed met een bedekking van 70%. De zonering is beperkt
aanwezig. Aspectbepalend is de Kleine zeeeik, verder komen voor Knotswier, Rood
pluchewier en Purperwier. Bij de schaaldieren zijn de Schaalhoorn en de gewone Alikruik
veel aanwezig, verder komen voor Stompe alikruik, mossels en oesters. Opvallend is de
grote hoeveelheid anemonen die zich op dit gedeelte bevinden.

36.6 De dijkbekleding bestaat hier uit Haringmanblokken die goed begroeit zijn. Er is een
bedekking van 70% met een goede zonering. Eenondergroei van kleine wiersoorten
ontbreekt echter. Aspectbepalend zijn Kleine zeeeik, Blaaswier en Gezaagde zeeeik.
Verder komen voor Kotswier, Rood pluchewier en Kernwier. Bij de schaaldieren is de
Stompe alikruik veel aanwezig, verder komen voor Oesters en Gewone alikruik.
Anemonen komen ook op dit gedeelte voor.

•
36.7 De dijkbekleding bestaat hier uit Lessinischesteen en Vilvoordse steen. De
bekleding is matig begroeit met wieren met een totale bedekking van 30%. Er is een
beperkte zonering. De meest voorkomende wieren zijn Kleine zeeeik en Blaaswier,
verder komen voor Knotswier, rood pluchewier en Purperwier. Bij de schaaldieren
komen de Schaalhoorn en gewone alikruik veel voor. Verder komen voor Muiltje, oesters
en mossels.

36.8 De dijkbekleding bestaat uit Basalten Vilvoordse steen met een matige begroeiing
van 40%. De zonering is beperkt. Kleine zeeeik en Blaaswier zijn aspectbepalend, ook
het Rood Pluchewier komt vrij veel voor. Iers mos is ook aangetroffen. Bij de
schaaldieren komt de Gewone alikruik veel voor, verder zijn mossels, oesters en
schaalhoorn aangetroffen.

36.9 De dijkbekleding bestaat hier uit haringmanblokken die slecht begroeit zijn met
wieren. De bedekking is slechts 5%. De enige soorten die zijn aangetroffen zijn Kleine
zeeeik, Blaaswier en klein darmwier.

36.10 De dijkbekleding bestaat hier uit basalt en vilvoordse gedeeltelijk gepenetreerd
met asfalt. De begroeiing is mager slechts 15%. Van zonering is nauwelijks sprake. De
volgende wiersoorten zijn aangetroffen: Kleine zeeeik, Blaaswier, Rood pluchewier en
Purperwier. Van de schaaldieren is de gewone alikruik veel aanwezig, verder komen voor
Stompe alikruik, oesters en schaalhoorn.

• Zone boven GHW

De zone boven GHW is opgedeeld in vier gedeelten. Hieronder volgt per deel een
beschrijving.

Deel1 dp 1042 - 1051
De steenbekleding bestaat hier uit open steenasfalt en basalt. Er komt niet veel vegetatie
voor. De totale bedekking is 7%. Wel komen ereen aantal verschillende zoutsoorten
voor.

Nederlandsenaam Bedekking Latijnse naam Zoutgetal
Gewone Zoutmelde r Atriplex portulacoides 4
Hertshoornweegbree f pl.a Plantago coronopus 3
Lamsoor r Limonium vulgare 4
Reukloze kamille r Matricaria maritima 3
Rood zwenkgras f pI. a Festuca rubra ssp. commutata 2
Smalle rolklaver f Lotus coniculatus ssp. tenuifolius 3
Spiesmelde f Atriplex prostata 1

1 Methode van Tansley: r = rare (zeldzaam), 0 = occasional(weinig voorkomend),
fr = frequent (regelmatig voorkomend), a= abundant(grotere aantallen/bedekking), 3

d =dominant (overheersend in aantal/bedekking)



Strand kweek f Elymus athericus 3
Strandmelde 0 Atriplex littoralis 4
Zilte schijnspurrie f Spergularia salina 4
Zilverschoon o pI. f Potentilla anserina 4

Deze vegetatie komt overeen met een klasse 3a uit de classificatie voor zoutplanten wat
inhoud dat voor herstel een advies geldt "redelijk goed". Dit leidt automatisch ook tot
een advies "redelijk goed" voor verbetering.

Deel2 dp 1051 - 1060
De steenbekleding bestaat hier uit haringmanblokken afgewisseld met open steenasfalt.
Er is weinig begroeiing met een totale bedekking van 3%. Wel is er een redelijke
soorten rijkdom. Het voorland bestaat uit ondiep en redelijk diep water.
De begroeiing bestaat uit behoorlijk wat soorten in vrij lage bedekkingen. In totaal
komen er 5 zoutsoorten voor en 5 zouttolerante soorten. Het gaat om de volgende
soorten:

• Nederlandsenaam Bedekking Latijnsenaam zoutgetal
Gewone zoutmelde r Atriplex portulacoides 4
Hertshoornweegbree o pI. f Plantago coronopus 3
Lamsoor r Limonium vulgare 4
Reukeloze kamille 0 Matricaria maritima 3
Rood zwenkgras f Festuca rubra ssp. commutata 2
Schorrekruid r Suaeda maritima 4
Spiesmelde f Atriplex prostata 1
Strand kweek f/a Elymus athericus 3
Strand melde 0 Atriplex littoralis 4
Zilte schijnspurrie f Spergularia sallna 4

Deze vegetatie komt overeen met een klasse 3a uit de classificatie voor zoutplanten wat
inhoud dat voor herstel een advies geldt "redelijk goed". Dit leidt automatisch ook tot
een advies "redelijk goed" voor verbetering.

•
Deel3 dp 1060 - 1069
Dit dijkvak heeft een bekleding van Vlakke blokken en Lessinischesteen deels
gepenetreerd met beton. Het voorland bestaat uit ondiep water. Er staat niet veel
vegetatie op de dijk met een totale bedekking van 5%. Wel is er een redelijke
soortenrijkdom. Er zijn 5 zoutsoorten en 4 zoutlolerante soorten aangetroffen. Het gaat
om de volgende soorten:

Nederlandsenaam Bedekkin& Latijnsenaam zo utgetal

Gewone zoutmelde 0 Atriplex portulacoides 4
Hertshoornweegbree f Plantago coronopus 3
Melkkruid f pI. a Glaux maritima 4
Rood zwenkgras f Festuca rubra ssp. commutata 2
Schorrekruid r Suaeda maritima 4
Spiesmelde f Atriplex prostrata 1
Strandkweek f Elymus athericus 3
Strand melde off Atriplex littoralis 4
Zilte schijnspurrie f Spergularia sallna 4

Deze vegetatie komt overeen met een klasse 3b uit de classificatie voor zoutplanten wat
inhoud dat voor herstel een advies geldt "redelijk goed". Dit leidt automatisch ook tot
een advies "redelijk goed" voor verbetering.

1 Methode van Tansley: r = rare (zeldzaam), 0 = occasional(weinig voorkomend),
fr = frequent (regelmatig voorkomend), a= abundant(grotere aantallen/bedekking), 4

d =dominant (overheersend in aantal/bedekking)



Deel4 dp 1069 -1081
Dit dijkgedeelte is bekleed met open steenasfalt, vilvoordse gepenetreerd met beton en
basalt. Het voorland bestaat ondiep en vrij diep water. Er is redelijk wat vegetatie met
een bedekking van 10% Het aantal zoutsoorten is met 8 hoog, er zijn 6 zouttolerante
soorten aangetroffen.
H t did rt

•

et gaa om e vOlgen e soo en:
Nederlandsenaam Bedekking Latijnsenaam zoutgetal
Horingras r Agrostis stolonifera 2
Gewone zoutmelde 0 Atriplex portulacoides 4
Hertshoornweegbree r Plantago coronopus 3
Lamsoor r Limonium vulgare 4
Reukeloze kamille r Matricaria maritima 3
Rood zwenkgras 0 Festuca rubra ssp.commutata 2
Schorrkruid 0 Suaeda maritima 4
Schorrezoutgras r Triglochin maritima 4
Spiesmelde f pI. a Atriplex prostrata 1
Strandkweek a Elymus athericus 3
Strandmelde 0 Atriplex littoralis 4
Zeeaster r Aster tripolium 4
Zilte rus r Juncus gerard i 3
Zilte schijnspurrie 0 Spergularia salina 4
Deze vegetatie komt overeen met een klasse4a uit de classificatie voor zoutplanten wat
inhoud dat voor herstel een advies geldt "redelijk goed". Dit leidt automatisch ook tot
een advies "redelijk goed" voor verbetering.

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

•
Nota soorten beleid provincie Zeeland en NB-wetbesluit
In de Nota Soortenbeleid worden een aantal aandachtsoorten genoemd. Op de
zeeweringen kunnen vooral planten voorkomen uit de soortengroepen
Aanspoelselplanten en Schorplanten. De soorten die tot deze soortengroep worden
gerekend staan op pagina 38 van de Nota Soortenbeleid Provincie Zeeland. De volgende
soorten van deze lijst zijn aangetroffen op de glooiing tevens is vermeld of deze soorten
genoemd worden in het NB-wetbesluit voor de Oosterschelde:

Soortgroep Soort NB-wet
Schorplanten Gewone zoutmelde X

Lamsoor
Schorrezoutgras X

Aanspoelselplanten Strandmelde

Doordat bij de werkzaamheden de steenbekleding vervangen wordt zal alle vegetatie die
daar op groeit in eerst instantie verdwijnen. In het detailadvies wordt echter geadviseerd
welke steenbekleding er weer toegepast moet worden om de vegetatie weer een kans te
geven om terug te komen of mogelijk de omstandigheden te verbeteren. Dit detailadvies
is richtinggevend bij het ontwerp van de nieuwe dijk. Hierdoor wordt verzekerd dat de
groeimogelijkheden op de dijk weer worden hersteld en waar mogelijk verbeterd. In het
voorland komen geen provinciale aandachtsoorten voor.

1 Methode van Tansley: r = rare (zeldzaam), 0 = occasional(weinig voorkomend),
fr = frequent (regelmatig voorkomend), a= abundant(grotere aantallen/bedekking), 5

d =dominant (overheersend in aantal/bedekking)



EU-Habitatrichtlijn (gebiedsbeschermingsregime)
Het voorland bestaat uit ondiep en plaatselijke redelijke diep water. Dit maakt onderdeel
uit van het kwalificerende habitattype 1160 Grote, ondiepe kreken en baaien. Doordat
het voorland uit water bestaat zullen er nauwelijks effecten optreden door de
werkzaamheden. Mogelijk zouden de werkzaamheden invloed kunnen hebben op de
levensgemeenschappen die zich onder water bevinden. Dit wordt onderzocht door het
RIKZ,Bert Wetsteijn is hiervoor de contact persoon. Wel dient er op gelet te worden dat
er geen vrijkomende materialen als teenbeschot en perkoenpalen in de Oostersehelde
terechtkomen. Tevens dient er rekening mee gehouden te worden dat het voorland
intensief gebruikt wordt door duikers.

Voor eventuele vragen ben ik bereikbaar

Vriendelijke Groeten

Robert Jentink

•
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1 Methode van Tansley: r = rare (zeldzaam), 0 = occasional(weinig voorkomend),
fr = frequent (regelmatig voorkomend), a= abundant(grotere aantallen/bedekking), 6

d =dominant (overheersend in aantal/bedekking)
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Advies landschappelijke vormgeving Zeeweringen Westerschelde

Door:

Poortvliet, Nieuw Strijen, Klaas van Steenland en Schakerloopolder

19 apri/2005

Dienst Landelijk Gebied '2 e ~O\f l~OO'

Dijkvak:

Datum:

Aanleiding
In 1996 is een begin gemaakt met de versterking van de zeeweringen langs de Westerschelde.
Door Rijkswaterstaat werd geconstateerd dat bij de werkzaamheden verschillen in de
vormgeving optraden tussen de dijkvakken waaruit de zeewering bestaat. Daarom is aan de
Dienst Landelijk Gebied (DLG) gevraag een landschapsvisie op de zeeweringen van de
Westerschelde op te stellen. Deze is in november 1998 vastgesteld door het projectbureau
Zeeweri ngen,
Vanaf dit moment wordt bij elk op te stellen bestek voor de aanpassing van de zeeweringen
van de Westerschelde rekening gehouden met de adviezen uit de landschapsvisie .• Landschapsvisie algemeen
Het landschap op en rond de zeewering wordt bepaald door de Westerschelde en door de
zeewering zelf, die zich als een continu lijnvormig element door het landschap beweegt. Uit de
landschapsvisie blijkt dat de continuïteit wordt bepaald door:
• De waterdynamiek;
• De vegetatie;
• De historische dijkopbouw;
• De waterkerende functie.

•
Het continue, lijnvormige kenmerk van de zeewering dreigt echter te verdwijnen. Op basis van
technische randvoorwaarden, de (min of meer toevallige) beschikbaarheid van het materiaal en
de aanwezige natuurwaarden en -potenties en administratieve grenzen worden verschillende
typen bekledingsmaterialen toegepast. Hierdoor treden grote verschillen op binnen dijkvakken
en tussen de dijkvakken onderling.
De landschapsvisie geeft aan hoe bij de aanpassingen van de glooiingen aantasting van het
beeld voorkomen/beperkt kan worden. Het beeld bestaat uit een horizontale zonering van
bekledingsmaterialen op het dijklichaam en is tot stand gekomen door het patroon van
bekledingsmaterialen te laten 'reageren' op de eerder genoemde aspecten.

Het advies komt in het kort neer op de volgende punten:
1. Het benadrukken van de horizontale opbouw door het toepassen van verschillende

materialen in de onder- en de boventafel;
2. Donkere materialen gebruiken in de ondertafel;
3. Lichte materialen gebruiken in de boventafel;
4. Verticale overgangen beperken en zo min mogelijk in de boven- en ondertafel laten

samenvallen;
5. Onderhoudspad niet met asfalt verharden, maar bijvoorbeeld met betonblokken, om zo min

mogelijk de grasberm te onderbreken;
6. In de landschapsvisie genoemde cultuurhistorische en recreatieve elementen krijgen extra

aandacht;
7. Het afstrooien van de bovenste 4 meter van de glooiing met grond voor de sneller vestiging

van grassen.
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Dijkvak: Poortvliet, Nieuw Strijen, Klaas van Steenland enSchakerloopolder

Datum: 19 april 2005

Door: Dienst Landelijk Gebied

• Nadere uitwerking dijkvak Poortvliet, Nieuw Strijen, Klaas van Steenland en
Schakerloopolder
Het dijkvak ligt aan de Oosterschelde tegen de Oesterdam. Het dijkvak ligt in een relatief ruw
gedeelte en met een vrij steil verloop naar het Tholensche Gat. In het dijkvak zijn de te
onderscheiden boven- en ondertafel duidelijk aanwezig en waarneembaar. Door de ruwe
omstandigheden is er relatief weinig begroeiing aanwezig op de bekleding. Voor de duikers is
er een voorziening aangelegd voor het te water gaan. Het betreft hier een beter begaanbare
afgang en een leuning van eenvoudige opzet. Verder ligt er ter hoogte van Strijenham nog een
nol die in gebruik is als een kleine haven en nabij dijkpaal1065 een uitstulping aan de dijk.

•
In aansluiting op de landschapsvisie is het voorstel bij het toepassen van een nieuwe bekleding
op het hele dijkvak gebruik te maken van verschillende kleuren materialen in een boven- en
ondertafel. Voor de ondertafel is het voorstel donker gekleurde materialen te gebruiken en voor
de boventafel is het voorstel om een licht bekledingsmateriaal te gebruiken. In dit geval gelden
de volgende uitgangspunten:
1. In de horizontale opbouw het consequent toepassen van donker gekleurde materialen in de

ondertafel en het toepassen van licht gekleurde materialen in de boventafel;
2. Het eventuele gebruik van goed doorgroeibare materialen in verband mogelijk te

verwachten vegetatie op het dijkvak;
3. Het terugbrengen van een voorzieningen voor duikers;
4. Het intact laten en opnemen in de glooiing van de uitstulping nabij dijkpaal 1065;
5. Het intact laten van de nol en haven nabij Strijenham door bijvoorbeeld het toepassen van

een verborgen glooiing;
6. Ter hoogte van de Oesterdam direct aansluiten op de dam.
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