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Direct naast het sluisje Othene is de taludhelling lokaal1 :2,5. Met in rekening brengen
van tonrondte is de rekenwaarde van deze helling 1:2,1 onder NAP+2,5 m en 1:2,3
boven NAP+2,5 m. In tabel 6.3 in de ontwerp nota staat helaas ten onrechte nog 1:2,5
weergegeven. In de berekeningen zijn overigens wel de goede hellingen betrokken. Dit
heeft geresulteerd in betonzuilen van 0,45 / 2700. Dit kon niet met ANAMOS worden
berekend, omdat deze slechts rekent bij hellingen flauwer of gelijk aan 1:2,5. De
betonzuilen konden toch berekend worden met de geldigheidsgrens van ANAMOS, de
61;·2/3 regel, die voor betonzuilen maatgevend is gebleken boven het stabiliteitscriterium.
Met STEENTOETS,waarin overigens ANAMOS zonder afkapcriterium op de hellingen
verwerkt is, kan worden geverifieerd of de betonzuilen voldoen. Dit blijkt inderdaad het
geval te zijn.

Met STEENTOETSloop je echter teg~meen ander probleem aan, nl. het toetsresultaat
'twijfel' op het aspect afschuiving. Dit komt omdat volgens de LTV bij hellingen steiler
dan 1:3 altijd de score 'twijfel' bereikt wordt. In de ontwerpnota is al aangegeven dat de
benodigde kleidikte in dit geval bepaald is met recent ontwikkelde rekenregels. Deze
worden naar verwachting binnenkort door de TAW vastgesteld voor toetsdoeleinden.
Uit deze sommen bleek een kleilaagdikte van 1,1 m benodigd. Opgemerkt wordt dat
deze waarde gebaseerd is op conservatieve waarden van'invoerparameters. Als uit
metingen en berekeningen is gebleken dat zelfs na aanbrengen van de nieuwe bekleding
nog ruim 1,1 m klei over is, kan de glooiing op het aspect afschuiving zonder meer als
'goed' gekwalificeerd worden, ondanks het 'twijfel' resultaat uit STEENTOETS.Mocht de
resterende kleidikte minder zijn dan 1,1 m dan kan ik, indien gewenst, de som met
minder conservatieve invoerwaarden nog eens uitvoeren.

. bij deze voldoende te hebben geïnformeerd. Voor aanvullende vragen kun je
ijd cont c met me ()pnemen.

Telefoon (0113) 24 13 70

Telefax (0113) 21 61 24

Bezoekadres pia waterschap Zeeuwse Eilanden,

Piet-Heinstraat 77 Goes

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.rn. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.
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