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Beschrijving dijktrajed

Dit rapport beschrijft de toetsing van de dijk van de Oud Noord-Bevelandpolder tussen de
dp 1780 (leelandbrug met daarover N256) en dp 1840, zie figuur 1.

Figuur 1:Kaart Oud Noord-Bevelandpolder dp 1780 - dp 1840
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Het traject ligt aan de noordoostzijde van het eiland Noord-Beveland. Het traject begint nabij
de Zeelandbrug (dp 1780) en gaat via de jachthaven van Colijnsplaat (dp 1810) om te
eindigen bij de Inlaag De Paardekuup (dp 1840). De haven ligt tussen dp 1810 en dp 1818.

Het Waterschap Zeeuwse Eilanden splitst het traject in een gedeelte van Zeelandbrug tot
jachthaven (dp 1780 - dp 1810) en een gedeelte jachthaven tot inlaag (dp 1810 - dp 1840).

Het gedeelte van dp 176760 tot dp 1797 is in 2006 versterkt. De grens van deze toetsing ligt
dan ook bij dp 1796. De toetsing van het deel tussen dp 1780 en dp 1796 is reeds in een
eerder stadium uitgevoerd en vastgelegd in een controletoets van M. Otte met kenmerk
PZDT-M-04084 d.d. 05 apri12004.

Colijnsplaat ligt aan de noordkant van Noord-Beveland en is gesticht in 1598. Toen werd het
laatste gat gesloten in de dijk om een nieuwe polder. De naam Colijnsplaat is afkomstig van
het schor "Colinsplate" dat gedeeltelijk binnen de nieuwe bedijking was komen te liggen.
Belangrijk voor de ontwikkeling van Colijnsplaat was de haven (1599). Via deze haven kon
het graan van Noord-Beveland worden gebracht naar het eiland Schouwen.
Personenvervoer naar Zierikzee vond plaats via Kats (na gereed komen van de
Zandkreekdam), deze veerdienst werd overbodig na de in gebruik name van de Zeelandbrug
tussen Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland. De afsluiting van het Veerse Gat
betekende bovendien dat in Colijnsplaat een nieuwe vissershaven moest worden gemaakt
ter vervanging van de haven in Veere. Colijnsplaat beschikt nu over een moderne jachthaven
met circa 500 ligplaatsen en een moderne vissershaven (dp 1810 - dp 1818).

Bij dp 1816 ligt gemaal De Valle van Waterschap Zeeuwse Eilanden, hier komen zowel de
Valkreek als andere watergangen op Noord-Beveland bij uit.

Ter plaatse van dp 1820 en 1825 liggen twee nollen, het Oostnol ("de trultus") en het
Westnol ('''t anechtsel"). Dit zijn de restanten van een oude zeedijk en inlaag (voor de
huidige dijk). In het Westnol is in de jaren '70 van de vorige eeuw door de gemeente een
wateropvang middels hardhouten damwand gecreëerd welke volliep bij vloed, deze is in de
loop van de tijd dichtgeslibd. Door de nabijgelegen camping "Orisant" is van deze
wateropvang een strand gemaakt middels de aanvoer van zand en een houten damwandje.

Langs een deel van het traject zijn slikken aanwezig, waardoor er sprake is van een breed
voorland. Op locaties met een breed en/of hoog voorland wordt de golfaanval op de
bekleding gereduceerd.

Randvoorwaarden

Door SvasekHydraulics (in opdracht van het RIKZ) is eendetailadvies gegeven voor de toe te
passen golfrandvoorwaarden voor het betreffende dijkvak (pZDB-M-06034, d.d. 26 juni
2006). Svasekheeft detailadvies gegeven voor Hs en T, bij waterstanden t.o.v. NAP +0.00 m,
+2.00 m, +3.00 m en +4.00 m.
Het detailadvies is te vinden op G:\Water en Scheepvaart\Zeeweringen (AXZ)\Algemeen\
randvoorwaarden\adviezen, zie tevens bijlage 5.

Voor de haven is een richtingsonafhankelijke randvoorwaarde opgevraagd om de
randvoorwaarden in de haven te kunnen bepalen. Door SvasekHydraulics (in opdracht van
het RIKZ) is deze richtingsonafhankelijke randvoorwaarde gegeven (PZDB-M-06093, d.d. 10
mei 2006). Svasekheeft deze randvoorwaarde gegeven voor Hs en T, bij waterstanden t.O.V.
NAP +0.00 m, +2.00 m, +3.00 m en +4.00 m.
Dit advies is te vinden op G:\Water en Scheepvaart\Zeeweringen (AXZ)\Algemeen\
randvoorwaarden\adviezen, zie tevens bijlage 5.
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Voor de berekening zijn de waterstanden gebruikt van t.o.v, NAP +0.00 m, +2.00 m, +3.00 m
en +4.00 m. Bij een verwachte waterstand van NAP + 3.00 m sluit de Stormvloedkering van
de Oosterschelde en zal de waterstand een ander verloop krijgen. Ook is een noodsluiting op
NAP +3.00 m mogelijk.

De randvoorwaarden in de Haven Colijnsplaat zijn door Svasek Hydraulics (in opdracht van
het RIKZ) berekend en vastgelegd in een rapportage, PZDT-R-06342 d.d. 02-10-2006. De
bekleding in de haven is op een drietal manieren getoetst, allen worden behandeld in deze
toetsing:
• Alle bekleding getoetst met randvoorwaarden buiten de haven (zie 2.1).
• Alle bekleding getoetst met randvoorwaarden binnen de haven (zie 2.2).
• De havendammen getoetst met de spreadsheet havendammen (zie 2.3).

De toetsingen zijn uitgevoerd met drie tabellen. Tabel1 is in alle gevallen maatgevend.

Controle SteenToets

SteenToets versie 4.02 van het Waterschap Zeeuwse Eilanden is gecontroleerd. In SteenToets
is de gezette steenbekleding getoetst. De controle toetsing is uitgevoerd met SteenToets
versie 4.05.
De overige bekledingen zijn eveneens getoetst met daarvoor bestemde software.

Toetsing Basalt

In het kader van het landelijk onderzoeksprogramma steenbekledingen zijn er proeven
uitgevoerd voor het beoordelen van de stabiliteit van basalt. Naar aanleiding van de
voorlopige resultaten van dit onderzoek wordt de basalt als volgt getoetst:
De boventafels worden getoetst met Anamos gecombineerd met de 5ç·2/3-lijn.Tenzij er
voldoende vertrouwen is in de reststerkte van de basalt, er wordt dan getoetst met Anamos
gecombineerd met de 6ç·2/3-lijn. In het geval dat de boven tafels getoetst worden met de 6ç'
2/3-lijnzal dat expliciet in dit rapport worden vermeld.
De ondertafels worden getoetst met Anamos gecombineerd met de 6ç·213-lijn.

Kreukelberm

Langs bijna het gehele traject is een kreukelberm aanwezig, meestal met een breedte van 5
meter en een sortering van 40/200 kg. Deze is getoetst in bijlage 6 en scoort GOED.
Benodigd op dit voorland is 10/60 kg. Dit geeft dat 40/200 kg dus een geschikte sortering is
voor de kreukelberm .• Voor de damwand (vlakcode OS180912) en voor de vlakke betonblokken (vlakcode
OS180907) in de oostelijke havendam van de Haven Colijnsplaat is een kreukelberm aanwezig
(vlakcodes OS18091 0 en OS180913) van breuksteen vol en zat gepenetreerd met
cementbeton (18), deze scoort ONVOLDOENDE.

Kleiboringen

Door het waterschap is op het onderhavige dijktraject breekwerk uitgevoerd, de resultaten zijn
verwerkt in de toets en zijn te vinden op:
\ \DZL-S000001 \project\AXZ_REVISIE\CONTROLE_ TOETSING\03 Oosterschelde\dp 1740-
1840 Oud Noord-Bevelandpolder\ Toetsing 2006\Kleiboringen en breekpunten\breekpunten
Os 20060209.xls.

Daarnaast zijn door het waterschap kleiboringen uitgevoerd, de resultaten zijn verwerkt in de
toets en zijn te vinden in bijlage 9.
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Veldbezoek
Het traject is bezocht d.d. 31 januari 2006 door en van het
Waterschap Zeeuwse Eilanden en van Projectbureau Zeeweringen.

Op 04 mei 2006 is door een bezoek gebracht aan de uitvoer van
kernboringen op de glooiing door KOAC-NPC. De kernboringen zijn uitgevoerd tussen dp
180150 en dp 1807 in de vlakken 05179702 (tussen dp 180150 en dp 180180

) en 05180101
(gehele vlak). Op dit vlak is ook een meetraai voor valgewichtdeflectiemetingen uitgezet
welke op 10 mei 2006 zijn uitgevoerd.

Op 26 juli 2006 is door en een bezoek gebracht aan de
Camping "Orisant" te Colijnsplaat waarbij gesproken is over het bij de camping in erfpacht
zijnde strand bij de Westnol (dp 1824). Er is tevens een bezoek aan het strand gebracht. Van
het overleg is een verslag opgemaakt en naar de camping gezonden, kenmerk PZDT-V-06281
inv d.d. 26 juli 2006 (zie bijlage 12) .

•• Het traject tussen dp 1768 en dp 1810 is reeds op 21 mei 2003 bezocht door ,
Projectbureau Zeeweringen. Eenverslag van dit

velbezoek is te vinden in de memo met kenmerk PZDT-M-03200 d.d. 11 september 2003.

Beschrijving
Algemeen
Er is op een aantal plaatsen schade geconstateerd, hierna verder uitgewerkt. De jachthaven
van Colijnsplaat is een aandachtspunt. Het Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft de
havendammen van de jachthaven getoetst als zijnde primaire waterkering. De eigenlijke dijk
achter de haven heeft waarschijnlijk een kruinhoogteprobleem als de havendammen niet
worden meegerekend.
Op een aantal plaatsen is tussen de Vilvoordse tevens Doornikse steen aangetroffen
(waarschijnlijk reparatie).
Er zijn een aantal proefvakken van Fixstone en asfalt aanwezig tussen dp 1824 en dp 1830.

dp 1796 - dp 1818 (inclusief Haven Cotiiasptest)
Vlakcodes 05179401, 05179701, 05180701, 05181703, 05181707 en 05181719
(Haringmanblokken (11,1»: gaten en verzakkingen, sommige blokken zijn omhoog gedrukt
(circa 10 cm).
Vlakcode 05181712 (vlakke betonblokken (11»: waarschijnlijk holle ruimten.
Vlakcode 05 179601 (basalt (26»: wisselende zetting, één gat aanwezig, geringe dikte van de
zuilen (variërend van 15 tot 22 cm).
Vlakcode 05180002 (Vilvoordse (28,1): slechte staat.
Vlakcode 05180602 (basalt (26»: wisselende zetting, goed ingewassen met steenslag.
Vlakcode 05180602 (basalt ingegoten met asfalt (26,1»: ter hoogte van dp 1800 + 50 m één
gat in de glooiing.
Vlakcode 05180604 (Petit graniet ingegoten met gietasfalt (28,41»: bestaat niet, dit vlak is
05180903 (asfalt (1».

dp 1818 - dp 1821
Vlakcodes 05181806, 05182004 (basalt (26»: verzakkingen en enkele gaten.

dp 1821- dp 1824
Vlakcode 05182020 (Haringmanblokken (11,1»: sommige blokken zijn omhoog gedrukt.
Vlakcode 05182017 (Vilvoordse ingegoten met beton (28,12»: plaatselijke verzakkingen en
betonpenetratie grotendeels weg.
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dp 1824 - dp 1830 (proefvakken)
Vlakcodes 05182506, 05182701, 05182702 (Fixstone (5,1»: een groot gedeelte van de
Fixstone is verdwenen (Vilvoordse er onder zichtbaar).

dp 1830 - dp 1840
Vlakcode 05183001 (Vilvoordse ingegoten met asfalt (28,11 »: halverwege is een basaltvlak
ingegoten met asfalt aanwezig tussen de Vilvoordse.
Vlakcode 05183602 (Vilvoordse ingegoten met beton (28,12»: plaatselijke verzakkingen en
beton penetratie grotendeels weg.

Foto's
Foto's staan op G:\Water en 5cheepvaart\Zeeweringen (AXZ)\Algemeen\foto's\Dijkvakken
Oosterschelde\Oud-Noord-Bevelandpolder.

Huidige bekleding

De huidige bekleding is te zien in de figuren 2 tot en met 6.

Glooi in gskaart met topi aagt ypes Oud Noord- Bevel andpol der dp 1796 - dp 1810

( ~I

•

1,00
- 6,511

6,00
5,.;0
5,00
',.;0

',00
3,.;0
3,00

2,511
2,m
1,511

im
0,511
0,00
-0,50
-1)iO
-1,50

-2))0

119,60 '119,10 179.80 H9!JQ "80,00 180;10 "80,2D 180,3> "80,'0 180.9) 180,60 '180,10 180130 160,m 181.00

0-1

o IIlIn

o b.IinO. ... n

_ HydKlllIod<

Ob -'"
_ odbWm

CiI H _orun 0 Ooar1tM

_ b W ........ znIe_ p.IIIJlS"i.1

o 1:o!l lotnn Cl g""".l:IoI.I.on

-- E:3 b.•IorCie t..1t

lIDI _" t (lid ", .. ~

EIHI -" t Ul"1'o<J'i)

~ _" t".. i';Jd""'I:o!lP.""

~ .a>q"ZIOII

_"OOIlI"",t._n
__ n!l<b ..... dlll_b ......'

_ "(1"",,,,,.
01.0·..- ...

_ ....nuo_ ..... '" """'lh

_ IJ",,""'on

Cl br.u .......

Figuur 2: Bekleding Oud Noord-Bevelandpolder dp 1796 - dp 1810

5 9-10-2006



l300iingskairi mellopl ... glypes Oud Noord·Be\,@li3ndpol_ dp 1818· dp 1840

I~U

lUI
1/)0

om
6.5D

.00
6/)0

~~ 5;;»

500
5,00

I82SO 18300 183,10 183,2> 183;30 183,4.0 '183;;0 183.60 ISUD '183)111)I83SO 18

4'"
\81.&J 181.«;0182))) .a2.IO 182.20 '1823D 132JD 18250 \82,6D 182.'0

0 ....'
DF1:d::n

o 1o~tn:lJlm

.",.,.._.
DM.b1IIà.l'.en

.... ldl..n

r:::J Millltlllnoll't!tlü.. 0 1boo1lkie

_ bdri..,.}"<f'I.9W1nt_ IdlgtaJftJ

~ .. ~~..-,*

nm ~R'tak(Wlotn!2lfo

llIIJ ~R'''''e-(pahx:Q

~ ~I"tIAkUd'ItIfYt.Q""l
~"CDt:JrI ..

o IqlttMlotti.lftl

_ba.,
_Uluoadlt

D w;,CI'*d"t-

o ,1Jcnc-llIoUtn _ CM'1I.IIc-l>tUtdru

_ o."ltI ..... uJlHn ::nIII"I_1ft1. ..~""'
Dk~1tm

Figuur 3: Bekleding Oud Noord-Bevelandpolder dp 1818 - dp 1840

Glooiings_rt mellopIa<Oglyp"s oostelijke rniwndam
H>lwn Colij ... plaal dp 1810 (dp 1a:JS· dp 1810+20)

7,00

',00
3,3>

3,00
2,3>

2,00

1.00
1,00
O,511
0,00
-<l,3>

-I,m

-I':'U -I,S)

-'LlJU -2,m

100,80 leo,SO 161,00

0 .....
o Ibon

CJktll>DJt-n..-
o ~briobUen

_tlllilbodlltltitl"t

CJ H4IIr~;.t'n 0 DoaJtbt

_ ~triltM.ffl,.",,_ pf'IIIJ,«11tf

_ lila E3 "t~Alt

.. Iloa,,~hlM~n mn -artIII .... ~ka .. o)Idlll'nrat

Dtq;:il-I.dClloatun

."'1lI1oIIÜ.-.
0 ..........

lEID "-tft '.el1!' iP:Uoa\\

~ illll;~MIt(lmcrclq!lI'H'\)

~ emtJ'..,

_ CI.IHfJItMlulHn =-dIh

_bdtlteRll

D "ltlk.f~«"I

Figuur 4: Bekleding oosteliike havendam Haven Coliinspleet dp 1810 (dp 1808 - dp 1810
2
°)

6 9-10-2006



Clooiing_ mol topl...gty_ binnenz;ijde H"""n CoIij"l5pl....t dp 1610· dp 1818

E"'lll
IU"

~O:llJ
6,:50

+
~6m '1lO

."" 5.so
'IJ' 5,00

U, ,,,0

.w 'IlO

,'" 3;50

JIJ} 31lO

2'" 2$0

;;w 21lO

''''
1;50

IW 'IlO

"""
.;50

dm 01>0

..,"" -0,50

-'100 -1.00

-,'" -iso

..200 <!)lO

~O

Mn.OO 161.10 151~ 181,,)) 181,10 181;50 161,50 161,10 IIJI,OO

.',.
• doDIIodiltnm

_ <M1li1f.Uf'dhl=-
gk~«lt'M

lIID artQerd,.,Ic-(IIOIc-nr.a(l

mD~ntDk-(JIIIIIIOOr(l

~ ... cntMI"(~'CHlCI)

~fG)QI _

CJ HatwtMrt\tld.tn 0 IboMlI>t

_ lIf'tlnM::Illcn.d:ant_ ~'",.crkl

D~ ..~!II' O ....tIoIQtk1l

0 ....
o Ib ....

o kb'c\8rn.-...
OIP"bilk:lu-n

_ dLd>cdlk1bn

_a'C!lt.le-ntI.I.Hlea"l_m ..k,.
O"N<.i .. n

Figuur 5: Bekleding binnenzijde Haven Coliinsplest dp 1810 - dp 1818

Glooiingskaart met toplaagcypes 'M!Stelijke havendam
H"""" COl'" spi"" dp 1618(dp 1817+60- dp 1820)

,~u
71lO
6$0
61lO
5$0
5110

~O
~/lD
J,sD

3/lO
2;>0

2/lO
'$0
lllO
0,50
O/lO
-0;50

-'/lO
-1$0

181,76 ISI.36 181.96

,-
0-'D··...
D 1,'dn:lJltn
_ ..... ltobkJ:t

o bdJ1ttdkn

_dLllooolllclkn

l:::J H.. ",IfiIRWen D 1lOCn"It,llt

_ h'fbrtltütnJt ....... lilt I Igtarftl

o t1:IfItldtDt*t,m 0 !,'lI'kbloMfton
_ loiIIitdJ _ (ifC. rd.an:~cn

_gr.
_ dCOlSfOdlltnm.-........_

:"",..

~ b.tlDf'Tltntt,*

n:n::J ~"tntl'alt(TIOItn:z"= ......-(-
~ orIIl~CI'lt'talC(:«h:n' ...QIIP,,1')

~.." ......

Figuur 6: Bekleding westettike havendam Haven Cotiinsplesi dp 1818 (dp 181 ra - dp 1820)

7 9-10-2006



Kernboringen en valgewichtdeflediemetingen

Door KOAC-NPC zijn op 04 mei 2006 kernboringen uitgevoerd op de glooiing. Op 10 mei
2006 zijn er valgewichtdeflectiemetingen uitgevoerd.

De resultaten van deze boringen en metingen zijn verwerkt in een rapportage (PZDT-R-06209
ken, d.d. 07 juni 2006), deze rapportage en de meetresultaten staan op:
\ \DZL -5000001 \project\AXZ_REVI5IE\CONTROLE_ TOET5ING\03 Oosterschelde\dp 1740-
1840 Oud Noord-Bevelandpolder\Toetsing 2006\VGD metingen\Definitieve rapportage
KOAC-NPC.

De resultaten van de metingen zijn verwerkt in 5teenToets met een temperatuurcorrectie van
1,5 maal de gemiddelde E-waarde per deel van 10 meter. Dit is gedaan als een eerste
schatting. Nader onderzoek naar de temperatuurcorrectie volgt, de resultaten worden
verwacht in de winter van 2006. Zonder deze correctie maar met de aangenomen correctie
van 1,5 scoort alle ingegoten basalt op dit dijkvak onvoldoende.

Toetsing haven en havendammen
De bekleding in de haven is op verschillende manieren getoetst. De bekleding op de dijk is
getoetst alsof de havendammen er niet meer zijn en die bekleding is getoetst alsof de
havendammen ook een sterkte van 1:4000ste hebben. Beide scores zijn in deze vrijgave
weergegeven.
De havendammen zijn getoetst met overslaande/overspoelende golven van buiten de haven
en met de randvoorwaarden in de haven. De slechtste score per vlak is maatgevend en
bepaald de eindscore van het bekledingsvlak. De scores van beide toetsing en het overall
toetsresultaat staan aan het eind van bijlage 1.

SteenToets

Basisdocument
stt Os 1796 - 1810 20060323 v4.04 ZE bijlage12 waarden.xls van 23 maart 2006 van het
Waterschap Zeeuwse Eilanden (PZDT-R-06085 inv, dit is een aanvulling op het
basisdocument PZDT-R-03017, d.d. 23-01-2003).

stt Os 1810 - 184020060323 v4.04 ZE bijlage12 waarden.xls van 23 maart 2006 van het
Waterschap Zeeuwse Eilanden (PZDT-R-06086 inv).

Deze documenten zijn terug te vinden op:
\ \DZL-5000001 \project\AXZ_REVI5IE\CONTROLE_TOET5ING\03 Oosterschelde\dp 1740-
1840 Oud Noord-Bevelandpolder\ Toetsing 2006.

Gras
Voor geen van de aanwezige vlakken gras is een grastoets uitgevoerd, allen liggen ruim boven
ontwerppeil.
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1. Vlakken buiten de Haven Colijnsplaat (traject dp 1796 - dp 1810 en traject
dp 1818 - dp 1840)

Ontbrekende gegevens

Erzijn geen vlakken waarvan de gegevens ontbreken.

Vlakcode:

Vlakken die niet getoetst zijn met SteenToets

Score:

Vlakcode:

Score:

05180903, 05183301
Bekledingstype asfalt (1) op zand

GOED (score afschuiving goed)
Zie bijlage 7, dikte benodigd is 13-14 cm, dikte aanwezig is 15 cm

05179507, 05180001, 05181808
Bekledingstype doorgroeistenen (17) op klei

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Bekleding ligt direct op klei

Vlakken die getoetst zijn met SteenToets

Vlakcode: 05179401, 05179404, 05180701, 05180702, 05181804, 05182020,
05182503,05183202,05183203,05183502,05183901

Bekledingstype Haringmanblokken (11,1) op steenslag en mijnsteen
Score: ONVOLDOENDE (score afschuiving deels goed, deels onvoldoende (vlakken

05181804 deels, 05182503 geheel, 05183202 deels en 05183502 deels),
bij score onvoldoende kleidikte geringer dan 60 cm (beheerderwens»

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05179601
Bekledingstype basalt (26) op steenslag en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Score SteenToets ONVOLDOENDE (F>6)
Score langdurige belasting ONVOLDOENDE
8eheerderoordeel ONVOLDOENDE (zie veldbezoek)

05179602
Bekledingstype basalt (26) op steenslag en mijnsteen

GOED (score afschuiving goed)
Score SteenToets GOED
Score langdurige belasting GOED
Beheerderoordeel GOED (zie veldbezoek)

05179701
Bekledingstype Haringmanblokken (11,1) op steenslag

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwens»
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Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05179702
Bekledingstype basalt ingegoten met asfalt (26,01) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Score SteenToets GEAVANCEERD
Beheerderoordeel NADER ONDERZOEK
Moeilijk begaanbaar, steil talud, valgewichtdeflectiemetingen niet mogelijk,
met uitzondering van het deel tussen dp 18015 en dp 18018. Op dit deel zijn
over 30 meter wel metingen uitgevoerd.
Gezien het niet mogelijk is om kernboringen en valgewichtdeflectiemetingen
uit te voeren is aangenomen dat het geen ingegoten maar een overgoten
bekleding betreft, deze is beoordeelt middels de formules uit "Toetscriteria
voor ingegoten steenzettingen" door het Waterloopkundig Laboratorium te
Delft uit februari 2006 (pagina 61), de score is middels spreadsheet bepaald,
zie \ \DZL-000001 \project\ AXZ_REVISIE\CONTROLE_TOETSING\ 03
Oosterschelde\dp 1740-1840 Oud Noord-Bevelandpolder\2006\basalt
overgoten met asfalt.xls, de score is ONVOLDOENDE
Score langdurige belasting (getoetst als basalt (26» ONVOLDOENDE

05179703,05179704,05182802,05183604
Bekledingstype Vilvoordse (28,1) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving deels goed, deels onvoldoende (vlakken
05179703 geheel, 05182802 deels en 05183604 geheel), bij score
onvoldoende kleidikte geringer dan 60 cm (beheerderwensl)

05179901
Bekledingstype Doornikse (28,3) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwensl)
Score SteenToets ONVOLDOENDE (F>6)
Score langdurige belasting ONVOLDOENDE
Beheerderoordeel ONVOLDOENDE (klein vlak in omgeving onvoldoende)

05179902
Bekledingstype Doornikse (28,3) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwensl)
Score SteenToets deels GOED en deels ONVOLDOENDE (F>6)
Score langdurige belasting ONVOLDOENDE
Beheerderoordeel VOLDOENDE (voldoende zware kreukelberm)
Spreadsheet breuksteen ONVOLDOENDE

05180002, 05182031, 05183001
Bekledingstype Vilvoordse (28,1) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving deels goed, deels onvoldoende (vlakken
05182031 deels en 05183001 geheel), bij score onvoldoende kleidikte
geringer dan 60 cm (beheerderwensl)
Score SteenToets GEAVANCEERD
Beheerderoordeel ONVOLDOENDE (constructie in slechte staat)
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Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

omgeving

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

OS180101
Bekledingstype basalt ingegoten met asfalt (26,01) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Score SteenToets GEAVANCEERD
Score SteenToets inclusief resultaten VGD-metingen ONVOLDOENDE (mate
van ingieten is goed blijkt uit kernboringen, E-waarden ingevuld inclusief
temperatuurscorrectie van waarde maal1,5)
Score langdurige belasting (getoetst als basalt (26» ONVOLDOENDE

OS1801 02, OS1801 03, OS180301, OS180502
Bekledingstype Doornikse (28,3) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Score SteenToets GOED
Score langdurige belasting ONVOLDOENDE

OS180104,OS183703
Bekledingstype Vilvoordse ingegoten met asfalt (28,11) op puin en
vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving deels goed (OS180104), deels
onvoldoende (OS183703), bij score onvoldoende kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwens»
Score SteenToets GEAVANCEERD
Beheerderoordeel ONVOLDOENDE (constructie in slechte staat)

OS180302
Bekledingstype Petit graniet ingegoten met asfalt (28,41) op puin en
vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwens»
Score SteenToets GEAVANCEERD
Beheerderoordeel ONVOLDOENDE (geringe laagdikte, klein vlak in

onvoldoende)

OS180303
Bekledingstype Petit graniet (28,4) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Score SteenToets ONVOLDOENDE (F>6)
Beheerderoordeel VOLDOENDE (zware kreukelberm, wordt beschouwd als
overlaging)
Spreadsheet breuksteen ONVOLDOENDE

OS180304, OS180401
Bekledingstype Vilvoordse ingegoten met asfalt (28,11) op puin en
vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving deels goed (OS180304), deels
onvoldoende)
(OS180401), bij score onvoldoende kleidikte geringer dan 60 cm
(beheerderwens)
Score SteenToets GEAVANCEERD
Beheerderoordeel VOLDOENDE (zware kreukelberm, wordt beschouwd als
overlaging)
Spreadsheet breuksteen ONVOLDOENDE
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Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05180501
Bekledingstype Doornikse ingegoten met asfalt (28,31) op puin en
vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving deels goed, deels onvoldoende, bij score
onvoldoende kleidikte geringer dan 60 cm (beheerderwens»
Score SteenToets ONVOLDOENDE (F>6)

05180602
Bekledingstype basalt (26) op steenslag en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Score SteenToets GOED
Score langdurige belasting ONVOLDOENDE
Score 5ç-2/3-lijnONVOLDOENDE

05180603
Bekledingstype basalt (26) op steenslag en mijnsteen

GOED (score afschuiving goed)
Score SteenToets GOED
Score langdurige belasting GOED

05182504, 05183201
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) op steenslag en mijnsteen

GOED (score afschuiving goed)
Score SteenToets GOED
Score langdurige belasting GOED

05181803
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) op steenslag en mijnsteen

GOED (score afschuiving goed)
Score SteenToets GOED
Score langdurige belasting GOED
Beheerderoordeel ONVOLDOENDE (klein vlak in omgeving onvoldoende)

05181805
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) op vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwens»

05181806 (dp 181840 - dp 1819)
Bekledingstype basalt (26) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwensl)
Score SteenToets GOED
Score langdurige belasting ONVOLDOENDE
Beheerderoordeel ONVOLDOENDE (glooiing opengebroken, kleidikte te
gering, 40 cm)

05181806 (dp 1819 - dp 1820)
Bekledingstype basalt (26) op puin en vlijlagen

GOED (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60 cm
(beheerderwens»
Score SteenToets GOED
Score langdurige belasting GOED
Beheerderoordeel ONVOLDOENDE (glooiing opengebroken, kleidikte te
gering, 40 cm)
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Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

. Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05181807,05181810,05182101,05182302
Bekledingstype Vilvoordse (28,1) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwensl)
Score SteenToets deels GEAVANCEERD, deels ONVOLDOENDE

05181812
Bekledingstype graniet (28,5) op steenslag

GOED (score afschuiving goed)
Score SteenToets GOED
Score langdurige belasting GOED

05182004 (grotendeels Oostnol)
Bekledingstype basalt (26) op puin en vlijlagen

GOED (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60 cm
(beheerderwens» .
Score SteenToets GOED
Score langdurige belasting GOED

05182006 (Oostnol)
Bekledingstype Vilvoordse ingegoten met beton (28,12) op puin en
vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)

05182010 (Oostnol)
Bekledingstype Vilvoordse overlaagd middels met asfalt gepenetreerde
stortsteen (Grauwacke; 28,15) op puin en vlijlagen

GOED (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60 cm
(beheerderwensj)
Score SteenToets GEAVANCEERD
Beheerderoordeel GOED (glooiing in goede staat, geen schades, glooiing
opengebroken, dikte toplaag (inclusief Vilvoordse) 0,50 meter)
Dit beheerderoordeel is vastgelegd in een memo van het Waterschap
Zeeuwse Eilanden van 19 juni 2006 (kenmerk PZDT-M-06225)

05182011 (Oostnol)
Bekledingstype basalt ingegoten met asfalt (26,01) op puin en vlijlagen

GOED (score afschuiving goed)
Score SteenToets GEAVANCEERD
Beheerderoordeel VOLDOENDE
Score langdurige belasting (getoetst als basalt (26» GOED

05182012 (Oostnol)
Bekledingstype basalt ingegoten met beton (26,02) op puin en vlijlagen

GOED (score afschuiving goed)
Score SteenToets GEAVANCEERD
Beheerderoordeel NADER ONDERZOEK (als niet gepenetreerd geen
diktetekort)
Score langdurige belasting (getoetst als basalt (26» GOED
Bekleding op Oostnol. dus score GOED
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Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

OS182017, OS182024 (Oostnol)
Bekledingstype Vilvoordse ingegoten met beton (28,12) op puin en
vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwensl)
Score SteenToets GEAVANCEERD
Beheerderoordeel ONVOLDOENDE (constructie in slechte staat)

OS182019 (dp 1821 - dp 1822)
Bekledingstype basalt (26) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwensl)
Score SteenToets GOED
Score langdurige belasting GOED
Score 5ç-2/3-lijnONVOLDOENDE

OS182019 (dp 1822 - dp 1824)
Bekledingstype basalt (26) op puin en vlijlagen

GOED (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60 cm
(beheerderwens»
Score SteenToets GOED
Score langdurige belasting GOED

OS182021
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) op steenslag

GOED (score afschuiving goed)
Score SteenToets GOED
Score langdurige belasting GOED
Beheerderoordeel ONVOLDOENDE (kleine strook tegen OS182020 met
score onvoldoende)

OS182022
Bekledingstype Doornikse (28,3) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving deels goed, deels onvoldoende, bij score
onvoldoende kleidikte geringer dan 60 cm (beheerderwensl)
Score SteenToets GOED
Score langdurige belasting ONVOLDOENDE
Beheerderoordeel VOLDOENDE (vlak onzichtbaar en enkel
toplaaginstabiliteit bepaald de score)

OS182033, OS182306, OS183602
Bekledingstype Vilvoordse ingegoten met beton (28,12) op puin en
vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwensl)
Beheerderoordeel ONVOLDOENDE (constructie in slechte staat)

OS182102
Bekledingstype graniet (28,5) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwensn
Score SteenToets GOED
Score langdurige belasting ONVOLDOENDE
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Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

OS182103
Bekledingstype Doornikse (28,3) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Score SteenToets GOED
Score langdurige belasting ONVOLDOENDE

OS182404, OS182408, OS182413 (Westnol)
Bekledingstype Vilvoordse (28,1) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving deels goed (OS182404, OS182408),
deels onvoldoende (OS182413), bij score onvoldoende kleidikte geringer dan
60 cm (beheerderwens)

OS182412 (Westnol)
Bekledingstype Doornikse (28,3) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwens)
Score SteenToets ONVOLDOENDE (F>6)
Score langdurige belasting ONVOLDOENDE

OS182409 (Westnol)
Bekledingstype Vilvoordse ingegoten met beton (28,12) op puin en
vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwens)
Score SteenToets GEAVANCEERD
Beheerderoordeel ONVOLDOENDE (constructie in slechte staat)

OS182411
Bekledingstype Vilvoordse overlaagd middels met asfalt gepenetreerde
stortsteen (Grauwacke; 28,15) op puin en vlijlagen

GOED (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60 cm
(beheerderwens»
Score SteenToets GEAVANCEERD
Beheerderoordeel GOED (glooiing in goede staat, geen schades, glooiing
twee maal opengebroken, dikte toplaag (inclusief Vilvoordse) 0,45 meter)
Dit beheerderoordeel is vastgelegd in een memo van het Waterschap
Zeeuwse Eilanden van 19 juni 2006 (kenmerk PZDT-M-06225, zie bijlage 10)

OS182421 (Westnol)
Bekledingstype Doornikse met gekantelde patronen (28,7)

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Score SteenToets GOED
Score langdurige belasting ONVOLDOENDE

OS182423
Bekledingstype basalt (26) op puin en vlijlagen

GOED (score afschuiving goed)
Score SteenToets GOED
Score langdurige belasting GOED

OS182420 (Westnol)
Bekledingstype Vilvoordse ingegoten met beton (28,12) op puin en
vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
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Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

OS182425
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) op steenslag

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Score SteenToets GOED
Score langdurige belasting ONVOLDOENDE

OS182431
Bekledingstype Doornikse met gekantelde patronen (28,7)

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwens»
Score SteenToets ONVOLDOENDE (f>6)
Score langdurige belasting ONVOLDOENDE
Beheerderoordeel ONVOLDOENDE (klein vlak in omgeving onvoldoende)

OS182501
Bekledingstype Vilvoordse (28,1) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Score SteenToets GEAVANCEERD
Beheerderoordeel ONVOLDOENDE (klein vlak in omgeving onvoldoende)

OS182505 (OS182505,1 tot en met OS182505,4)
Bekledingstype basalt (26) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Score Steen Toets GOED
Score langdurige belasting ONVOLDOENDE

OS182507, OS182803, OS183503
Bekledingstype Vilvoordse (28,1) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwensl)
Score SteenToets ONVOLDOENDE
Beheerderoordeel VOLDOENDE (zware kreukelberm, wordt beschouwd als
overlaging)
Spreadsheet breuksteen ONVOLDOENDE

OS182801
Bekledingstype Doornikse (28,3) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)

OS182901, OS183002, OS183101
Bekledingstype Petit graniet (28,4) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwens»
Score SteenToets ONVOLDOENDE (f>6)
Score langdurige belasting ONVOLDOENDE

OS183005
Bekledingstype Lessinische (28,2) op vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwens»
Score SteenToets ONVOLDOENDE
Beheerderoordeel VOLDOENDE (zware kreukelberm, wordt beschouwd als
overlaging)
Spreadsheet breuksteen ONVOLDOENDE
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Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

OS183102
Bekledingstype Petit graniet (28,4) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwens»
Score SteenToets ONVOLDOENDE
Beheerderoordeel VOLDOENDE (zware kreukelberm. wordt beschouwd als
overlaging)
Spreadsheet breuksteen ONVOLDOENDE

OS183601 (dp 1836 - dp 1838)
Bekledingstype vlakke betonblokken (11,1) op steenslag en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed, ligt op berm)

OS183601 (dp 1838 - dp 1840)
Bekledingstype vlakke betonblokken (11,1) op steenslag en mijnsteen

GOED (score afschuiving goed, ligt op berm)
Score SteenToets GOED
Score langdurige belasting GOED

OS183603
Bekledingstype Petit graniet (28,4) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Score SteenToets ONVOLDOENDE
Score langdurige belasting ONVOLDOENDE
Beheerderoordeel ONVOLDOENDE (klein vlak in omgeving onvoldoende)

OS183702
Bekledingstype Vilvoordse overlaagd middels met asfalt gepenetreerde
stortsteen (Grauwacke; 28,15) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwens»
Score SteenToets GEAVANCEERD
Beheerderoordeel ONVOLDOENDE (klein vlak in omgeving onvoldoende)

OS183801
Bekledingstype Petit graniet (28,4) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwensl)

OS183902
Bekledingstype Haringmanblokken (11,1) op steenslag en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Score SteenToets GEAVANCEERD
Score langdurige belasting ONVOLDOENDE
Beheerderoordeel VOLDOENDE (zware kreukelberm. wordt beschouwd als
overlaging)
Spreadsheet breuksteen ONVOLDOENDE
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2. Haven Colijnsplaat (traject dp 1810 - dp 1818)

2.1 Toetsen haven met randvoorwaarden buiten de haven

2.1.1 Oostelijke havendam (dp 1810)

Vlakcode:

Ontbrekende gegevens

Score:

Vlakcode:

05180912
Bekledingstype damwand (56) in de haven in de oostelijke havendam

GOED
Beheerderoordeel GOED
Dit beheerderoordeel is vastgelegd in een memo van het Waterschap
Zeeuwse Eilanden van 22 juni 2006 (kenmerk PZDT-M-06232, zie bijlage 11)

05180905
Bekledingstype vlakke betonblokken (11)

Score: ONVOLDOENDE
Condities gelijk aan vlak OS180906

Vlakcode:

Vlakken die niet getoetst zijn met SteenToets

Score:

05180908,OS180914
Bekledingstype breuksteen gepenetreerd met asfalt vol en zat (7) op
mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Laagdikte geringer dan 1,5-0"

Vlakcode:

Vlakken die getoetst zijn met SteenToets

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

0$180701,05180702,05180906
Bekledingstype Haringmanblokken (11,1) op steenslag en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving deels goed (05180702, OS180906),
deels onvoldoende (05180701»

OS180902
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) op steenslag en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Score SteenToets deels GOED, deels GEAVANCEERD
Score langdurige belasting ONVOLDOENDE

OS180904
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) op steenslag

GOED (score afschuiving goed)
Score SteenToets GOED
Score langdurige belasting GOED
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Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05180907
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) op steenslag en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Score SteenToets GEAVANCEERD
Score langdurige belasting ONVOLDOENDE

05180909
Bekledingstype basalt (26) op steenslag

GOED (score afschuiving goed)
Score SteenToets GOED
Score langdurige belasting GOED

2.1.2 Binnenzijde haven (dp 1810 - dp 1818)

Vlakcode:

Ontbrekende gegevens

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05181101
Bekledingstype vlakke betonblokken (11)

ONVOLDOENDE
Condities gelijk aan vlak 05181002

05181503,05181613,05181616
Bekledingstype basalt (26)

ONVOLDOENDE
Condities gelijk aan vlak 05181402, klein vlak in omgeving onvoldoende

05181614,05181617
Bekledingstype kademuur (56)

GOED
Kademuur ten behoeve van uitwatering gemaal De Valle
Beheerderoordeel GOED
Dit beheerderoordeel is vastgelegd in een memo van het Waterschap
Zeeuwse Eilanden van 02 oktober 2006 (kenmerk PZDT-M-06343 inv, zie
bijlage 13)

05181502
Bekledingstype breuksteen ingegoten met beton (18)

ONVOLDOENDE
Bekleding ingegoten met beton

05181615
Bekledingstype breuksteen met patroonpenetratie van beton (19)

ONVOLDOENDE
Bekleding ingegoten met beton

05181602
Bekledingstype Vilvoordse ingegoten met beton (28,12)

ONVOLDOENDE
Bekleding ingegoten met beton
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Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05181601
Bekledingstype Doornikse (28,3)

ONVOLDOENDE
Condities gelijk aan vlak 05181402

05181612
Bekledingstype betonnen trap (57)

ONVOLDOENDE
Trap ligt in aangevallen zone, klein vlak in omgeving onvoldoende

05181504
Bekledingstype overige constructies (59)

ONVOLDOENDE
Klein vlak in omgeving onvoldoende

05181701,05181729
Bekledingstype basalt (26)

ONVOLDOENDE
Condities gelijk aan vlak 05181703

Vlakcode:

Vlakken die niet getoetst zijn met SteenToets

Score:

05181607,05180903
Bekledingstype asfalt (1)

GOED (score afschuiving goed)
Zie bijlage7, dikte benodigd is 14 cm, dikte aanwezig is 15 cm

Vlakcode:

Vlakken die getoetst zijn met SteenToets

Score:

Vlakcode:

Score:

'~~~code:

.'\~~0f.e:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05181001
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) op steenslag en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Score SteenToets deels GOED, deels GEAVANCEERD
Score langdurige belasting ONVOLDOENDE

05181002
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) op steenslag en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)

05181003
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) op puin en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)

05181108,05181109
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) op steenslag en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, steil talud circa 1:2,5)
Score SteenToets GEAVANCEERD
Score langdurige belasting ONVOLDOENDE

05181401, 05181402
Bekledingstype Lessinische ingegoten met beton (28,22) op mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwensl)
Score SteenToets GEAVANCEERD
Beheerderoordeel NADER ONDERZOEK
Ingegoten met beton, dus onvoldoende
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Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

a
Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05181603
Bekledingstype Doornikse (28,3) direct op vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwens»

05181604
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) op vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwens»

05181605
Bekledingstype Vilvoordse (28,1) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwens»

05181606
Bekledingstype basalt (26)

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Score SteenToets ONVOLDOENDE
Score langdurige belasting ONVOLDOENDE
Score 5ç-2/3-lijnONVOLDOENDE

05181608
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) direct op vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)

05181618
Bekledingstype Doornikse (28,3) direct op vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)

2.1.3 Westelijke havendam (dp 1818)

Vlakcode:

Ontbrekende gegevens

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05181732,05181728
Bekledingstype Haringmanblokken (11,1) direct op klei

ONVOLDOENDE

05181811,05181812
Bekledingstype graniet (28,5)

ONVOLDOENDE
Condities gelijk aan vlak 05181801, klein vlak in omgeving onvoldoende

05181808
Bekledingstype doorgroeistenen (17)

ONVOLDOENDE

05181724
Bekledingstype natuursteen ingegoten met asfalt (7)

GOED
Bekleding dient als toegangspad en ligt ruim boven ontwerppeil
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Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05181809
Bekledingstype basalt (26)

ONVOLDOENDE
Condities gelijk aan vlak 05181802, klein vlak in omgeving onvoldoende

05181711,05181727
Bekledingstype basalt (26)

ONVOLDOENDE
Condities gelijk aan vlak 05181707,05181715, klein vlak in omgeving
onvoldoende

05181712,05181720,05181721,05181725
Bekledingstype basalt (26)

ONVOLDOENDE
Condities gelijk aan vlak 05181703, klein vlak in omgeving onvoldoende

05181714
Bekledingstype basalt ingegoten met beton (26,02)

ONVOLDOENDE
Bekleding ingegoten met beton, klein vlak in omgeving onvoldoende

05181716,05181723,05181734
Bekledingstype Haringmanblokken (11,1)

ONVOLDOENDE

05181724,05181730
Bekledingstype breuksteen ingegoten met asfalt (7)

ONVOLDOENDE
Bekleding op kop havendam, oogt visueel minder, condities gelijk aan vlak
05181719 .

05181717, 05181722
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) op steenslag en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Condities gelijk aan vlak 05181718

Vlakken die niet getoetst zijn met SteenToets

Erzijn aangaande de westelijke havendam geen vlakken die niet getoetst zijn met SteenToets
(waarbij de gegevens bekend zijn).

Vlakcode:

Vlakken die getoetst zijn met SteenToets

Score:

Vlakcode:

Score:

05181703
Bekledingstype Haringmanblokken (11,1) op grind en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwens»

05181707,05181731
Bekledingstype Haringmanblokken (11,1) direct op klei

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwens»
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Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05181710
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) direct op klei of op grind

ONVOLDOENDE (score afschuiving niet van toepassing, ligt op berm)
Score SteenToets GOED (ruim boven ontwerppeil), wel golfoverslag over
kruin havendam! Zie verder 2.3
Bekleding ligt direct op klei

05181715
Bekledingstype basalt ingegoten met beton (26,02)

ONVOLDOENDE (score afschuiving niet van toepassing, ligt op berm)

05181718 (onder NAP. +4.55 m)
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) op steenslag en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Score SteenToets ONVOLDOENDE (F>6)
Score langdurige belasting ONVOLDOENDE

05181718 (boven NAP. +4.55 m)
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) op steenslag en mijnsteen

GOED (score afschuiving goed)
Score SteenToets GOED
Score langdurige belasting GOED

05181719,05181726
Bekledingstype Haringmanblokken (11,1) op steenslag en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)

05181735,05181737
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) direct op klei

GOED (score afschuiving niet van toepassing, ligt op berm)
Score SteenToets GOED
Beheerderoordeel GOED
Bekleding ligt ruim boven ontwerppeil, bekleding dient als onderhoudsweg
en heeft geen waterkeringstechnische functie

05181801
Bekledingstype graniet (28,5) op steenslag

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende)

05181802
Bekledingstype basalt (26) op steenslag en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Score SteenToets GOED
Score langdurige belasting ONVOLDOENDE
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2.2 Toetsen haven met randvoorwaarden binnen de haven

2.2.1 Oostelijke havendam (dp 1810)

Vlakcode:

Ontbrekende gegevens

Score:

Vlakcode:

Score:

05180912
Bekledingstype damwand (56) in de haven in de oostelijke havendam

GOED
Beheerderoordeel GOED
Dit beheerderoordeel is vastgelegd in een memo van het Waterschap
Zeeuwse Eilanden van 22 juni 2006 (kenmerk PZDT-M-06232, zie bijlage 11)

05180905
Bekledingstype vlakke betonblokken (11)

ONVOLDOENDE
Condities gelijk aan vlak 05180906

Vlakken die niet getoetst zijn met SteenToets

Vlakcode: 05180908, 05180914
Bekledingstype breuksteen gepenetreerd met asfalt vol en zat (7) op
mijnsteen

Score: ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Laagdikte geringer dan 1,5.Dn

Vlakcode:

Vlakken die getoetst zijn met SteenToets

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05180701, 05180702, 05180906
Bekledingstype Haringmanblokken (11,1) op steenslag en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)

05180902
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) op steenslag en mijnsteen

GOED (score afschuiving goed)
Score SteenToets GOED
Vlak scoort goed op basis van eenvoudige toetsing type 3b inclu_sief
langdurige belasting

05180904
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) op steenslag

GOED (score afschuiving goed)
Score SteenToets GOED
Score langdurige belasting GOED

05180907
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) op steenslag en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Score SteenToets GOED
Score langdurige belasting ONVOLDOENDE
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Vlakcode:

Score:

05180909
Bekledingstype basalt (26) op steenslag

GOED (score afschuiving goed)
Score SteenToets GOED
Vlak scoort goed op basisvan eenvoudige toetsing type 3b inclusief
langdurige belasting

2.2.2 Binnenzijde haven (dp 1810 - dp 1818)

Vlakcode:

Ontbrekende gegevens

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

- Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05181101
Bekledingstype vlakke betonblokken (11)

ONVOLDOENDE
Condities gelijk aan vlak 05181002

05181503,05181613,05181616
Bekledingstype basalt (26)

ONVOLDOENDE
Condities gelijk aan vlak 05181402, klein vlak in omgeving onvoldoende

05181614,05181617
Bekledingstype kademuur (56)

GOED
Kademuur ten behoeve van uitwatering gemaal De Valle
Beheerderoordeel GOED
Dit beheerderoordeel is vastgelegd in een memo van het Waterschap
Zeeuwse Eilanden van 02 oktober 2006 (kenmerk PZDT-M-06343 inv, zie
bijlage 13)

05181502
Bekledingstype breuksteen ingegoten met beton (18)

ONVOLDOENDE
Bekleding ingegoten met beton

05181615
Bekledingstype breuksteen met patroonpenetratie van beton (19)

ONVOLDOENDE
Bekleding ingegoten met beton

05181602
Bekledingstype Vilvoordse ingegoten met beton (28,12)

ONVOLDOENDE
Bekleding ingegoten met beton

05181601
Bekledingstype Doornikse (28,3)

ONVOLDOENDE
Condities gelijk aan vlak 05181402

05181612
Bekledingstype betonnen trap (57)

ONVOLDOENDE
Trap ligt in aangevallen zone, klein vlak in omgeving onvoldoende
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Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05181504
Bekledingstype overige constructies (59)

ONVOLDOENDE
Klein vlak in omgeving onvoldoende

05181701,05181729
Bekledingstype basalt (26)

ONVOLDOENDE
Condities gelijk aan vlak 05181703

Vlakcode:

Vlakken die niet getoetst zijn met SteenToets

Score:

05181607,05180903
Bekledingstype asfalt (1)

GOED (score afschuiving goed)
Zie bijlage 7, dikte benodigd is 14 cm bij berekening met randvoorwaàrden
buiten de haven, dikte aanwezig is 15 cm, door lagere randvoorwaarden in
de haven wordt benodigde dikte nog minder

Vlakcode:

Vlakken die getoetst zijn met SteenToets

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05181001
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) op steenslag en mijnsteen

GOED (score afschuiving goed)
Score SteenToets deels GOED
Score langdurige belasting GOED

05181002
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) op steenslag en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)

05181003
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) op puin en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)

05181108,05181109
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) op steenslag en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, steil talud circa 1:2,5)
Score SteenToets GEAVANCEERD
Score langdurige belasting ONVOLDOENDE

05181401, 05181402
Bekledingstype Lessinische ingegoten met beton (28,22) op mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwens»
Score SteenToets GEAVANCEERD
Beheerderoordeel NADER ONDERZOEK
Ingegoten met beton, dus onvoldoende

05181603
Bekledingstype Doornikse (28,3) direct op vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwens»
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Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05181604
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) op vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwens»

05181605
Bekledingstype Vilvoordse (28,1) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwens»

05181606
Bekledingstype basalt (26)

GOED (score afschuiving goed)
Score SteenToets GOED
Score langdurige belasting GOED

05181608
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) direct op vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)

05181618
Bekledingstype Doornikse (28,3) direct op vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)

2.2.3 Westelijke havendam (dp 1818)

Ontbrekende gegevens

05181732,05181728
Bekledingstype Haringmanblokken (11,1) direct op klei

ONVOLDOENDE

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

e Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05181811,05181812
Bekledingstype graniet (28,5)

ONVOLDOENDE
Condities gelijk aan vlak 05181801, klein vlak in omgeving onvoldoende

05181808
Bekledingstype doorgroeistenen (17)

ONVOLDOENDE

05181724
Bekledingstype natuursteen ingegoten met asfalt (7)

GOED
Bekleding dient als toegangspad en ligt ruim boven ontwerppeil

05181809
Bekledingstype basalt (26)

GOED
Condities gelijk aan vlak 05181802

05181711,05181727
Bekledingstype basalt (26)

ONVOLDOENDE
Condities gelijk aan vlak 05181707,05181715, klein vlak in omgeving
onvoldoende
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Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05181712,05181720,05181721,05181725
Bekledingstype basalt (26)

ONVOLDOENDE
Condities gelijk aan vlak 05181703, klein vlak in omgeving onvoldoende

05181714
Bekledingstype basalt ingegoten met beton (26,02)

ONVOLDOENDE
Bekleding ingegoten met beton, klein vlak in omgeving onvoldoende

05181716,05181723,05181734
Bekledingstype Haringmanblokken (11,1)

ONVOLDOENDE

05181724, 05181730
Bekledingstype breuksteen ingegoten met asfalt (7)

ONVOLDOENDE
Bekleding op kop havendam, oogt visueel minder, condities gelijk aan vlak
05181719

05181717,05181722
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) op steenslag en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Condities gelijk aan vlak 05181718

Vlakken die niet getoetst zijn met SteenToets

Erzijn aangaande de westelijke havendam geen vlakken die niet getoetst zijn met SteenToets
(waarbij de gegevens bekend zijn).

Vlakcode:

Vlakken die getoetst zijn met SteenToets

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05181703
Bekledingstype Haringmanblokken (11,1) op grind en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwensl)

05181707,05181731
Bekledingstype Haringmanblokken (11,1) direct op klei

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwensj)

05181710
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) direct op klei of op grind

ONVOLDOENDE (score afschuiving niet van toepassing, ligt op berm)
Score SteenToets GOED (ruim boven ontwerppeil), wel golfoverslag over
kruin havendam! Zie verder 2.3
Bekleding ligt direct op klei

05181715
Bekledingstype basalt ingegoten met beton (26,02)

ONVOLDOENDE (score afschuiving niet van toepassing, ligt op berm)
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Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

OS181718
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) op steenslag en mijnsteen

GOED (score afschuiving goed)
Score SteenToets GOED
Score langdurige belasting GOED

OS181719,OS181726
Bekledingstype Haringmanblokken (11,1) op steenslag en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)

OS181735,OS181737
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) direct op klei

GOED (score afschuiving niet van toepassing, ligt op berm)
Score SteenToets GOED
Beheerderoordeel GOED
Bekleding ligt ruim boven ontwerppeil, bekleding dient als onderhoudsweg
en heeft geen waterkeringstechnische functie

OS181801
Bekledingstype graniet (28,5) op steenslag

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende)

OS181802
Bekledingstype basalt (26) op steenslag en mijnsteen

GOED (score afschuiving goed)
Score SteenToets GOED
Score langdurige belasting GOED

2.3 Toetsen haven met spreadsheet havendammen

De beide havendammen zijn doorgerekend met de spreadsheet havendammen versie 2.0
(gebaseerd op de "Eenvoudige toetsmethode voor havendammen" uit juli 2002 van het
Waterloopkundig Laboratorium). Gebruik gemaakt is van de dwarsprofielen zoals opgezet
door R.A. Derksen van Waterschap Zeeuwse Eilanden, te zien in figuur 7.

2.3.1 Oostelijke havendam (dp 1810)

Voor de oostelijke havendam is gebruik gemaakt van dwarsprofiel nummer 1. De
berekeningen van de havendam zijn terug te vinden op \ \DZL-
SOOOOO1\project\AXZ_REVISIE\ CONTROLE_TOETSING\03 Oosterschelde\dp 1740-1840
Oud Noord-Bevelandpolder\ Toetsing 2006\Haven Colijnsplaat\Havendammen2006
oostelijke dam.xls.

Vlakcode:

Ontbrekende gegevens

Score:

Vlakcode:

Score:

OS180912
Bekledingstype damwand (56) in de haven in de oostelijke havendam

GOED
Beheerderoordeel GOED
Dit beheerderoordeel is vastgelegd in een memo van het Waterschap
Zeeuwse Eilanden van 22 juni 2006 (kenmerk PZDT-M-06232, zie bijlage 11)

OS180905
Bekledingstype vlakke betonblokken (11)

GOED
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Figuur 7: Dwarsprofielen 1 tot en met 6 in de Haven Colijnsplaat (dp 1810 - dp 1818)

Vlakken die niet getoetst zijn met spreadsheet havendammen

Score:

05180908, 05180914
Bekledingstype breuksteen gepenetreerd met asfalt vol en zat (7) op
mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Laagdikte geringer dan 1,5.Do

Vlakcode:

Vlakken die getoetst zijn met spreadsheet havendammen

Vlakcode: OS180701, OS180702
Bekledingstype Haringmanblokken (11,1) op steenslag en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)Score:

Score:

05180906
Bekledingstype Haringmanblokken (11,1) op steenslag en mijnsteen

GOED (score afschuiving goed)

Vlakcode:

Vlakcode: 05180902
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) op steenslag en mijnsteen

GOED (score afschuiving goed)
Vlak scoort goed op basis van eenvoudige toetsing type 3b inclusief
langdurige belasting

Score:
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Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05180904
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) op steenslag

GOED (score afschuiving goed)

05180907
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) op steenslag en mijnsteen

GOED (score afschuiving goed)

05180909
Bekledingstype basalt (26) op steenslag

GOED (score afschuiving goed)

2.3.2 Binnenzijde haven (dp 1810 _ dp 1818)

De binnenzijde van de Haven Colijnsplaat is niet getoetst middels spreadsheet havendammen
gezien dit geen havendam betreft. De binnenzijde is enkel getoetst met randvoorwaarden
buiten én randvoorwaarden binnen de haven, zie 2.1.2 en 2.2.2.

2.3.3 Westelijke havendam (dp 1818)

Voor de westelijke havendam is gebruik gemaakt van dwarsprofielen nummer 2 tot en met 6.
De berekeningen van de havendam zijn terug te vinden op \\DZL-S000001\project\
AXZ_REVISIE\CONTROLE_TOETSING\03 Oosterschelde\dp 1740-1840 Oud Noord-
Bevelandpolder\ Toetsing 2006\Haven Colijnsplaat\Havendammen2006 westelijke dam.xls.
De ç-waarde dient bij gebruik van de spreadsheet tussen de 1,50 en de 3 te vallen, hier is dat
1,48. Gezien het kleine verschil van 0,02 worden de toetsscores overgenomen.

Vlakcode:

Ontbrekende gegevens

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05181732,05181728
Bekledingstype Haringmanblokken (11,1) direct op klei

ONVOLDOENDE

05181811, 05181812
Bekledingstype graniet (28,~)

ONVOLDOENDE

05181808
Bekledingstype doorgroeistenen (17)

ONVOLDOENDE

05181724
Bekledingstype natuursteen ingegoten met asfalt (7)

GOED
Bekleding dient als toegangspad en ligt ruim boven ontwerppeil

05181809
Bekledingstype basalt (26)

ONVOLDOENDE

05181711,05181727
Bekledingstype basalt (26)

ONVOLDOENDE

05181712,05181720,05181721,05181725
Bekledingstype basalt (26)

GOED
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Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05181714
Bekledingstype basalt ingegoten met beton (26,02)

ONVOLDOENDE
Bekleding ingegoten met beton, klein vlak in omgeving onvoldoende

05181716,05181723,05181734
Bekledingstype Haringmanblokken (11,1)

GOED

05181724,05181730
Bekledingstype breuksteen ingegoten met asfalt (7)

ONVOLDOENDE
Bekleding op kop havendam, oogt visueel minder, condities gelijk aan vlak
05181719

05181717,05181722
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) op steenslag en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Condities gelijk aan vlak 05181718

Vlakken die niet getoetst zijn met spreadsheet havendammen

Erzijn aangaande de westelijke havendam geen vlakken die niet getoetst zijn met spreadsheet
havendammen (waarbij de gegevens bekend zijn).

Vlakcode:

Vlakken die getoetst zijn met spreadsheet havendammen

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05181703
Bekledingstype Haringmanblokken (11,1) op grind en mijnsteen

GOED (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60 cm
(beheerderwensl)

05181707,05181731
Bekledingstype Haringmanblokken (11,1) direct op klei

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan 60
cm (beheerderwens)

\

05181710
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) direct op klei of op grind

ONVOLDOENDE (score afschuiving niet van toepassing, ligt op berm)
Score spreadsheet havendammen GOED
Bekleding ligt direct op klei

05181715
Bekledingstype basalt ingegoten met beton (26,02)

ONVOLDOENDE (score afschuiving niet van toepassing, ligt op berm)

05181718
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) op steenslag en mijnsteen

GOED (score afschuiving goed)

05181719,05181726
Bekledingstype Haringmanblokken (11,1) op steenslag en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
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Score:

05181735,05181737
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) direct op klei

GOED (score afschuiving niet van toepassing, ligt op berm)
Beheerderoordeel GOED
Bekleding ligt ruim boven ontwerppeil, bekleding dient als onderhoudsweg
en heeft geen waterkeringstechnische functie

Vlakcode:

Score:

05181801
Bekledingstype graniet (28,5) op steenslag

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende)

Vlakcode:

Score:

05181802
Bekledingstype basalt (26) op steenslag en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)

Vlakcode:

Vrijgave
op basis van de Archeologische Monumentenkaart Zeeland en Indicatieve Kaart van
Archeologische Waarden zijn er langs het gehele dijktraject geen archeologische
bijzonderheden te verwachten.

Langs het traject zijn geen eigendommen van particulieren aanwezig. Het strandje bij het
Westnol is in beheer (erfpacht) bij de Camping Orisant. Met de camping is overleg gevoerd
op 26 juli 2006, het verslag PZDT-V-06281 inv is terug te vinden in bijlage 12.
Contactgegevens:
Camping Orisant
Westzeedijk 2
4486 PM COLIJNSPLAAT
tel. (0113) 695449
fax (0113) 6958 52
e-mail i.!Jfu_@orisant.nl
website~

Voor het ontwerp van de bekleding in de haven kan gekozen worden voor een ontwerp met
of zonder havendammen. Beide toetsscores zijn beschikbaar. Indien gekozen wordt voor het
behoud van de havendammen, dient het ontwerp van de bekleding in de haven uitgevoerd te
worden met 'de randvoorwaarden in de haven'. Tevens dienen dan beide havendammen
volledig gedimensioneerd te worden op de maatgevende storm.

Opmerkingen
Gezien de geringe ruimte in de asfalttoetsen (aanwezig 15 cm, benodigd 13-14 cm in de
vlakken) lijkt het zinvol - indien het vlak asfalt in het ontwerp gehandhaafd blijft - dit met een
laag extra asfalt te versterken.

Het verdient aanbeveling het vak 05181806 bestaande uit basalt op puin en vlijlagen nader te
onderzoeken op aanwezige kleidikte. Het totaal toetsoordeel, ook tav langdurige belasting, is
'goed' terwijl het beheerdersoordeel op basis van veronderstelde kleidikte 'onvoldoende' te
zien geeft.

De Oostnol (dp 1820) en de Westnol (dp 1825) worden in het ontwerp buiten beschouwing
gelaten, er wordt ter plaatse achter langs een blinde glooiing aangebracht. Dit is de reden dat
de vlakcodes bij de resultaten van SteenToets in het voorgaande deel zijn voorzien van de
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opmerking "(Oostnol)" of "(Westnol)" , het gaat dan om bekleding op deze nollen welke in
het ontwerp buiten beschouwing kan worden gelaten.

Het strandje bij de Westnol (dp 1825) is in erfpacht bij de camping "Orisant", zie ook
"Vrijgave" .

De scorekaarten in de bijlagen 2 tot en met 4 zijn digitaal terug te vinden op:
\\DZl-5000001 \project\AXZ_REVI5IE\CONTROlE_ TOET5ING\03 Oosterschelde\dp 1740-
1840 Oud Noord-Bevelandpolder\ Toetsing 2006\Kaartjes en scorekaarten.

De toets van de kreukelberm in bijlage 6 is digitaal terug te vinden op:
\ \DZl-5000001 \project\AXZ_REVI5IE\CONTROlE_ TOET5ING\03 Oosterschelde\dp 1740-
1840 Oud Noord-Bevelandpolder\Toetsing 2006\Toets breuksteen.

De toets van de vlakken 05179902, 05180303, 05180304, 05180401,05182507,
05182803,05183503,05183005,05183102 en 05183902 waarbij geldt een
beheerderoordeel "voldoende" gezien het vlakken zijn met overlaging (score spreadsheet
breuksteen "onvoldoende") is digitaal terug te vinden op:
\ \DZl-5000001 \project\AXZ_REVI5IE\CONTROlE_TOET5ING\03 Oosterschelde\dp 1740-
1840 Oud Noord-Bevelandpolder\Toetsing 2006\Toets overlaging.

De toets van asfalt in bijlage 7 is digitaal terug te vinden op:
\ \DZl-5000001 \project\AXZ_REVI5IE\CONTROlE_ TOET5ING\03 Oosterschelde\dp 1740-
1840 Oud Noord-Bevelandpolder\ Toetsing 2006\ Toets asfalt.

In december 2006 komen de resultaten van het nader onderzoek naar de
temperatuurcorrectie beschikbaar. Deze resultaten kunnen eventueel zorgen voor een andere
score van de vlakken basalt ingegoten met gietasfalt. Geadviseerd wordt om hiermee rekening
te houden in het ontwerp.

De kleiboringen in bijlage 9 zijn digitaal terug te vinden op:
\ \DZl-5000001 \project\AXZ_REVI5IE\CONTROlE_ TOET5ING\03 Oosterschelde\dp 1740-
1840 Oud Noord-Bevelandpolder\ Toetsing 2006\Kleiboringen en breekpunten.

Op de oostelijke havendam van de Haven Colijnsplaat zijn een aantal vakken vlakke
betonblokken welke "goed" zijn getoetst (05180902, 05180904), deze kunnen in de
toekomstige situatie gehandhaafd blijven (dp 1810).

Op de westelijke havendam van de Haven Colijnsplaat zijn een aantal vakken vlakke
betonblokken welke "goed" zijn getoetst (05181718,05181735,05181737), deze kunnen
in de toekomstige situatie gehandhaafd blijven (dp 1818).

Conclusie
Het dijkvak Oud Noord-Bevelandpolder wordt vrijgegeven voor ontwerp met als
uitgangspunt dat beide havendammen op een 1:4000stc sterkte worden gebracht. Dit houdt
dan tevens in dat de bekleding op de achterliggende dijk in de haven gedimensioneerd dient
te worden met 'de randvoorwaarden in de haven'.

16-10-2006
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Resumé toetsresultaten bijlage 1

Vlakcode Toplaagtype Bijzonderheden Eindscore

TRAJECT MET UITZONDERING VAN HAVEN COllJN5PLAAT (dp 1780 - dp 1810 en dp 1818 - dp 1840)

05180903,05183301 Asfalt (1) Op zand GOED

05179507,05180001, Doorgroeistenen (17) Op klei ONVOLDOENDE

05181808

05179401,05179404, Haringmanblokken (11,1) Op steenslag en mijnsteen ONVOLDOENDE

05180701,05180702,

05181804,05182020,
05182503,05183202,

05183203,05183502,

05183901,05183902

05179601 Basalt (26) Op steenslag en mijnsteen ONVOLDOENDE

05179602 Basalt (26) Op steenslag en mijnsteen GOED

05179701 Haringmanblokken (11,1) Op steenslag ONVOLDOENDE

05179702,05180101 Basalt ingegoten met asfalt Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE

(26,01)

05179703,05179704, Vilvoordse (28,1) Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE

05180002,05181807,

05181810,05182031,

05182101,05182302,

05182404,05182408,

05182413,05182501,

05182505 (1 t/m 4),

05182802,05183001,

05183604

05179901, 05179902, Doornikse (28,3) Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE

05180102,05180103,

05180301, 05180502,

05182022,05182103,

05182412,05182801

05180104,05180304, Vilvoordse ingegoten met Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE

05180401,05183703 asfalt (28,11)

05.180302 Petit graniet ingegoten met Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE

asfalt (28,41)

05180303,05183102 Petit graniet (28,4) Op puin en vlijlagen én onder zware ONVOLDOENDE

kreukelberm

05180501 Doornikse ingegoten met Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE

asfalt (28,31)

05180602 Basalt (26) Op steenslag en mijnsteen ONVOLDOENDE

05180603 Basalt (26) Op steenslag en mijnsteen GOED

05182504,05183201, Vlakke betonblokken (11) Op steenslag en mijnsteen GOED

05183601 (dp 1838 -

dp 1840)

05181803,05183601 Vlakke betonblokken (11) Op steenslag en mijnsteen ONVOLDOENDE

(dp 1836 - do 1838)

05181805 Vlakke betonblokken (11) Op vlijlagen ONVOLDOENDE

05181806,05182019 Basalt (26) Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE

05181812 Graniet (28,5) Op steenslag GOED

05182004,05182423 Basalt (26) Op puin en vlijlagen GOED
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Resumé toetsresultaten bijlage 1

Vlakcode Toplaagtype Bijzonderheden Eindscore

05182006,05182017, Vilvoordse ingegoten met Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE

05182024,05182033, beton (28,12)

05182306,05182409,

05182420,05183602

05182010, 05182411 Vilvoordse overlaagd middels Op puin en vlijlagen GOED

met asfalt gepenetreerde

stortsteen (Grauwacke; 28,15)

05182012 Basalt ingegoten met asfalt Op puin en vlijlagen GOED

(26,01)

05182021,05182425 Vlakke betonblokken (11) Op steenslag ONVOLDOENDE

05182102 Graniet (28,5) Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE

05182421,05182431 Doornikse met gekantelde ONVOLDOENDE

[patronen (28,7)

05182507,05182803, Vilvoordse (28,1) Op puin en vlijlagen én onder zware ONVOLDOENDE

05183503 kreukelberm

05182901,05183002, Petit graniet (28,4) Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE

05183101,05183603,

05183801

05183005 Lessinische (28,2) Op vlijlagen én onder zware ONVOLDOENDE

kreukelberm

05183702 Vilvoordse overlaagd middels Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE

met asfalt gepenetreerde

. stortsteen (Grauwacke; 28,15)
HAVEN COLlJN5PLAAT GETOETST MET RANDVOORWAARDEN BUITEN HAVEN (dp 1810 - dp 1818)

Oostelijke havendam (dp 1810)

05180912 Damwand (56) GOED

05180905 Vlakke betonblokken (11) ONVOLDOENDE

05180908,05180914 Breuksteen gepenetreerd met Op mijnsteen ONVOLDOENDE

asfalt vol en zat (7)

05180701,05180702, Haringmanblokken (11,1) Op steenslag en mijnsteen ONVOLDOENDE

05180906

05180902,05180907 Vlakke betonblokken (11) Op steenslag en mijnsteen ONVOLDOENDE

05180904 Vlakke betonblokken (11) Op steenslag GOED

05180909 Basalt (26) Op steenslag GOED

HAVEN COLIJNSPLAAT GETOETST MET RANDVOORWAARDEN BINNEN HAVEN (dp 1810 - dp 1818)

Oostelijke havendam (dp 1810)

05180912 Damwand (56) GOED

05180905 Vlakke betonblokken (11) ONVOLDOENDE

05180908,05180914 Breuksteen gepenetreerd met Op mijnsteen ONVOLDOENDE

asfalt vol en zat (7)

05180701,05180702, Haringmanblokken (11,1) Op steenslag en mijnsteen ONVOLDOENDE

05180906

05180902 Vlakke betonblokken (11) Op steenslag en mijnsteen GOED

05180904 Vlakke betonblokken (11) Op steenslag GOED

05180907 Vlakke betonblokken (11) Op steenslag en mijnsteen ONVOLDOENDE

05180909 Basalt (26) Op steenslag GOED
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Resumé toetsresultaten bijlage 1

Vlakcode Toplaagtype Bijzonderheden Eindscore

HAVEN COLIJNSPLAAT GETOETST MET SPREADSHEET HAVENDAMMEN (dp 1810 - dp 1818)

Oostelijke havendam (dp 1810) - ._ "_ - - - --_. ~-- - ._,- - --- - --_.
05180912 Damwand (56) GOED

05180905 Vlakke betonblokken (11) GOED

05180908,05180914 Breuksteen gepenetreerd met Op mijnsteen ONVOLDOENDE

asfalt vol en zat (7)

05180701, 05180702 Haringmanblokken (11,1) Op steenslag en mijnsteen ONVOLDOENDE

05180906 Haringmanblokken (11,1) Op steenslag en mijnsteen GOED

05180902,05180907 Vlakke betonblokken (11) Op steenslag en mijnsteen GOED

05180904 Vlakke betonblokken (11) Op steenslag GOED

05180909 Basalt (26) Op steenslag GOED

HAVEN COLIJNSPLAAT GETOETST MET RANDVOORWAARDEN BUITEN HAVEN (dp 1810 - dp 1818)

Binnenzijde haven (dp 1810 - dp 1818)

05181101 Vlakke betonblokken (11) ONVOLDOENDE

05181503,05181613, Basalt (26) ONVOLDOENDE

05181616,05181701,
05181729,05181606
05181614,05181617 Kademuur (56) Ten behoeve van gemaal De Valle GOED

05181502 Breuksteen ingegoten met ONVOLDOENDE

beton (18)

05181615 Breuksteen met patroon- ONVOLDOENDE

Ipenetratie van beton (19)

05181602 Vilvoordse ingegoten met ONVOLDOENDE

beton (28,12)

05181601 Doornikse (28,3) ONVOLDOENDE

05181612 Betonnen trap (57) ONVOLDOENDE

05181504 Overige constructies (59) ONVOLDOENDE

05181607,05180903 Asfalt (1) GOED

05181001,05181002, Vlakke betonblokken (11) Op steenslag en mijnsteen ONVOLDOENDE

05181108,05181109
05181003 Vlakke betonblokken (11) Op puin en mijnsteen ONVOLDOENDE

05181401,05181402 Lessinische ingegoten met Op mijnsteen ONVOLDOENDE

beton (28,22)

05181603,05181618 Doornikse (28,3) Op vlijlagen ONVOLDOENDE

05181604,05181608 Vlakke betonblokken (11) Op vlijlagen ONVOLDOENDE

05181605 Vilvoordse (28,1) Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE

HAVEN COLIJNSPLAAT GETOETST MET RANDVOORWAARDEN BINNEN HAVEN (dp 1810 - dp 1818)

Binnenzijde haven (dp 1810 - dp 1818)

05181101 Vlakke betonblokken (11) ONVOLDOENDE

05181503,05181613, Basalt (26) ONVOLDOENDE

05181616,05181701,
05181729
05181614,05181617 Kademuur (56) Ten behoeve van gemaal De Valle GOED

05181502 Breuksteen ingegoten met ONVOLDOENDE

beton (18)

05181615 Breuksteen met patroon- ONVOLDOENDE

Ipenetratie van beton (19)
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Resumé toetsresultaten bijlage 1

Vlakcode Toplaagtype Bijzonderheden Eindscore

05181602 Vilvoordse ingegoten met ONVOLDOENDE

beton (28,12)

05181601 Doornikse (28,3) ONVOLDOENDE

05181612 Betonnen trap (57) ONVOLDOENDE

05181504 Overige constructies (59) ONVOLDOENDE

05181607,05180903 Asfalt (1) GOED

05181001 Vlakke betonblokken (11) Op steenslag en mijnsteen GOED

05181002,05181108, Vlakke betonblokken (11) Op steenslag en mijnsteen ONVOLDOENDE

05181109

05181003 Vlakke betonblokken (11) Op puin en mijnsteen ONVOLDOENDE

05181401,05181402 Lessinische ingegoten met Op mijnsteen ONVOLDOENDE

beton (28,22)

05181603,05181618 Doornikse (28,3) Op vlijlagen ONVOLDOENDE

05181604,05181608 Vlakke betonblokken (11) Op vlijlagen ONVOLDOENDE

05181605 Vilvoordse (28,1) Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE

05181606 Basalt (26) GOED

HAVEN COLIJNSPLAAT GETOETST MET RANDVOORWAARDEN BUITEN HAVEN (dp 1810 - dp 1818)

Westelijke havendam (dp 1818)

05181732,05181728, Haringmanblokken (11,1) Direct op klei ONVOLDOENDE

05181707,05181731

05181811,05181812 Graniet (28,5) ONVOLDOENDE

05181808 Doorgroeistenen (17) ONVOLDOENDE

05181724 Natuursteen ingegoten met Toegangspad, niet waterkerend GOED

asfalt (7)

05181809,05181711, Basalt (26) ONVOLDOENDE

05181727, 05181712,

05181720, 05181721,

05181725

05181714,05181715 Basalt ingegoten met beton ONVOLDOENDE

(26,02)

05181716,05181723, Haringmanblokken (11,1) ONVOLDOENDE

05181734

05181724,05181730 Breuksteen ingegoten met Op kop havendam ONVOLDOENDE

asfalt (7)

05181717,05181722 Vlakke betonblokken (11) Op steenslag en mijnsteen ONVOLDOENDE

05181703 Haringmanblokken (11,1) Op grind en mijnsteen ONVOLDOENDE

05181710 Vlakke betonblokken (11) Op klei of op grind ONVOLDOENDE

05181718 (onder NAP. Vlakke betonblokken (11) Op steenslag en mijnsteen ONVOLDOENDE

+4.55 m)

05181718 (boven NAP. Vlakke betonblokken (11) Op steenslag en mijnsteen GOED

+4.55 m)

05181719,05181726 Haringmanblokken (11,1) Op steenslag en mijnsteen ONVOLDOENDE

05181735,05181737 Vlakke betonblokken (11) Onderhoudsweg, niet waterkerend GOED

05181801 Graniet (28,5) Op steenslag ONVOLDOENDE

05181802 Basalt (26) Op steenslag en mijnsteen ONVOLDOENDE
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Resumé toetsresultalen bijlage 1

Vlakcode Toplaagtype Bijzonderheden Eindscore

HAVEN COLIJNSPLAAT GETOETST MET RANDVOORWAARDEN BINNEN HAVEN (dp 1810 - dp 1818)

Westelijke havendam (dp 1818)

05181732,05181728, Haringmanblokken (11,1) Direct op klei ONVOLDOENDE

05181707,05181731

05181811,05181812 Graniet (28,5) ONVOLDOENDE

05181808 Doorgroeistenen (17) ONVOLDOENDE

05181724 Natuursteen ingegoten met Toegangspad, niet waterkerend GOED

asfalt (7)

05181809 Basalt (26) GOED

05181711,05181727, Basalt (26) ONVOLDOENDE

05181712,05181720,

05181721,05181725

05181714,05181715 Basalt ingegoten met beton ONVOLDOENDE

(26,02)

05181716,05181723, Haringmanblokken (11,1) ONVOLDOENDE

05181734

05181724,05181730 Breuksteen ingegoten met Op kop havendam ONVOLDOENDE

asfalt (7)

05181717,05181722 Vlakke betonblokken (11) Op steenslag en mijnsteen ONVOLDOENDE

05181703 Haringmanblokken (11,1) Op grind en mijnsteen ONVOLDOENDE

05181710 Vlakke betonblokken (11) Op klei of op grind ONVOLDOENDE

05181718 Vlakke betonblokken (11) Op steenslag en mijnsteen GOED

05181719,05181726 Haringmanblokken (11,1) Op steenslag en mijnsteen ONVOLDOENDE

05181735, 05181737 Vlakke betonblokken (11) Onderhoudsweg, niet waterkerend GOED

05181801 Graniet (28,5) Op steenslag ONVOLDOENDE

05181802 Basalt (26) Op steenslag en mijnsteen GOED

HAVEN COLIJNSPLAAT GETOETST MET SPREADSHEET HAVENDAMMEN (dp 1810 - dp 1818)

Westelijke havendam (dp 1818)

05181732,05181728, Haringmanblokken (11,1) Direct op klei ONVOLDOENDE

05181707,05181731

05181811,05181812 Graniet (28,5) ONVOLDOENDE

05181808 Doorgroeistenen (17) ONVOLDOENDE

05181724 Natuursteen ingegoten met Toegangspad, niet waterkerend GOED

asfalt (7)

05181809 Basalt (26) ONVOLDOENDE

05181711,05181727 Basalt (26) ONVOLDOENDE

05181712,05181720, Basalt (26) GOED

05181721,05181725

05181714,05181715 Basalt ingegoten met beton ONVOLDOENDE

(26,02)

05181716,05181723, Haringmanblokken (11,1) GOED

05181734

05181724,05181730 Breuksteen ingegoten met Op kop havendam ONVOLDOENDE

asfalt (7)

05181717,05181722 Vlakke betonblokken (11) Op steenslag en mijnsteen ONVOLDOENDE

05181703 Haringmanblokken (11,1) Op grind en mijnsteen GOED
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Resumé toetsresultaten bijlage 1

Vlakcode Toplaagtype Bijzonderheden Eindscore

05181710 Vlakke betonblokken (11) Op klei of op grind ONVOLDOENDE

05181718 Vlakke betonblokken (11) Op steenslag en mijnsteen GOED

05181719,05181726 Haringmanblokken (11,1) Op steenslag en mijnsteen ONVOLDOENDE

05181735,05181737 Vlakke betonblokken (11) Onderhoudsweg, niet waterkerend GOED

05181801 Graniet (28,5) Op steenslag ONVOLDOENDE

05181802 Basalt (26) Op steenslag en mijnsteen ONVOLDOENDE

RESUMÉ HAVEN COllJN5PLAAT (dp 1810 - dp 1818)
-- --

Oostelijke havendam (dp 1810)

05180912 Damwand (56) GOED

05180905 Vlakke betonblokken (11) ONVOLDOENDE

05180908, 05180914 Breuksteen gepenetreerd met Op mijnsteen ONVOLDOENDE

asfalt vol en zat (7)

05180701, 05180702, Haringmanblokken (11,1) Op steenslag en mijnsteen ONVOLDOENDE

05180906

05180902 Vlakke betonblokken (11) Op steenslag en mijnsteen GOED

05180904 Vlakke betonblokken (11) Op steenslag GOED

05180907 Vlakke betonblokken (11) Op steenslag en mijnsteen ONVOLDOENDE

05180909 Basalt (26) Op steenslag GOED
- - - -- --

Binnenzijde haven (dp 1810 - dp 1818)

05181101 Vlakke betonblokken (11) ONVOLDOENDE

05181503,05181613, Basalt (26) ONVOLDOENDE

05181616,05181701,

05181729

05181614,05181617 Kademuur (56) Ten behoeve van gemaal De Valle GOED

05181502 Breuksteen ingegoten met ONVOLDOENDE

beton (18)

05181615 Breuksteen met patroon- ONVOLDOENDE

[penetratie van beton (19)

05181602 Vilvoordse ingegoten met ONVOLDOENDE

beton (28,12)

05181601 Doornikse (28,3) ONVOLDOENDE

05181612 Betonnen trap (57) ONVOLDOENDE

05181504 Overige constructies (59) ONVOLDOENDE

05181607,05180903 Asfalt (1) GOED

05181001 Vlakke betonblokken (11) Op steenslag en mijnsteen GOED

05181002,05181108, Vlakke betonblokken (11) Op steenslag en mijnsteen ONVOLDOENDE

05181109

05181003 Vlakke betonblokken (11) Op puin en mijnsteen ONVOLDOENDE

05181401,05181402 Lessinische ingegoten met Op mijnsteen ONVOLDOENDE

beton (28,22)

05181603,05181618 Doornikse (28,3) Op vlijlagen ONVOLDOENDE

05181604,05181608 Vlakke betonblokken (11) Op vlijlagen ONVOLDOENDE

05181605 Vilvoordse (28,1) Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE

05181606 Basalt (26) GOED
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Resumé toetsresultaten bijlage 1

.'

Vlakcode Toplaagtype Bijzonderheden Eindscore

Westelijke havendam «(Jp1818)

05181732,05181728, Haringmanblokken (11,1) Direct op klei ONVOLDOENDE

05181707,05181731

05181811,05181812 Graniet (28,5) ONVOLDOENDE

05181808 Doorgroeistenen (17) ONVOLDOENDE

05181724 Natuursteen ingegoten met Toegangspad, niet waterkerend GOED

asfalt (7)

05181809 Basalt (26) ONVOLDOENDE

05181711,05181727, Basalt (26) ONVOLDOENDE

05181712,05181720,

05181721,05181725

05181714,05181715 Basalt ingegoten met beton ONVOLDOENDE

(26,02)

05181716,05181723, Haringmanblokken (11,1) ONVOLDOENDE

05181734

05181724,05181730 Breuksteen ingegoten met Op kop havendam ONVOLDOENDE

asfalt (7)

05181717,05181722 Vlakke betonblokken (11) Op steenslag en mijnsteen ONVOLDOENDE

05181703 Haringmanblokken (11,1) Op grind en mijnsteen ONVOLDOENDE

05181710 Vlakke betonblokken (11) Op klei of op grind ONVOLDOENDE

05181718 Vlakke betonblokken (11) Op steenslag en mijnsteen GOED

05181719, 05181726 Haringmanblokken (11,1) Op steenslag en mijnsteen ONVOLDOENDE

05181735,05181737 Vlakke betonblokken (11) Onderhoudsweg, niet waterkerend GOED

05181801 Graniet (28,5) Op steenslag ONVOLDOENDE

05181802 Basalt (26) Op steenslag en mijnsteen ONVOLDOENDE
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Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.1
Oosterschelde

op basis van: één oordeelpervlak,inclusief beheerdersoordeel
dp 1796- dp 1810

.---_-------------~o·s

...
Cl>
"E
Cl>
Cl>..c:
Cl>.c
~e
o
U~
""Cc
'Qi
"t
E

]
~
C

o
..2o

L~-------.--~==================r,2
180,1

180,6

179,6
Steenlr;>etsversie 4,02

Dyklafel Os 1796 - 16102:.006..02.27yersie 4.05
Label: vlakcode

\0
oo
N
6
e-cr,

06

04

N
'<t

02

staoarcotte zo m

_goed .voldoende .voldoende? _naderonderzoek Bonvoldoende _.geen oordeel
lolaal : 71,6 ( x 1000 m')

10:22
10-3-2006

onzichtbaar vlak

graf vooraanzichl
dyklafel met volledige kleurvulling versie 4.05.)(1$

e e
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a..
G>
"E
G>
G>
.J:
G>.c
IIIe
8
III
""0c
ai
Q;
E

]
roc
o
o
o

Oosterschelde
dp 1810· dp 1840

Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht
op basis van: één oordeel per vlak, inclusief beheerdersoordeel

bijlage 14.1

OS183301

~

J4 ~
A A _. - 1'3

J I I

181,5 182,0 182,5 183,0 183,5

181,0
Ste.entoets vEfrsJe4.02

Dyk,tafelo.s 1810 - 1840 2006.0310versie 4.05
Label: vlak code

totaal: 180,9 (x 1000 m')

14:27
10-3-2006

onzichtbaar vlak

gref vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 4.05.xls

e e

m
'<t

07

IDoo
N
6..-
cf,

05

03

01

,1

184.0



Glooiingskaart met eindscores e e bijlage 3

Glooiingskaart met eindscores O.Jd Noord·Be...el:andpolder dp 1796· dp 1810

I,~

1,00

6.50
- 6.00

5.50

5.00

~.SJ
~.OO
:a.5IJ
3.00
2.60

2.00
1.50

1.00

0.60

O.CD
-osn
-1.00

- -1,50
-2.00

-:.::.uu
I I I I

119,60 119.10 119,80 119.ro iaim 180.10 lal,al 180.00 180.'0 lal,50 lal.60 180.10 180,ffi 180.ro 181.00

_ 9Jêd _ oluokloeldê _ geu ool:leel
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Glooiingskaart met eindscores e bijlage 3e

Glooiingsk:a:art met eindsoores D.Jd Noord-Be\El:andpolder dp 1818 - dp 1840

LW

HiJ-
b.W

b.W

6.&1-

::l.W

2

-l.W

-2.00-
I I I I I I I

181,aJ 181.00 182.00 182.10 18223 182.JJ 18UO 182,5IJ 182.00 182.10 182,aJ 182.00 183.00 183.10 183.20 183,30 183.W 183.60 183.60 183.70 183.00 183.90 18UiJ

_ g>ed _ oluotloe lde _ gee Ioordee I
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7.00
6,60
6.00

5.50
5.00

',60
'.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1,50

1.00
0,50

0.00
-0,50

-1.00

-1.50
-2.00



Glooiingskaart met eindscores e

Glooiingskaart met eindscores oostelijke h:a".lend:am
Hawn Colijlspl:aa: dp 1810 (dp 1808· dp 1810+20)

1~O~""'''''''''''''''''''''-
I)JU

b'::'U

-~)JU

100,00 100,00 161,00

_ gJ@d

L::tJ

7,00

6,:50
- 6,00

5,:50
5,00

',:50
',M
3,:50
3,00

2,:50
2,00
1,:50
1,00
0,:50
0,00
-0,:50
-1,00

- -1,:50
-2100

_ olYotl~lde

46
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Glooiingskaart met eindscores e

Glooiingskaart met eindscores: binnenzijde Ha-..en Colijnsplaa: dp 1810 - dp 1818

?DO~----------------------------------
b,!)U
bJJU
5.50

!;)JJU
4,!)U'DO
J.!)U
JJJU
2.50

:.WU

l,!)U
1.00
U,!)U

UJJU
-MD
-lJJU
-isu
-2.00
_.~))U

LW

6,00- 6,00

- 5,00
5,00

',00
- UD

3,00

3,00

- 2,00

2.00

1,00

- 1.00
0,00

0.00

- -0.50
-1.00

-1,50

- -:2.00
-:2.50

1 1
181,00 181,10 181.20 181;3D 181,iIO 181,60 181,&1 181,10 181)D

_ çped _ olUokloe I de

47

_ gen oolleel
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Glooiingskaart met eindscores •
Glooi ings kaart met ein dscores 'lAestelij ke havend am
Haven Colijlsplaat dp 1818(dp 1817+60- dp 1820)

1SJ I I r!lU

7.00r )JJ

6;50
6.00
5;50
5.00
';50
'.00
3,50
3.00
2;50
2.00
1,50
1.00
0,50
0.00~"'n~"-1.W -1.00

-1.50 -1,50

181,16 181.a5 161.95

• çp@d • 0 lUokbe .de

48
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Glooiingskaart met scores afschuiving4t e bijlage 4

Glooiingskaart met scores afschuiving Oud Noord-Be-..elandpolder dp 1796 - dp 1810

t;'UJ
f.!:lU

7 nn
- 1,00

6,S)

6.00
5,S)

5.00

',SJ
',00
J.ro
J,OO
2,S)

2,00
l,S)

1.00
O,S)

0.00
-O,5Q
-1,00

-l,5Q

I I I I
119,60 119,10 119,80 119,9:1 1&1,00 '160,10 l&1,3J 1&1,3:1 181J.'0 1&1;::0 1&1,60 lBO,HI 1&1,80 1&1,90 161.00

_ gJed _ OlUot.lC!:!l~ _ geuood~~1
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Glooiingskaart met scoresafschuiving. It

Gooiingskaai met scores ctschuiving D.Jd Noord- Be-..elandpolder dp 1818 - dp 1840

t.t>u
1
I,).:J;U

6.00
!;).t>u
öJJU

I I I I
IS1,aiJ 181,90 182.00 182,10 H!2,20 162,:30 162,'0 162,50 lS2,60 lS2,'10 182,80 182.90 133.00 183,10 163,20 ISJ,3J 183,W 183,50 1133,60 183,iO 183,80 ISJ,90 18',00

_ 9)ed _ oluokl:e Ide _ geeloo~el
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bijlage 4

1:-;11

1.00
6,50
6,Q0

5.50
5.00
,,so
'.00
3.50

3.00
2,50
2.00
1.50
1.00

0.50
0.00
-0.50

-1.00
-1,50
-2.00



Glooiingskaart met scoresafschuiving.

Glooiingskaart met scores :ct schui ving oostelijke havendam
Hawn Colij-.sp Iaa: dp 1810(dp 1808· dp 1810+20)

rl:lU~
(.::tl

1.00 - 7.DO

6.&1

6.DO

5.&1

5.DO

~,&I

UIl
3.&1

3,00

2.&1
2.DO

1.50

I.DO

0.&1

D.DO
-{I.5O
-1,00

-1.&1

I ElI.a:! 1a:!.0Cl 1131.DiJ

_ gJed _ OIUotloelde
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Glooiingskaart met scoresafschuiving.

l300iingskaart met scores :afschuiving binnenzijde Haven Colijnspla:a dp 1810· dp 1818

( ill ()JU

Sim 6,50

bill - 6.00

sm 5,50

:)ill 5.00

~!lU ~,50

HO ~.oo
,j!lU 3,50

3.00 3.00

:'::!lU 2,50

2.00 2.00

I!lU
1,50

100 1.00

U !lU 0,50

Uill 0.00

.am ..0,50

-1 ill -1.00

-lm -1,50

';'!ill -2.00

-£m -2,50

18t.00 181.10 t81.2O 181.::0 181.'0 181,50 t81,60 181.10 181.8D

_ çped _ oluotlCiE!ld~ _ geeloordeel
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Glooiingskaart met scoresafschuiving.

Glooiingskaar1 met scores :afsohui-.1ng v.estelijke havendam
H:aven Colijlspi aat dp 1818 (dp 1817+130- dp 1820)

i !'iJ (;)U
LOO i' ,oD
b~J 6,50
6.00 6))0
l:)!'iJ 5.50
t.)JJ 5.00
,SJ '.50
UJJ '.00
3SJ 3.50
;j)JJ 3.00
2SJ 2.50
<:w 2.00
1;50 1,50
l)JJ 1.00
U !'iJ 0.50
0.00 0.00
-U::iJ -0,50
-1.00 -1,00
-l~ -1,50

181.16 181,86 181,93

_ gJ@d _ OIUO kbe Id@
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Hydraul ische randvoorwaarden bijlage 5

Tabel 1
Locatie GHW toetspeil h = NAP+O.OO m h = NAP+2.00 m h = NAP+3.00 m h = NAP+4.00 m

van tot [m) 2006 Hs [m) Tp Is) Hs [m) Tp [sJ Hs [m) Tp [sJ Hs [m) Tp [sJ

179,15 179,75 1,45 3,45 1,20 5.60 1.60 6,20 1,80 6,60 1,80 5,50

179.75 180,30 1,45 3,45 1,60 5,10 2,00 5.70 2,20 6,00 2.10 5,50

180,30 181,05 1,45 3,45 1,60 5,10 1,90 5,70 2,20 6,00 2,10 5,50

181,05 181,25 1,45 3,45 1,60 5,50 1,90 5,90 2,10 6,20 2,10 5,30

181,25 181,90 1,45 3,45 1,60 5,50 2,00 5,90 2.20 6,20 2,10 5,30

181,90 182,10 1,45 3,45 0,50 5,50 1,30 5,80 1,60 6,00 1,60 5,20

182,10 182,60 1,45 3,45 1,00 5,90 1,80 6,10 2,20 6,20 2,10 5,10

182,60 183,50 1,45 3,45 0,90 6,00 1,70 6,20 2,10 6,20 2,00 5,10

183.50 184,10 1,45 3,45 0,80 5,70 1.70 5,90 2,10 6,10 2,00 5,00

Tabel2
Locatie GHW toetspeil h = NAP+O.OO m h = NAP+2.00 m h = NAP+3.00 m h = NAP+4.00 m

van tot [m) 2006 Hs [m) Tp [s] Hs [m) Tp [sJ Hs [m) Tp [sJ Hs [m) Tp [sJ

179,15 179,75 1,45 3,45 1,20 5,60 1,60 6,20 1,80 6,60 1,80 5,50

179,75 180,30 1,45 3,45 1,60 5.10 2,00 5,70 2,20 6,00 2.10 5,50

180,30 181,05 1,45 3,45 1,60 5,10 1,70 6,30 1,80 6,60 2,10 5,50

181,05 181,25 1,45 3,45 1,60 5,50 1,80 6,20 2,10 6,20 2,10 5,30

181,25 181,90 1,45 3,45 1,60 5,70 1,90 6,10 2,10 6,40 2,10 5,30

181,90 182,10 1,45 3,45 0,40 6,20 1,20 6,30 1,50 6,50 1,60 5,20

182,10 182,60 1,45 3,45 1,00 5,90 1.80 6.30 2,10 6,40 2,10 5,10

182,60 183,50 1,45 3,45 0,90 6,00 1,70 6,30 2,10 6,40 2,00 5,10

183.50 184.10 1.45 3,45 0,80 5,70 1,70 5,90 2.10 6,10 2,00 5,00

Tabel3.
Locatie GHW toetspeil h = NAP+O.OO m h = NAP+2.00 m h = NAP+3.00 m h = NAP+4.00 m

van tot [m) 2006 Hs [m) Tp [sJ Hs [m) Tp [sJ Hs [m) Tp [sJ Hs [m) Tp [sJ

179,15 179,75 1,45 3,45 1,30 5,30 1,60 6,20 1,80 6,60 1,80 5,50

179,75 180.30 1,45 3,45 1,60 4,90 2,00 5,50 2,20 5,80 2.10 5,50

180,30 181,05 1,45 3,45 1,60 5,00 2,00 5,60 2,20 6,00 2,10 5,50

181,05 181,25 1,45 3,45 1,60 5,50 1,90 5,90 2,10 6,20 2,10 5,30

181.25 181,90 1,45 3,45 1,60 5,50 2,00 5,90 2,20 6,20 2,10 5,30

181,90 182,10 1,45 3,45 0.50 4,60 1,30 5,60 1,60 6,00 1,60 5,20

182,10 182,60 1,45 3,45 1,00 5,80 1,90 5,90 2,20 6,20 2,10 5,10

182,60 183,50 1,45 3,45 0,90 5,90 1,80 6,00 2,10 6,20 2,00 5,10

183.50 184,10 1,45 3,45 0,80 5.70 1,70 5,90 2,10 6,10 2,00 5,00

Maatgeven eric tingsa an e ijl ran voorwaar e Haven Co ijnsplaat ( avenmon ing).

Locatie GHW toetspeil h = NAP+O.OO m h = NAP+2.00 m h = NAP+3.00 m h = NAP+4.00 m

van I tot [m) 2006 Hs [m) I Tp [sJ Hs [m) I Tp [sJ Hs [m) I Tp Is) Hs [m) I Tp [5)

havenmonding 1,45 3,45 1,60 I 5,40 1,90 I 5,90 2,10 I 6,20 2,10 I 5,40

d h fh kik d d h d

Voor de randvoorwaarden in de Haven Colijnsplaat zie rapport PlOT -R-06342 d.d. 02-10-2006.
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Uittreksel spreadsheet breuksteen bijlage 6

.. .- -- ._ - - - - .-

POLDER Oud Noord-Bevelandpolder I I I
I IOldKYAKNR dp 1780 - ilp 1840 I I I I

;1
1

1 1 1

I I I OVERZICHT UITVOER

Invoer Algemeen -
Onn'ftp op golfbelasting

Gebied: OSIWS . os losse breukst_o

Breuksteen als OlIerIaging . (f) f--to-.
p,

Breuksteen op geotel!tiel op klei/zand 0
;==

(tonlm') O.,,[m) Msi[kg) sortering [~g)

pi1fam«w n>nIti'id 2,35 0.208 2127 10~GO

coto. [-] 50,00 2.4 0,20 . 19,44 10- 60

H. [m) 1,6 2,45 O,IS 17,83 . 5- 40

Ti '[s) 5,5 ·2,5 O.IS 16,40 5-40

dikt" kleilaag [mI 0,3 2,55 0,19 15,14 5-40

T,IT. " [-I 1,1 2,6 0,18 14,01 5·"40

V . [-) 0,92 2,65 0,17 13,00 5- 40

P [-) 0,10 2;7 0,16 12,10 5 -.40

P. [ton/m') 1,025 2,75 0,16 11,28 5'- 40

N -lH 18000 2,8 0,16 10,54 5- 40

S [.) 4 2,85 0,15 S.87 5·- 40

I I I 2;S 0,15 9,2E 5- 40

Tussenresultaten losse breuksteen 2,S5 0,14 8,71 5- 40

Ii., [-) 0,11 3 0,14 8,20 5- 40

Ii. [-) 0,10 3,05 0,14 7,73 5·- 40

!i•• [-I 0,24 . 3,1 0,13 7,31 5-40

soort golf plunging 3,15 0,13 6,S1 5 - 40

AO.u (ml 0.27 ~ 3,2 0,13 6.5li 5-40

I I
, 1 3,25 0,12 6,21 5 - 40
I

ratl"Oon penetnlties I 3,3 0,12 5,90 5 - 40

3,35 0,12 5,61 5- 40
h1VOer
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Uittreksel spreadsheet asfalt

Vlak 05180903 (dikte aanwezig 15 cm. benodigd 13 cm)
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'"~0,5
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.

~ - ,'" .!. ,,
1111

~
",-,ol'" V I'

~ ~., / ~ ~,.;:~ ..., V",,; ~V '" ,.' "'~
"!"", "

# -: ##'"

". .. I'

'" # I'V ;..... ~ 7
# v' #O~~. I' ",' "'~"..

#'" ..",., _. ~#.

Im ~#
# ~_.. ",7 ~ii

1111

, I
° 0,5 1 1,5 .2 .2,5 3

Hs [Pl]
3,5 4 4,5 5 5,5

Vlak 05181607 (dikte aanwezig 15 cm, dikte benodigd 14 cm)

Waterbouwasfaltbeton

0,'9
O,B
0,7

.....
,S0,6
'"~0,5
"t:I
b.o
~0,4- 0,3

0,.2
0,1

°

r.onhnlp. lO onlllrl;:ann.,n 1:2klei 1:2mijnste-en

-,,:;J' '# V'
,,, ,

I ,,
, -I 'J' /.ft"
,

"
III r," I it' ~ '#0: ~,

/
,

I~ "" "
, ,

~l/ "

I , A ./,
, ,/ ~. ...

'"
.# '" "I' It ,,

~;
,._'" ",'V '"

~
# '"

.: ,/ .~ # .....

I'

r t,; ~V .. k ;'7 ..~, '"
# ';' ~#'"

'i ,. ~'" ....
~ ~ V -'" ..# V~v' ,._~~; ",' ~.... .'", _~.~ ,. _' ......

II ,:~,~'
"'

_w ",y ~;;;.
B

,

I .
o 0,5 1 1,5 .2 .2,5 3

Hs [Pl]
3,5 4 4,5 5 5,5

56

1,3kl~i

:2 zand

1:3
mijnsteen

1:4klei

1:4
ijnsteen

1:5klei

1:32and

overig

13 kl"j

1:2zand

mijnsteen

1:4 klei

1:4
ijnsteen

1:5klei

1:32and

overig
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Uittreksel spreadsheet asfalt

Vlak 05183301 (dikte aanwezig 15 cm, dikte benodigd 14 cm)

1

0,9
0,8
0,7

~0,6
<1.1

~0,5
"'t:I
bil
~0,4

0,3
0,1

0,1- °

Waterbouwasfaltbeton
131d~i

on mali klaenen 1:2kl~i 1:2mijnst~~n :

'"
~
/'

,~
J"

1.
, h , -z;, (' "

I· II , V ' -:/.',
/ ". //

, , ,
~

II!
~r

,~ , .(1-,,4 ,, ~
, / ~'

R #, r
,.

~ ,. ," ~ id
~ ,.'V ,.# ~,.! i, / ,," r r~~

,.,
~ ., ~
,
V ~V " ,,'" #~

"
, ,~ , ".~ .#

,'" "
,. ~

, ~ '/ ,,~ ,.' V~V' ,.' ,.,." ~;..~"..
~,.

, ,.# •.,J - r ~~' ./

I1 ,~...~ " .~~ ~- ;.'

:2 zand

1:3
mijnsteen

1:41<.1ei

1:4
insteen

1:51<.1ei

1:3 zand

ollerig

° 0,5 1 1,5 1 1,5 3
Hs[m]

3,5 4 4,5 5 5,5 ó
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Rekenvoorbeeld overgoten bekleding bijlage 8

Rekenvoorbeeld vlakcode 05179702
Vlak van dp 179,75 tot dp 179,80 tussen NAP. +1,02 meter en NAP. +2,19 meter.

5teenToets geeft de volgende waarden:
Ç"p 1,70
Hs / ~D 4,45

Gezien de onmogelijkheid om kernboringen en valgewichtdeflectiemetingen uit te voeren is gesteld dat het
geen ingegoten maar een overgoten bekleding betreft, deze is beoordeelt middels de formules uit
"Toetscriteria voor ingegoten steenzettingen" door het Waterloopkundig Laboratorium te Delft uit februari
2006 (pagina 61), de score is middels spreadsheet bepaald, zie \\DZL-5000001\project\AXZ_REVI5IE\
CONTROLE_TOETSING\03 Oosterschelde\dp 1740-1840 Oud Noord-Bevelandpolder\ Toetsing
2006\basalt overgoten met asfalt.xls.

Voor oppervlakkig overgoten bekledingen, waarbij het gietasfalt slechtst is ingegoten tot 20 à 30% van de
toplaagdikte geldt de onderstaande figuur.

----------
8· __ IL.· _--'--_

--goed ingegoten.
7 1000golloell, 1-1.---1

VGO: E=2OGPa

6 . --goed ingegoten, 1-;0,.---'-+-----4--
3OOOgoMm,
VGD: E=20GPa

6

--goed ingegoten,
BOOO golven, 1-+---<
VGO: E=2OGPa

-- goedingegoten,
10000 goMln,
VGO: E=2OGl'a

-- goedIngegoten,
BOOO golven,
VGO: E=1GPa

7

.-.5

..!-
-- goedingegoten. p...j------"!.,--''''_

1000gol-.eo,
VGD: E=1GPa

-- goed ingegoten.
3000 goI\eO,
VGO: E=lGPa

.••••.. oppeNlakkig rt---+----''''+----I
mergoten

.-.5

..!-

ê4::
:x: 3

ê<I 4
~
:x: 3

o 0.5 1.5
çop (-)

2 2.5 3
o
o 0.5 1.5

çop (-)
2 2,5 3

Daarnaast gelden de volgende formules:
• GOED, als:

• Formule 1: 0,6 < Ç,op S 2,0:
• Formule 2: 2,0 < ~p < 5,0:

• In andere gevallen TWIJFELACHTIG (onvoldoende)

Hs / ~D < 3,07. ç,op'1,014

Hs / ~D < 6,5 • ç,op'4 + 0,02 • Ç,op + 1,09

In dit geval geldt formule 1, gezien Ç"p valt tussen 0,6 en 2,0.

De uitkomst van 3,07 • ç,op·1,014 is 1,79392.

H
s

/ ~D (4,45) is dus groter dan deze waarde, dus score twijfelachtig en dus ONVOLDOENDE.

58 9-10-2006



Resultaten kleiboringen bijlage 9

Formulier kleidiktebepattJ
boorposilie nabij dijkpaal:

Gebiedcode
I I

Datum boren : Je /~ ,

beneden beloop bulten ~jnsleen 1) I cm (1) . ' (2) '. J3)_~(4) (S)

klei, 1e deel cm

.. ~.

vellig I zavelig I zanderigl gestruçt .. _!;z~nd

!.~!,_~e.de~ _ cm vettig I zavelig I zande~igt. g~§trug,-I?aflc!.,

klei, 3"deel cm vettig I ~ilvelig I z,!nderigl .gestIueLA~n.l!_

totale dikte I~i;i, ~" deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. __~lI_nC!

~Iei, S" deel_ cm vettig I zavelig I zaflderigl g~slruEt. !z~.llQ _

kern KL !ZAndiOnbekend

!ll~n~.een I) I "

bultenbenn cm (1) , (2) .J3) (4) (S)

klei, 1" deel iVo cm ~ ..;"." ';""", zanderigl gestrucj. _-'?anç!

~!e~_r_~- ?~~f cm . veltig! J;avelig I zan~erigl g~!l!ruct Izand ..

kie), :r Q~~~_ ~---~ cm vellig I ~1IVelig! ,zanderig/_ g~~trucl. _!?a1'.d .

totale dikte 1;leL 1_:_~~1_- cm .. vettig J zavelig J zan.d~rigJ. g~~~ruet I~_Q_

klei~!5'_d_eel cm vellig I ;;;>;Ivellg! zafld.erig! ge_str!,ct ..É?n.C!

kern KL /ZAndiOnbekend -~--,~-' -,

bovenbeloop buiten n:'ijns_t~~i') ... I cm (1) i~(2) __ _(_~ __ ~L_j!j)--,

I<lei, 1" deel Jo;- cm ~ ,~. ,j~"" zanderiq ~~". 'm,'

klei, 2° deel ~/~.i cm vettig I ~~lVelig I zanderigl gestrucl. ,/za_nd

kl~it 3" deel cm veltig I ~avelig / zanderlg/_g!!strl,!ct,__!:z;!,!<!_

totale dikte 1~~!4eç!eel .._- cm .'
vettig I ievelig I zanderigl gestrucl. !zand• J. - •. ~._--_-

klei, ~'j~el cm ... veltig I z~velig I _ ;zanderigl g~~!!'!lfUzand

kern KL !ZAndiOnbekend
"

Kruin mijnsleen 1) T cm ji) j' (2) ... _-P)- (4)_<föL_
,&_û veltig I ibvelig I

_ ..~
l<1~!...r..~&'_

:~
zallde~ig{. gE!~I.!}!.f!:___!zal1t1

I,

klei, 2" deel 7'(..-~(:;.c vellig! itlveHg I zanderigl gestruct. Izand

klei, 3edeel
I'

cm veltig! zavelig I zanderigl gestruct. Izand

totale dikte \~Iei. 4" deel_. .- cm vettig I i~velig I zanderig! geslruct, !zand

klei, 5e de~'- cm _. vettig I z~velig I zanderigl geslruct. _ !:?ary,d

kern KL !ZAnd/Onbekend I

binnenbeloop mijnSleen 1) I cm (1) j (2) (3) (4) (5)
-

~

klei, 1·deel 2'-?_ cm vettig I ~~Velig J zanderigl gestruçL !zand

klel, 20 d.eel_ 2u-...,t/ cm veltig I ~!i'velig / zanderigl gestruc!,_ LZ~rlQ__

klei, 3e deel .- cm vellig! zayelig I zanc_!erigl geslruct. /zand

tolale dikte 1~I~i,_40 d~e~ .-_.--- cm vettig I ;;_avelig I zanderigl gestruct. Izand

~I.~~Se deel_ cm vettig / iavelig I zanderigl ge~truc:t. _ l~an_Q_

kern KL !ZAnd/Onbekend
"..

rPmerking

I~D~a~m-V-e-nN--e~rk-e-r:------~--------------------------~ID~a~w-~m··~~'nN--e~~~in-g--:--------------'

1) bij mijnsleen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (51),
als code ka J/N/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

kleiDataRevisie versie 2006 0222 .x15 Formulierinwinning
versie : 13-4-2006
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Resultaten kleiboringen bijlage 9

Formulier kleidiktebepaling

è)o~tê'fi~ld~m~~~I.~~~1!€ boorpositie nabij dijkpaal: j:J19'
Polder ~ vi AI:,~-...;-t 6.~-e~,y!c'-t',,~ Gebiedcode

/c /~v-<-
- -Z<.....,~

Naverkenner: Datum boren:

benedenbeloop bulten mij~~~'~ I cm ~ -<~"'-;:'J" _(3)._ ~4) (~

klei,.1" d~.el-
_ cm zanderigJ ge~truct. fzaneL

hl~~:deel _ .. -- cm - vellig f_,:i:t. . _J zande,rigf gE!~truct. fz~

klei, 3"deel cm vettig ,- Z!lvelig f zanderigf gestf!!C;~ _.!zancj

totale dikte fdei,~. ~et;1 - -- ctn_ vettig f ~velig / zen.dengl gestruct. fzanc.!_

klei,~· <!.e!!1 cm - v«:Wg 1_J;ilveIi9 / _ zande!igJ_g~trucl. fzand -
kem KL /ZAnd/Onbekend

bultenberm !!!.il~~en 1) I cm (1), (2) (3) _ _..(~)-@--

klei, 1"_<!.e~__ _S:L ." _~ _ .,m" <'~'.'zand(l.rig/ gest_",ct._/~~nd

kl~~ ?·d~_ ~ ...~(~' cm veltig f z.avelig t. zancj~rigf gestruct,__!~!!r]d,

klei, 3" deel - - - cm. .' vettig f ~avehg ~ zandengf geslruc!-.~nd

lotale dikte tlel:~~_el__ - cm _ "ettig / zavelig / ?!anderig/ gestruct.~and

klei, S~deel cm vettig f rilVelig f _ zanderig! gestruct. _fzand

kem KL !ZAnd/Onbekend

bovenbeloop bulten ~ijn~t~en 1) I cm (1)
,

(2) (3) (4) -(~)

,m, ~

!~ -
klei, l:.deeL ~,~ vettig f )~veligl _ ~~nderig!_g~tf!!fL.J~ancj_

klei,}· .deel._ : lZ:L:=:y; cm vettig / i,avelig J zanderig/ gestruct:. _É.and ,

klei, 3' deel ---- cm vettig / ~,allelig J zancjerig/ g~stl1,l~~afl!l_

totale dikte !klei, ~·.£~~I~--- cm vettig / ~avelig J _zancjerig/ ge~tl1,l.q,__~a_!1cj_

klE!h~"..2~1 cm vettig / :tl.velig J zanderig! geslf!!ct. Izaf!cI_

kem KL /ZAndfOnbekend ~

Kruin mijnsteen 1) I cm (1) , (2) - -(3)_ _ (4)__ (~)_

klei,_!_" deL

3~ ern ~

- vettig / z\velig I zanderig/ , ge_SlruÇt......1~!!!'l~_,---~. ~~- - "
klei, 2· deel 2lt-..d cm vettig' ~~velig, zanderig/ geslruc!. /zand

'I klei, 3° deel cm vettig f ~avelig f zanderigl gestruct. /zand

lotale dikte I~~de~
cm vettig f zavelig J zanderig' gestruet. __/zaTld.__.-~ - . r

kl~i, ~". ~e~l_ cm lIettig / z~velig f zanderig! gestruc!. _!z,!!n_d

kem KL /ZAnd/Onbekend
,
I<

binnenbeloop !"ijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) .__('!)_(~L
,-

.~

i!

klei, 1" deel___ ;::::>\ cm vettig I ~veligf zanderigf g~struc;~ fzand

~I~i,.?~ deel ~vf cm vellig J ~aveli9 f zanderigl gestruct, IzanC!_

~~, 3"_~~el . cm vettig J Z!lvelig I zanderigl gest"-!"t.-'Z~!'l_cj_

totale dikte !ilei._±. deel __ ._ cm vettig I ~avelig f , zandt;rig! gestruc!. Jzand,

k!~~,S"!!_e_e!_ cm vellig f zavelig J zanderig! gestruct. __/zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

lopmerking
""~

IDataverwerker:
IDatum dataverwerking:

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling Ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (si).
als code ka J/Nfpu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

klelDataRe\tlsleversie 2006 0222.'" Formulier1nwinning
versle : 13·4·2006
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Resultaten kleiboringen bijlage 9

Formulier kleidiktebepaling

OP$te',;)ç_jj'~ldè f·.§,J.i;·:~ti1irf.::'~~"'.'" '£,;Y.i:.:t:r:';!:: boorpositie nabij diikpaal : /1./0 I

Polder (_21ucf "Urt-w1_' :Z;:..-'~I :<-C::c-~ Gebiedcode • .

Naveritenner: Datum boren: !ä 1?'...t1. ~-t::

(1) i (2)

vettig / zavelig /

vettig / zavelig!

_ yettig ~ ~~"elig {

vellig / zavelig /

(3) (4)._ _@_benedenbelaap buiten mijn~teen 11 I-_._I_-+c::;.m,,-

klei, 1· deel _ cm ~
~~,£:_deel cm
klei, 3·deel --- cm'

1---I-O-la-le-d-i-kt-e---'I!lk~lei~~· ud~~~e::!I_I ..Icmcm,-~

1- J1!lk:I,=.ei,s"~eel __

kem

zanderig/ geslmct., _!z~,,(j

z<!.n~~Iig/_gestmc:t~~

~an(jerig~E!'!truct._jzand

zanderig/ gE!s!ruct~a,!:lc!~

v",UigL ~avelig! _~J!tWg/_g~struct. J~~

KL fZAnd/Onbekend

bultenberm ~ijn~~en IJ I cm _ _ ,(1) (2) _@___j4) (S)

~~,_!. d~E!I_ j3~- ""~~~'"',,;(J" _'ri,1 '''lru". /zand

!~h~~~eel_ ~ cm vettig J zavelig / zanderlgl gestruct. fzand

klei~ge~ ---- cfTl _ vettig I ~avelig I .z;nderig/.gestruct.-/~~;;.

totale dikte I~ei! 4" deel ..._- cm - vettig / zavelig I zanderigl g~~t!~~_ga'!.Ó

klei"q' de,!!1 cm vettig / zilvelig' _ za_!ljle~g! ges~f!!"'! _!~al].(L

kern KL !ZAndiOnbekend

bovenbeloop bulten mij~stee~'1 I cm~cmm-~;
¥I( ~'( (~) klei,l:.<!E!E!L' DL:~~ if'} .T

/t'0 (3) klei.]" ~E!e! 10
I- __ ~===----,k~~· dee! t~

totale dikte ~~eJ!.:4·~e.el 4JM:,.d1- J~k""lei,!1" ~eel .. '-- __ .....lcm vettig I i!,!velig I zanderigl geslruc!. _'za.!!<!.

kem KL /ZAnd/Onbekend "

(1) :- (2)

vettig / i~velig I
"

vellig / ~avelig /

(3)

z~ndE!rig/,g~!!~f!Jct. Izand

zanderig/ gestru.f:\.__gand

vettig / zavelig I zande~g!. g~s!!:lJ.g~n_d,

vettig / ~avelig / zangerigl ge.s!ruct. /zan~

Kruin ~ii~stee!1_~) I cm (1) (2)

1----------.:::: :::: 2E:" c~:m ~v: v.e:t:t:i:9:;/ z:,'~a:v:e:li::9,; ::~::~:; :::::::";::~:
totale dikte. Iklei, 4° deel cm vettig / làvelig / zanderigl gestruct. /zand

I- _Jlklei, s·geel, '-- __ ..I zanderigl g~s!!1'.ct. /zand_

kern KL /ZAnd/Onbekend !

binnen beloop

Opmerking ')( .~~ "l--';j

Y( ..;( ~<~ I-t. _.L-e-z-":'.

..-&..z......:....;:u- (j -. ..e-rr:-4- ..e/,~~
,

Dataverwerker. Datum dataverwerking;

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals belonpuin (pu) of slakke~.(s(.
als code ka J/N/pu/st gebruikt worden; alleen bij N Is dikle nul ./

_,I'"

kleiDataRevisie versie 2006 0222.xls Fortnulierlnwinning
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Resultaten kleiboringen bijlage 9

Formulier kleidiktebepaling

riîjSiërá~h'èï~~~mJ1.m-~ï~ boorpos!t!e nab!! diikoaal:

Polder ~ M't-t.d~~.,,(../':'-c-~~ fG::.;e;;.;;b~le;;.;;d~co::.;d;;.;;e --1
Datum boren: /i.; ,'""-,, .;:_G (!; -6Naverkenner:

benedenbeloop bulten ~ijnste~ ", I

=_ ~
(1) - ~ (2) ___ p) _._ __(4)___ @_

klei, 1· deel _vettig 1 ~~velig 1 _ zanderig'_ g~~ruct. lzand

klei, 2° deel --'- ~=: . v'ilt6g' ~avelig' . ~anderig' g~s!!"!!.c..L....!!:~'!~

klei, 3° deel vettig , 3~velig , _zanderig/_gestruct. /zand

lotale dikte 1~~C~~~~'il! ~
vettig' z_avelig / zanderig/ gestruct_,___!~"!!1.d_

~h~i,5" deeL_ vettig' zilveli9 / zanderig/ g~strucl. /zand

kern KL IZAnd/Onbekend

bultenberm mijnsteen 1) I cm __ (1) __ (2)_ __j~2 (4) (5)

~~i~'_dee! _ ~~Q_ . '" _~ _ "';gL""'';'! --"",,;g( , es truct. ",,'

klei, ?' de_el ~tt cm vettig' zavelig I zanderig' gestrucl. _ 'zan_<!

klei, 3" deel qT1_ _Jl.ettig /_~\lelig 1~_nderig/.g~!!!ruct. /zanq_

totale dikte I~_i,4" d~!L === Ç!ll_ __vettig 1_~avelig L zanderig/ gestruct. Izand ..
klei,S· deel cm vettig / zavelig 1 zanderig/ gestruct. Izand

kern KL /ZAnd/Onbekend

~ij~~en 1) I cm (1) (2)

klei, l°dee!.._ .ss: ç_rTl_ __ ~_ v~ttig'ftï]-'
!<!.eh1·_de~l_ __. cm. vettig Ilrvelig /

1- --, klei, 3·deel cm vettig 1 zavelig /

1
:1S!~4.~~el_~ -- - . ~ - vettig/ i~velig/

.. - 1.
1- ___J~i_E:!L~ ~'il'ill.. cm __ vettig / ~avelig!

kern

_(3). __ _(4)__j~)._

.H.'!Q~ri9I_g_estruct. /zand

zanderig/ gestruct. /zand

zanderig/ g'il~~ct. /zand

zanderig/ gestrucl._ (zand

~'lderigL g~S!!1!.~ /zand

bovenbeloop bulten

totale dikle

KL /ZAnd/Onbekend

~iinst~e~ ~I I cm (1) 11 (2~

~~, !·dee~ J:.!'-<:"1 ccm
m
._.~ vettig/ i~vehg,

klei, 2° deel ~ vettig / ~avellg /

I- -,klei, 3' deel cm vellig / ~~velig I

I:~I~i,4' deel . cm veUig / ~avelig /
• . I .I- ----'~Iei, 5 <!eel_ _ cm vettig / ~avehg /

kern KL /ZAnd/Onbekend I

Kruin (3) ("!)_.@_
. zanderig/ geslruct. /zand

zanderig/ gestruct. /zand

zanderig/ gesll've!. (zand

zanderigl gestrucl. /za!!!!.
zanderigl gest,,!,cI~and.

totale dikte

!!,~,_,~t~~n_1)_ I cm ~ _ (1) _11 (2) (~) __j_~)~~)-
klei. 1·_Q~'il!_ ~ ÇIl! • vellig I <tllvelig L ?an.ge__rtg/_g~S!~uct. /z~~

_!tlei,?~_deel 7ä-..j..1 cm. vettig' ~~Velig / zand~rigJ gestruct. _fzand

i- l"klei 3'deel ç__m_ _._v~ttig.L.Zflvel!g~~and~!i.9~ g~truct. /zand

1~~,_1..de~!_ __ cm .. . vettig I t~velig / zandeng/ 9~löt~ct. /za!l~.

1- J!llk"'le::!.i..,5<_O_,d"'e""e,_1. crrL velljg j_iavelig 1 . zand~~g1_ gestruct. /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend I'

binnenbeloop

totale dikle

IOpmerklng

IDataverwerker:
IDatum dataverwerking:

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvullIng ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (51).
als code ka JIN/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

kielDataRevisie versie 2006 0222.><15Formu1ie~nwlnnlng
versia: 13-4-2006
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Resultaten kleiboringen bijlage 9

Formulier kleidiktebepaling

.~rs~A,t~~t;:;;~~~!~:~~~~:::abij dijkpaal: 11'{j S-

Naverkenner: Datum boren: -I C I~Lo~-<' L-l} {;

totale dikte

benedenbeloopbulten :!!l.iin:;t~e_n1)_ I cm (1) ~ (2) _(3) _ _(~) (5)

klei, ,. deel _ _ cm ~ - vettig f ~~velig i zanderig/ gestruçt·3i!~d_

klei, ~~ deel cm . vettig f_~velig / ~nderig/ gestruct. fzand

I- -,klei' 3" deel _ cm vettig' ~velig I zanderigl geslr,,!ct._ 'f~n.d_

I~~i!;. deel __ .__ «;m___ vettig' zavelig' z_an~_erig!.geslruct. /zand_

1- J:k~lel,S·d~I __ L..__ __jc!!l_ _ _ vettjgj _Z?velig !_zande!tg!_gestruct. (zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

totale dikte

~ijlls_t~~'!...~ _I-_..l-I_--t:::cm:.:: (1)

!!!~i,1.9.!.E!I (if'.. cm - ~ - vellig! _zllvelig! zanderig! geslr':!9..:..-Lza_l1Sl
klei 2° deel Ip-;"""'_d cm - - vettig! 7,Ilvelig ~ zanderig!.ge~t_ruct. (zand

1- -,!k~le;:!i'-:3"'·...:d~e~e~1.. - . - cm'_ vettig I ~~velig! zanderig/ ge_~~l3."~.

Ik~,.4.de~ ----- ÇITI_- vettig( ~Ilvelig! ~~~erig/_ge~tru~" Izand __

1- _,I~lei,_5':.deel _ L... __ --'C!l' vettig ( zavelig I zaflderig[ g~~trl!S!._ É!'In.<!..

buitenbenn ... _ (2) _ _ J~)__ (1}_=(5)<-1

kern KL /ZAnd/Onbekend

boven beloop buiten !!!ijns_te~n 1) I cm {')
(: (2) .r» --(~~)-·f

kleie.! • .!!e.e.L 5_~. cm

~-

veltig ( zavelig / zanderig/ gesl!ll~.L_.!zll1).9_

klei, _?o ~~el ~d
!.

cm vettig' ~~velig J zanderig' gestruct. Izang_

klei, 3" deel cm vettig ( ~avelig I zanderigl gestruct. Jz~n!!_

totale dikte I~~~~;e~ . - cl'!' v~lIig I_ ~§Ivelig ( .~ansle...rig/.gestruct. Izand

~~i! ~·_de~1 cm veltig I ¥velig I zanderigl gestfU.fL_gand

kern KL /ZAndIOnbekend

Kruin mij~!;leen 1) I cm . (1) . (2\ (3) _J4)_~

~I~. ,_0 de~l_ -[1£ cm

~

-v~ttig r?>~-) iY zanderigl gestruct. (zan~...~
I

klei, 2' deel ~..d cm vettig I .~f'velig I zanderig I gestruct. Izand

klei, 3· deel cm vettig I zavelig ( zanderig/ geslruct. Izand

1;lei. 4°_!!~L --'
. r r z~.n~!lrigl 9~struct. Izand

totate dikte cm veilig I ~~ve Ig I

klei, S" d~1 _ cm vellig I ~~vetig / zanderig( g~~!f}!.<;L_!~a.n_(j..

kern KL /ZAnd/Onbekend
.,

binnen beloop !f1ijn~I~~n ~_ I cm (1) ;' (2) -(3) - (~)___@L

~~1_·_deel_ Clo. cm

~

vellig I i.~velig! zande~igl geslruct. Iz,a~.

_!:Iei,?·.d~L ~./ cm vettig 1 ~'avelig I zand~rigl g~l?truct. (zand

klei. 3° deel . - . cm vellig 1 zaveliq / zanderig! geslruct. -'zand

lotale dikle 1~~,__1~-;~;- cm vellig ( ~avelig / za nderigl gestruct. /zand

klei, Se deel cm vellig 1 *avelig 1 zanderig( gestruct. /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

lopmerklng

IDataverwerker:
IDatum dataverwerking:

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (si).
als code ka JlNlpu/sl gebruikl worden; alleen bij N Is dikte nul

kl.iO.t.Revlsie versie 20013 0222.x1S Formuliertnwinning
versie: 13-4-20013

63 9-10-2006



Resultaten kleiboringen bijlage 9

Formulier kleidiktebepaJing

=~~L~~;';;t~:fitt~:~ ~::::s~:::abij dijkpaal: !Vo?
Naverkenner: Datum boren: t· J?'L.8.t' 1,,,t.
benedenbeloop buiten !!!!Jnsleen 1) I cm (1) . (2) (~)-- (4) (5)

-~
. - - ~

klei,.!· deel -- --- em _ _ vettig! zavelig / zandilrig/ g~truct. /~!ld_.

klei.._?°_j~J.... ---- em _ vil11ig~ ~avelig / zanderig/ ges~Il.:!c_t_!?!!!!<!_

klei, 30 deel .- em __ ~!ti.9L~veli9! .__zand~~g/ gestruct. /zand

totale dikte I~klei,~. d~el. -_ cm_ _ _ _vilttig /_;_avelig I 3anderigl g~s~ct. Izand

kl~L~e!leel C!!!_. vEltti9.!...~<lvelig! zandil!ig/_ g~~ruct. /zand_

kern KL /ZAnd/Onbekend

bultenberm .!l!_ijn~t~en. 1) • I cm (1) (2) oP) - . _(4)__@_

~Eli,_!° dee!._ ...!(;_G ern ~ .""1,1 ",_, zanderig/ gEl~!r.uçt-,-__jzand

!!ei. 2' ~~L l7,~_ Clll _ _ vetti!l/ ~llVelig / zanderiqï gestruct. /zand

~Iei, 3· dil~1_ cm_. ,!eWg/.~.!IveligJ • zanderig/ gestruct. 1Z..?_n~

totale dikte 1~leil 4
0
deel

~m _._ .__ yeWg J ~.!Ivelig / .zanderig/, ge§.t_!lJct. /zand.

~ili. §. deel cm _ veWg J zjlvelig / • zanderigJ gestr,:,.,.t. /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

bovenbetoop buiten (4) (5)"!ijnsteen 1) I-...L.I_-I.!:::cm~ (1) (2)

~.r'.d~l_ 1(2. cm ~ vettig/ zaveligl
klei. 2:.<1~ ?:t--c{ cm vettig I ~velig I

1- --,klei,3°~~. __ gn .: ' vettigl ~aveligl

I
klei. '!. ~el_ _ _ cm. vettig / ~avelig /

I- __Jklei. 5° deel ,- __ -,em vettig / zavelig /

kern KL /ZAnd/Onbekend

totale dikte

zanderigl ge§truct._g~!!...

zanderigl gest~ct. tzan_(l_

~ndElrigL .gEl!!truct~<!.I!!l_

zan_dElrig/ g~strucL_!Zand

zanderig! gestruct. _~I).Q_

Kruin !!!ij'!.s!!:.e~)__ I em __. ~ _ (1) . i, (2)_ _ ___ (~L_ _j'!}__@_
!.~,i,.r ~eElL -d -s qTl__ ..5 . _ vElttig / zavellgl zal'!de~g/ gestru~~an<!.

!5lei• ?'deel -zÇ.,_...p/ cm vettig / ~avelig f zanderig/ gestruct. /zand

I- -,klei, 3·deel cm vettig / ~avelig J zanderigl gestruct. /zand

I~ 4. deel cm __ . vettig / !avelig / _za_nQerig/ g~strug-,- !:l:~D9_
I- --'I~~i..~.~ill cm __ vettig / ;;avelig / zanderig/ gestf\jct,!_ _Lza~

kern KL /ZAnd/Onbekend

totale dikte

binnen beloop !,"ijnst~en 1) _ I cm (1) (2) (3) (4) _(5)

klei. l·AI!!IL. -il.C2 cm

-~

vettig~<\-)I ~an~e~g! _g~~tru~~and

!<I~~?·de~ zs-;« em vettig f 'zavelig / zanderig/ gestru~fz~~

klei, 3· deel cm vettig J ~avelig / zanderig/ gestruct. fzand

totale dikte 1~~i._4. ,~~ ___ em . vettig I 7iilvelig / zanderig/ gestruct. /zand

klei, SO deElI Cf!! vettig I ~aveli9! _i'~nderig!_ g~?if!J!;I~!1.B_

kern KL /ZAnd/Onbekend

IOpmerking

IOatum dataverwerking:IDataverwerker:
1) bij mijnsleen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (si).

als code ka JIN/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

kleiDatllRevisie versie 2006 0222 .x15 Fonnulie~nwlnnlng
versie: , 3-4-2006

64 9-10-2006



Resultaten kleiboringen bijlage 9

~de - .. -" ' ·m~ boorpositie nabii diikoaal:

Polder (J).~ J%,_v;.( ,t~/~r. ~~ Gebiedccde Id:'; LI
Naverkenner: . / Datum boren: /0 r~ ~./..'

benedenbeloop buiten mijnsteen 1)

kleie 1~g~1_ __ cm ~
klei,.~:d.e.~ cm

I- ....,~I~i, 3· deel cm vettig I ~velig I z~nderigl gestruct I~nd_

Iklei, 40 deel cm~_'-_- - vettig L.~velig /

1- _J1!s1~0.:. deel _ ~~t~g!_ ~velig/

kem KL /ZAnd/Onbekend

I cm (1) t- (2) (3) (4) __(SL_

vetlig 1 ~avelig! zanderig/ g~~lru~. /zand_

vettig I ~avelig!. .?!I!1..f1e!ig/_g_El~truct. Izand

lolale dikte zanderigl gest~_!!<l_'!Q_

zand~rig{_g~!.ruct. /zand

, bul~nberm _I!!~~stee!_l_~_ I cm _ (1L _ (2t _ _ (32 (4) (5)

lu~-.....k\:.::;t;.. klei._t' deel /-SS-:_ Cf!1__~ __ vettig !_~llv~lig! _3andjlrigl gest[Uct. Izand

~~e".<..-c........ '7 klei, 2·d~ ~ qn. vettig I ~velig { ~a_nderig/ ge~truct. /zand

I- -,klei, 3· deel cm vettig I zaveliq / zanderig/ gestruct. Izand

totale dikte Iklei, 4· deel cm vettig I zavehg / zanderig/ gestruct. Izand

I- _JJ~ S" deel ç:.m_ vettig I zavelig £~~d.!!~g£ 9~~truct. /zand

kern KL /ZAndIOnbekend

bovenbeloop bUiten !:!!ij~t~en') I cm (1) . (2) (3) __ (4L_j~

_k~i,_1~deel [y'S
ern ~ ""'''' I ""n, I ~a'1d~rig/. ge~~ruft2<1l}d

klei,~·_cl_eel
'j?o. . é Ç!!l _ _ _ yettig I. ~velig t ~a~~~g(. g~21ruct /zand_. ,
-

klei, 3e deel -- cm vettig / zavelig 1 zanderig/ gestruct. lzand

totale dikte -lklei~. dei"' Ç!ll__ _ v~ttig ~ ~~v~lig t.: zafldefigl gestruct. /zand

k~i,.~°cfEl.e1 - C!.'! _ _ vettig I ~avelig ~ zanderig! gEl~tl1!cl. /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

Kruin 0~~ste~ 1 cm (l) (2) (3) __l~)____(?L

~

- -
klei, 1" deel &- vettig / ~veligl zanderig/ ges~ru~~a.!l_d_2. cm

klei, 2" deel !Z;<~..J' cm vettig / ~<lvelig I zanderigl gestruct. _ Izand

klei, 3· deel cm vettig / ~avelig I zanderig/ gestruct. /zand

totale dikte 1~IEli,4· deel. cm vettig I zavelig I zanderig/ gestruct. Izand

klei, SO d~el. cm veItIg / :;avelig I zanderigl gestrucl. !zand

kem KL /ZAnd/Onbekend

binnènbaloop _!:!!Îjnstee~_ I cm (1)_. __ (2) ___ J3) ._~)_@_

klei, 1" deel_ _!!/-'- =--~ veWg I zavelig / zande~gl_ gestruct. lzand-~
!I~i, 2e ~.!ll _ r;JG::-';> cm .) vettig / zavelig I zand~rigl g~~!ruct. /za~

klei. 30 deel cm vettig 1 ~avelig I zanderigl gestry'ct. Izal!f!..

totale dikte j;ki~i,~Od~el . ___ cm vettig / ~avelig I zancleri9/. ge§_tf\JI~!.:.___ga_nd

ki_E!i,5· deel cm vettig / zavelig I zanderigl ge_~tr~!~.!1.Q_

kern KL /ZAnd/Onbekend

l
opmerking .)~
L_ --4'~~.----------~

.. I .....

IDataverwerker: IDatum dataverwerking:

1) biJ mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals belonpuin (pu) of slakken (si).
als code ka JIN/pulsl gebruikt worden; alteen bij N is dikte nul

kleiOat.Revisle versle 2006 0222 .x1s Formulierlnwlnnlng
versie: 13-4·2006

65 9-10-2006



Resultaten kleiboringen bijlage 9

Formulier kleidiktebepaling

9.Qiti~1)!1J~~~~~.")rQJt1e::1!: boorpositie nabii dijkpaal: /1)1//
Polder l_Cv ,1 /)~'1;-,,;t. i~",; /~/;J <.-&Lt_.._ Gebiedcode . '"

Naverkenner: Oatum boren: /r- /Y.'.i:-.. ..0<..~

benedenbeloop buiten !'!!!ln_2.teen", I cm (1) , (2L_ (3) ___ j~} (5)

~ .

~~i, le de~1 _ - cm vettig / ~.avetig / • ~~n.q~rig/_g~truct. Iz!!!ld

~IEli,? d~~_ cm vetlig / z!lvelig / zan_de~ig/ gest'!'c_!._!z,!,!c!.

klei, 3· deel - '?TI vetlig / ~avelig-' z~n_derig/_gestruct_,_!~

lotale dikle 1~I;i~'~e ~~;- - cm vettig / ~avellg I zanderig/ gestruct. Jza!l_Q..

kle!,.f?°<:1Elel cm_ __,!~~i9/_~veli9! za,,!d<arig~9~struCt. /~and

kem KL /ZAnd/Onbekend

~iJn~t~en 11 I cm ~ (1) ,(2) (3) _ (4)_<S) _.
~Iei, 1" deel cm vettig! zavelig / . zanderig/ gEl_SI!!!C:!,_!?;~!1~

k!Eli, 2" deel _ cm vettig / zavelig / zanderig/ ge~trlJçt._/zand.

1- --,~2· d!:ElL. _ _ cm vettig/ zavelig! _za.nderig/ gEl~tru.9.:_!,,"~~<;!

I
~l,_~ <;!El~. ___ _ cm _ vellig / za~elig / zanderig/ gEl~!rucl. /zand.

I- __,klei, S·deel cm vellig /..,\) / zanderig/ gestr!!!;L_!~a!!<;!.

kern Kl/ZAnd/Onbekend '"';,

tolale dikte

bultenberm

bovenbeloop bullen mijnsteen 1) I cm (1) (2) (3) -~--@-

-~

r
kleU:d~el !)Q cm vettig / Z~velig! za(lderig/ ges!_rtJ_çl:...._.Éand

klei,.~" qE!ElI ~( cm vettig / zavelig / zand,?rig/ ge~tn,Jct. !zand

klei, 3" deel _ cm vettig / 2fvelig / zanderig/ 9Elstru.c_!._!zand
totale dikte IkIEli, 4" ~~-;- - .- cm vetlig / tflvelig I zanqerigl gE!sVIJct. /zand_

~Iei, 5" deel cm vetlig / :.i~velig / zanderig~ ges!ryc!. /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

'Kruin ~i)n~teen 11. I
cm U ") U'" (3) (4)_@_

klei, I" deel __fis' cm vettig / zavelig / za')derig/ g~§!r~cL_ga.!!Q_
--- - - - !I -

klei, 2" deel ~ cm vettig I ~velig / zanderig/ geslruct. /zand

klei, 3" deel
I . zanderigl gEls~ryç!:._1.zl!lndcm vetlIg I ~~vellg /

totale dikte 1~I~i,40

deel .- cm vettig I ~avelig / .za_nE!~_rig/gl.1~lJ!£f~ !zand

klei, S" deel - cm vettig / zavelig! ~a!2~~rigl ge§tI}JcUzan(j

kern KL /ZAnd/Onbekend

binnenbeloop !!I!jn~t~~n ~ _ I cm (1) ii (2) _ - .r» _ __~~L
klei, 1°deel

r cm

~

vetlig / lavelig / ~a.nde~ig/ g~strucl. Izand- ..:::::."5'
klei, 2" deel Zc.~ cm vettig / ~avelig / zanderig! gestruc;t,_!Z8.!ld_

klei, 3" deel cm vellig I zavelig / ~anderig/ g'?strlJ.ct. /zand ..

totale dikte 1~~i,~O_de~1 _.--_._. cm vettig / ~avelig! zanderig/ gelltru.C;~l1d

klei, 5~ deel cm vettig I ~avelig / zanderig/ gestruct._ '?anp_

kern KL /ZAnd/Onbekend 'I..
lopmerklng

IOatum dataverwerking:IDataverwerker:
1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (si).

als code ka J/N/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

kleiOataRevisie versie 2006 0222 .• ts Formuliennwlnning
versie : 134·2006

66 9-10-2006



Resultaten kleiboringen bijlage 9

Formulier kleidiktebepaling

öö8tim~laè
. .~:~ boorpositie nabij dijkpaal: /L' /3. ~ .. 1 •

Polder iu.V( .tJc-r.;~ ~~~0-6:4.-. Gebiedcode

,Naverkenner: Datum boren: 1£: au-: M·-r.:-G

beneden beloop bulten mijn~teen 1) I cm (1) il (2) (3) _ (~) ____j§L

klei, 1·dee!_ ---- =i, ~ __,,,.g ,__ i,,-,,,-,,,,,,gI_."",,,,,,-,,,,'
klei. 2e deel cfl1__ __ vellig 1_~~vellg! _~i3nd~g! _geslruct. Izand

klei, 3e deel cm vettig 1 zavelig J zanderigl geslruc!. Jzand

totale dikte I~!~4·de_e!_ _--, Sr:n_ vettig 1 z?lVelig J . zan_2erigJ geslrue!. Jzand

kiel, f? ge_el cm vettig J ~a,!elig I _~!!.nj~!!g!_g~s\r!lE.t lzand ••

kem KL /ZAndiOnbekend

_miJ,·n.s_te,e_n1) 1-_..1-I_-4c:::m~ (1) I' (2) J3) /4' (5'
!<.lei,1·de~1 cm - .~_ -ve~i; f-1~veli;" -;an~e-rig-J g~~-ct-, ~Jz~

klei, 2" deel cm vettig I ;'bvelig J ;~nderigJ gesl~~~ _ JzaryC!

"I- --,klei, 3" deel cm vettig f ~1lVelig I zarlderigl ge~lruC!,_jzand

I~iei, 4°,de_el __ , cm. _ _ vettig 1 Z~Velig I zarl_derigl g!l,~truc!. fzan_cl_

I- ---'Ik~i, ~:d~el cm vettig I zavelig I zarlderigl gestruct._!zand_

kern KL /ZAndIOnbekend I

totale dikte

buitenbenn

bovenbeloop buiten (3) -(~-@-I!lijnsl~en 1) I cm _ ~ (1) I1 (2)
kl~i, 1Ddeel ~JO cm -1 vettig 1UlveligJ

2
0 d . 1; .

!<!~iL. eel cm vettig I ~ave"g 1,
I- --,klei, 3·~e.!lL __ _ _ cm vettig 1 zavelig J zanderigt gestruct. Izand

totale dikte 'Iklei, 4· d~~L. - c!!!~= _ '!~t!ig I ia1!lli~! ..._z~~~rig/9;~~t~
I- --'Ikl,ei, 5· deel cm vettig 'i~Jl zanderigl gestruct·_l;~c!.

kem KL /ZAndiOnbekend rÎ!

zanderigl geslruct. Izand

zand!!ctgl ge:!tf!!~ Izan£._

Kruin !!!ijnsleen 1), I cm . (1) ~l (2) (3) ._J~_
kl~i,j~de'5iL. _/ra ern __ ~ vettig I ~~VeligL_z,!ry~fÎ.9Lgeslrucl. Izand
klei, 2" deel Zv__..,..d cm vetlig I zavelig' zanderig! gestruct._!:l:and

I-----------,Iklei, 3· deel cm vettig I ~rvelig I zanderigl gestruc!. Izand
lotale dikte ~Iei,~· <J~~ __ _ cm vettig I 1rvetig 1 zanderigl geslruçt. , Jzan9

I- --'klei, S" deel cm vettig I ~rvelig I zanderigl geslruct. Izand

kern KL /ZAndIOnbekend I

.r binnenbelOOp
(1) , (2) (3) (4) (5)

vellig 1 lbvelig" ?angerig! 9llS!ruct. Jz~n..£.
vellig 1 *avelig 1__ zan~f_El[igl.g~sf_ruct._Lzand

vettig J ~avelig I zanderigl ge~tru.~t. Iza.r!~L

mijnsteen i) _ I cm

~~!,1" c!~l __ ~_o cm ~
~I~i!r_~~_ '7(.J,h>.d. cm

I- --,~I~~.· iI~j_ __ . cm .,
totale dikte Iklei~·_ dee!_ __ cm vettig 1 ~avelig J zanderigl gestruct, ...!~,and

1- "llk"'le"'i,,5._,d""e""e.!...1_'- __ --'cm '!~lIig I)avelig I. _~n,d~rlgl gestruct. /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

IOpmerking

t,

IOatum dataverwerking:I Dataverwerker:

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (si).
als code ka J/N/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

klelOataRevlsle versie 2000 0222.xls Formullerlnwlnnlng
versie: 13-4-2006

67 9·10-2006



•

Resultaten klei boringen bijlage 9

IC

Formulier kleidiktebepaling

QRilQh;".r6~j.î!M'&~;~:i~ boorpositie nabij dijkpaal: II/r~
Polder [~,c.A Ik-c~~lk~~d?; Gebiedcode

Naverkenner: Datum boren: /l; me: ;u..c-t:.

kem

beneden beloop buiten :!,!ij_nstee_!l'I_ I cm . (1) )\ (2) _'

tdei.J" deel _ _. cm ~ vettig' ~avelig'
~ 2·deel cm _ _ vettig ,_ ~i!lvehg '.

I- ---,klei, 3· deel cl'!l __ vettig'. ~velig ,

Itk~~I-e~.I!·.•i-5.: dd-~eeel~.-I' .-' -' -~-- cm_ - vettig' i!'l\felig'
1- -'1.1 ~. . cm vettig' zavelig'

KL /ZAndfOnbekend

-(~)- _(4:.L)_~(5:L)_1

zanderig' ge~truct. jzan_d_

!!,an.der(gl g~stl}!<;L__iz_a!ld_

_zand~rigl ges,ruct._f~a_n~_

. !!,~n_cj~riglges!!lJ<?l. Izand

zanderigl 9~s~9. Izand_
totale dikte

buitenberm .!!1.!l~tt:.~~_ I cm _ _ (1) ~ (2)_ _ (3)____j4) (5)

~~~_de~1 _ --- ""_ ~ _ ",W,I ,,",";' I --".d.;gI_' •..._"""'.~
klei,_I~~!L~_ -~-- ~. . vettig I ~~vellg I U!.nd.!1!1gl_g~struc!. 'zand.

klei. 3" deel .- . cm___ vettig f ~avelig I _zanderigl g~~\!!l.fUzand

totale dikte Î~i,_£de~~-
<;!Tl __ _ yettig I. ~velig! .1!~m.d!!rig/.g~struct.:-Lz~ncj

ktei.5·_d~el cm vettig I zavelig I zanderigl gestrucl. _gand_

kem KL /ZAndiOnbekend ,

bovenbeloopbuiten mijnsteen 1) 1-,--'-I _ _.cm:..;.;.

1Xrr": klei._1·_d~el_~~C-j2o cm ~

IX //0 <+- !<1~iLt c;le.elA.~~ - cmÇl1l· •

~/..:.·X~/.::..:;2,c=--_c.-. -,ktei, 3" deel ~.J
totale dikte lkl~i,__4" ~e~L ern _. .

1- --JI!<lei, §:_~~e,_1_L. __ ---'cm .

(1) ,! (2) (3) (4) (5)
1I

vettig I trvelig I zanderigl gest_ruct._L~nd_

vettig I.~~velig f . ~~ng\!Mgl_ 9\!~V\!9. Izand.

vettig' ikvelig I zandeMgl gestruct. Izandit ~ ~
vettig t ~~velig, zanderigl gestr!!~and

vettig I zi'velig' . zanderig/_gestruct. /zand

kem KL IZAnd/Onbekend

Kruin '!lijnst~e_n ~) I cm . (1) r. (2) . _(3). _~_l?L_
:)~

~

"
kleJ, 1" deel cm vettig I iilvelig I _~a!!derig/..9~_g_ruct. Izand

rs: l, •

klei. 2· deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

klei. 3e deel ~~tk cm vettig I zavelig' zanderigl gestruct. Izand

totale dikte l~~~~'~·<Je~.
t..:../ cm vettig I za!!).!.. zanderigl g~S!I\I~ 'zand

klei, 5° deel cm vettig/~\ I zanderigl gestrucl. _Lzall<!

kem KL /ZAnd/Onbekend

binnen beloop mijnsteen IJ _ I cm (1) (2) (3) (4) _ _i5>. _

~~ ..~~~ ',.gO

ern ~

vettig' ~~velig I zanderig! gestruçt. _gand/. ___
klel,1"dZ /~_s :/ vettig' zavelig I. _zand~rig/. g~st_ruct._gand

klei. 3· de ~"" -, vettig I z;3velig I zar1.cI_~g/_g~struct. /zand

totale dikte l~~t.i·deel
~ettig I zavelig f zan<!e~gl g\!_g~uc~._Él'!1<J.

klei 5· deel cm vettig I i~lVelig' zanderig I gEl~\!!lç)·-'zan~

I
kern KL /ZAnd/Onbekend L

IOpmerking il

IOataverwerker:
IDatum dataverwerking:

1) bij mijnSleen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (si).
als code ka JlNlpu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

kleiDalaRevisie versie 2006 0222 .x15 FormulierInwInning
versie: 13·4·2006

'----------------------------------------
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Resultaten kleiboringen bijlage 9

/1
Formulier kleidiktebepaling

benedenbeloop buiten mij~teen'~ I cm
_~~1) __ " ~)_

(3) -- -(~) (5)

klei,X .deel __ --'
cm. vettig I.~avelig !_.zand~rig/. g~stIl.!Ç~31.!lq_

.!<I~i,~o_d~ -- .- cm vettig 1 z~velig! _~~rlfIe!Ïgl gestru~,_.Jzal}d

klei, 30 deel -- em __ _.Y~ttig! ~~elig~nd~g'..gestrud.-'~fl.sl_

totale dikte Ik!~,~;~~~I-' cm_vettig / zavelig I ~ê!ndengl ges\r~ct. Izan_c!..

~Iei,~' de~l_ cm . v~tlig.L~veligJ _~an.9~rig/_gttstruct. Izan_çl_

kern Kl !ZAnd IOn bekend

I -buitenbemt- I_!!ijnsteen ~l I cm _. (1) .1; (2) @__ . _(4)_(?) -
_.:'-t>-_ .&~&_r

~Iei, 1·deel ':l,uç
~4< c-rA.-..'-1-

cm ~ "Ol, I ~,,'" I ~_rig'."."" _"'"", ' .
,klei, 2" (j~eL __ _ cm vettig I i.rvelig I 7.anderigl gestruct,__l~anc:l_

klej~Sleel _ ___ . cm_ _ v~ttigl wvelig.!._zanderig/_gestru~t._"zand.

totale dikte l~ei,4' deel_
____ cm __ __ yettig I ~!lveIi9 I _f:anderig/. gestruct. /zan_d.

~1~i,.5~eel cm _ vettig I ~ilvelig! . za!1_çle~g~.g~~!f!l~' .!~a!l.c:l
:.

kern KL /ZAndiOnbekend

bovenbeloop buiten ~jnsteen~ I cm (1) ~i(2) . -@. - -~)_j~)_

,bH,_~f ~i!li, 1" deel /ÇO cm

~

vettig / ~~velig! zanderig/ gest!uçl,__~!ll')d_

klei,~· c;!eel_ 'c~,d "cm vettig / ~rvetig I zanderigl gestruct. jzand

klei, '!. deel cm vettig / zavelig / zanderigl gestruct. /zand

totale dikte 1~1~~,40_deel. -- cm vettig / lbvelig / ~anQerig/ g~slllJ~.?l!!l,(j.

kiei, SO deel cm vettig / -~kvelig / zanderig/ geslruct,_l~an<!_

kern KL !ZAnd/Onbekend ~

Kruin !!!ijns~en~_, I cm (1) 11 (2) (3) -_(~)-@_

kl!,!i, 1·deel /"f' '>

-~

- . / j . zanderig/ geslruct, fzandcm vettig zavelig f
"

klei, 2· deel ~d cm vetlig / i~velig / zanderigl geslruct. Izand

klei, 3· deel cm vettig' zavelig I zanderig' geslrucl. /zand

totale dikte I~ei, .~. çleel_ _ - cm vettig' ikvelig' zanderig!...g~struct. /za!!!!.~
~I~i, 5': dJlel cm vettig I ~~velig' _,za"-~~rig/_ gestruct. fzand

kern KL !ZAndiOnbekend "

mijnsteen 1) I cm _ ~ m.. i, (2) __ (~) __ -~,,) --~~)-
~ei~ 1;deel LS- cm I vettig I ~avellg I zanderigl g(!struc;t_.~and

!I~.l~deel_I2~- cm _ _ vettig! ~avellg' __ zand~~i9!...g~§!!:uct. /zand
I~ "k",le::.:.i,,_,3,,-•...::deel cm vettig / zavelig I zander!g/.ge?!ru.cl. Iz~

Iklei, 4' d~~1 -=- cm' v~ttig I. ~!I!'.J"',,t zanderig I gestruct. Izan_9
~ "llk::.:le=i,5· d,eel_ cm vettig '~\. ,I zanderigl geslruc_t.__lza_nd.

kern KL !ZAndiOnbekend - ,I

totale dikte•
blnnenbetoop

rPmerklng
,
1:
I

IDatum dataverwerking:
IDataverwerker:

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (51).
als code ka J/N/pu/st gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

kleiDataRevis" vers .. 2006 0222,><15 Formulierinwinning
versie: 13-4-2006

69 9-10-2006



Resultaten kleiboringen bijlage 9

•

Formulier kleidiktebepaling

~:~~rsè~~2'"~'i~;·~;.~j,~;:1.~~:'-;';;~~\~:?'~t-j'ii diikpaal :

Naverkenner: Datum boren: / / /Y,}"_.7.<

benedenbeloopbuiten mijn.~~!:.n_'~.I-..._I_-Fcm~ ~ _ (1) • -.i~ (2) _. _j~L --~-
~~.1~~~I_ _ cm vettig I z..avelig! zalld.~rigl g~sll}l~t.___jEl!.lcl_
~Iei"2·d~e! . cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. Izand

1---------, :k~lei,3" deel __ _ _ cm vettig I z!'velig! zanderig!_g~slruct. Izand
lolale dikte Î~I~I,~:d~1 - cm . vettig I zavelig I zanderigl geslruct. .!zand.

1- J!k~le::,i,._,5~0..::d:=e~e~1CI!!~ v~ttig I.~veligl _z~l"!d~ig/_g~!.I}I.£_!zand.

KL fZAnd!Onbekendkern

!'lijnsteen_'). I
..

buitenberm cm (1) (2) (3) (4) (5)-
!!I'li, 1·d~e!_ ~Jf/-r-_..

vellig I ~!lvelig I _z,!n<!erig! ge.§r!!,,~.

klei, 2" deel_ --- cm vettig I t~velig I zanderig/ ,ge~tr.lJeJ._!zanQ

klei, 30de!Ë!._. .'_-- cll'l... vettig / ~!,velig! . .zanderigl ges~f!!fU~1!.l}cI.

lotale dikle -1~lel,4· deElL -- cm. _ _ vettig / ~~velig! zaf!derigl gestru~!Z!!!!d.

~_5~deel cm vettig I zavelig I zanderig/ gestruct.__jzan.cI....

kern KL /ZAnd/Onbekend

boven beloop bulten ~jn~n~)_ I
'I

cm (1) II(2) ___"'(~) _ .(4)_@_

klei, 1" d~e,1_ J_:; ~nvettig I z velig I zanderigl gestruct. Izand

klei, 2·_clee1_?~
. - F . - - ....... - . --.-- •. -----

. vettig I ~~vellgI zanderig! ge~l!C:t. Izand

klei, 30 deel ___ 4 ~

_ vettig I ~~veligI z,!nderigl gEl~tl}l.£!._!zand

totale dikte 1~4'-~~~-- cm venig I zllvelig I zanclerigl gl'ls!!,!!ct. 1z~!!S!.
.r

~!~_5·d~el cm vettig! i~velig I zanderig~ ge_~tru_cL_Éand_
"

kern KL /ZAnd/Onbekend ti

mijnsteen 1) I--..._I_-t=cm.::, (1) i, (2) . @ (~)_@_

1-

....,_IQ~l~~~!.. .leOcm cm .~... vettig / zavelig / zanderigl gestrucl. !zand
klei, 2&deel Zt:~~ cm v~tti9 / i~velig I - za~de~g/ g~~tr~;:-ïz~n~
kiel, 3· deel cm vettig / iavelig! zanderig/ gestruet. Izand

totale dikle Iklei, 4· deel vettig / lbvellg / zanderig/ gestruct. Izand
I-- __,Iklei, 5· deel '- __ ...Jcm vettig I t~velig / zanderig/ gestruct. [zand

kem KL /ZAnd/Onbekend i'

Kruin

mijnsteen t) I cm (1) iI (2) (3). (4)__ (~)_

klei,1_••.d_~C. _. I?i; I!m .~ velligl 'T~v~ligL .~al}de_r!g{..9!l~truct. /zand
_klei"~~d_e~ ?t:~d cm vettig I ~velig !__?1!nd_E!rjg[_g~~truct. Izand

I-- ---.klei, 3° deel cm vettig I ~avelig / zanderlg/.gestrl!ct.....,ga~.

I!!!~,_j.·d~el__ ----- c;fIl__ __vett.ig/ ~avelig I ~art_d__E!rlg/_g~\ruCt.Izand..
I-- __,klei,_§_.deel c~. vet1ig!Aaveligl ~anderigl g~s.tf!lfU!:a!}!l_

kern KL fZAnd/Onbekend r

bInnenbeloop

totale dikte

lopmerking
I

I,;

IDataverwerker: !Datum dataverwerking:

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuldworden zoals betonP.ul'.r~.J-' of slakken (si).
als code ka J/N/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul .....l

klelOalaRevlsle versie 2006 0222.xt$ Formullerlnwlnnlng
versie: 13+2006

70 9-10·2006



Resultaten kleiboringen bijlage 9

l'S

Form ulier kleidiktebepaling

OöSte1s~é;:;: "'i'i'i-:· '-:"·~:i"~. boorpositie nabii diikpaal: i;;; 2.:1
Polder ï:ê,!.tt-~ ~ ,_::G;;.:e;;:b;;;le;;:d:;:c:;:::o:;:::d::.& ""'I""_....,._--1
Naverkenner: ' Datum boren: /1 /~ ;l".:-c.·(

benedenbeloop buiten ~ijnsteen '1 1 cm (1) it (2) (3) (~)__J.~)_

~~i, 1·d~~1 - .- cm vettig I :1:!lvelig I zan~~rigl_ gestruc!. -Él'n.d _

!II~~od~t:!! -~-- cm veltig / zavelig! .. ~and~ri9/ g~?trug. /zand

klei, 30 deel --- ern ~: ","g' <".ng' _""_'.ri"_,,,"rud. __
totale dikte I~I~!.~. d~~~~ _-_. ?TI__ • veltig / 7.·j/ ~,!nd.!l~gl gest,,!ct,_./zand

klei. ~. deel cm vettig f~Á I zanderigl gestrufl,_.!Za.l)d

kern KL lZAnd/Onbekend

~ijn~l!e.f!. ~~_.

~t:!i! !~deel _

!<!eL~·deel
I- ----.~Iei, 3· deel

lQ.~i,4·d~e! .

1- ,"k~lei.5· d~el

kern

totale dikte

I cm (1) (2) (3) . _(1) (5)

.Bo cm ~ - vettig I ~avelig-! . za.nderi~1 gesl!uct. /zan..£f_

/_<; cm vettig I ~velig I zanderigl gest"!~~!1_c!

i)/jt 0.. cm _ . '{el1ig I Z!lvelig / zanderigl ge!'t_~zand

. Ç!!1_ __'!'ettigLz_a~elig!.~l!_n~t:!Ii.9'_g.t:!~lruct. Izand

L- __ -"cm vettig / zavelig / zanderig/ g~~lr_l,lc;t._lzand

KL /ZAnd/Onbekend

buitenbenn

bovenbeloop buiten ~iinsteen t1 1 cm (1)
.,

(2) (3) _.(~_l§L_

~Iei,.!· deel. lS cm n veltig I ~kvelig! _ zan~rig/ ge~lIuct~~cf_

~Iei. tdeel ~ ern vettiq I ~~velig I zanderig I gestrl!ct. _!za.n_d

klei, 3e deel ern vettig / zavelig I zanderig/ gestrug,_g1'r:!!L

tolale dikte l~l~i,-~ ~e~
_ cm. v~ltig / ~!i'velig I zanl:l~rig/ ges~"!ct. /zand

klei, 5· deel cm vettig / ~avelig I zanderigf geslruc1· fzan.d

kern Kl fZAndlOnbekend i

•

Kruin ~ijnst~en " I cm (1) I:
(2) (3)_ .. _(4)__@ __

kl~i.1~ deel )15 cm

~

vettig / :;avelig / .. ~~l)g~rjg~.g~lrUCl._!~a_nc!

klei, 2· deel ?t::.-..q cm vellig / ~avelig / zanderig! gestruct. !zand

klei, 3' deel cm vellig I zavelig / zanderig! gestruet. /zand

1~lei. ,!e deel
. / ~ . / zanderig/ gestruct. ~a.!!~lotale dikte - cm vellig zavehg

I,
klei, 5" deel cm vettig I ~avelig I zanderig/ gestruet. /zand

kern KL fZAndlOnbekend "

binnenbeloop .!fl.ijnsteen 11 I . :::~(1) I; (2) - - ..(3) ____ (1)_J?)__

klei, 1· deel_ fo- • 11 . Ivettig I Zf'vehg_ zallderigl_geslru_ct. /zand~-_
~Iei. td~~ pt vettig / zavelig I zand~rig/ g~~!.rucl. Izand

~tgj..3· .d~el_ cm vettig I zavelig / .z<l!1.d~rig/ ge~tru.ct.,__gand

lotale dikte 1;lei, 4' deel cm veltig I i';lVelig / zanderigl gestruct: _/zand

klei, 50 deel cm lIeltig I ~avelig 1 zanderig/ ge~t~ct. /zê!ll:l_

kern KL fZAnd/Onbekend

11

lopmerking Ij

IOataverwerker: IDatum dataverwerking:

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling Ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (si).
als code ka JIN/pulsl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

klelDataRevlsle versie 2006 0222.><15 FormulierinwInning
versie: 13-4·2006

71 9-10-2006



•

Resultaten kleiboringen bijlage 9

Formulier kleidiktebepaling

::':-~0r.::.~ '"",,,,',:::::::,::'";"k~", /fJ;"'"

Naverkenner: Datum boren: / / ~ ..u.:~-f
benedenbeloop buiten mij_n~leen .". I cm ~ . (1) . it (2) . (3) (4) (5)

klei. l' deet_ __ cm ., .~ettig J ~vefig!. 2anderig~geslrucl. /zand

kiel, 2· deel cm vettig J ;avelig J _ zanc:!e.[ÏgLgestrucl fzand

1-- ---.klE;!i. 3" deel cm veltig f zavelig f zanderig! ges~rucl. f~nd_

totale dikte Iklei, 4· deel ~m_ __ vettig I 2;~velig f . ~a_n~~g!..gestrucl. !~!!tL
f- ---'Iid~j, ~e de!!!'__ cm vettig! 2;~velig / zanderigl gestruct.. !zand

kem KL/ZAnd/Onbekend

buitenberm ..'!!ijnst~~: . 1 cm _ _ll). _ .. (2) . (3) __ (4) (5)

~Iei, r deel fÇ' cm.~. vettig I ~avelig / zanderigl gesl~t. /zand _

.k!E;!L?o de~1 _ _/__5 _ Q!I _ :;- •. vettig I ~aveli9 I zanderigl ge§lruct. /zand

1-- ---. klei, 3' dlli_ L3 5:_ cm_ . I _vettig! zavelig / zanderigl ge~truct. lzand

totale dikte I~ei, 4' cI~e!.. -:2a.-._()( C!T1. _ _ yettigl_:" ) I p!~defÏgl g~strud. /zand

1-- "I!k~le"i.5~!!~el -=- cm vettig /~lrv~1. _ zan_dengl ge~truct -,_Ëal!!L

kem KL IZAndlOnbekend :'

kem

(1) i: (2)

vettig f J~velig /

vettig I Jkvelig I
"vettig I zavelig f

vettig I ~kvelig I

rnljnsteen " I--..L-I_-+cm::.:.:.

~~t !Odee_l_ 30 cm ~.
kle!,1· cI~~-'-(Z<:~ cm

I-- ---,klei, 3" ~~J._ _ _ cm

lklei,_1'E~~I_ --- cmc_'!!_._._. .
1-- JI~lk~_~•.<1!lE_!L .. vettigl 2~veligl _~~l!!qerigLg~s~ruct. /zand

KL !ZAnd/Onbekend

(3)
bovenbeloop bulten

z,!ncl~rig! ge§~rust. Izand_

zal1<!E_!rigl.gestruct. Izand

zanderig/ gestruct._11;!!!,c!..

. zanderigl g~stl'!:!ct. Izal1c1_
totale dikte

,.

Kruin !!!~nst~e~ I cm ._ (1) j' (2) (3) -(~) lS)

.kl.lèi-.1·deel cm n ,,,,;,1 r"" zanderigl ges~l1Ict. /zjlnd.

klei, 2" deel Izé'~ cm vettig I ~'avelig I zanderigl geslruct. Izand

klei, 3° deel cm vettig I zavelig I zanderigl gestruct. _ Izand

totale dikte I;~i,.~. !l~I_
. 'I r 1 zande~gl ges!~~2and.__ . cm vettig I "five Ig

klei, 5° deel "cm vettig I ~velig I zanderig! gestruct. Izand

kem KL fZAndlOnbekend

binnenbeloop mijnsteen I) I, sa.. __l1). -ij. (2) __ .J3) _._~L_@_
~'".1·,"'L_ë', ern ~ ,."" ,~_", ~_'I ,~'ro"_'~~
klei, 2' d_e~_ ~A cm vettig I flvelig I zanderig/ geslruct. /zand

~lgj,~3_~9geL_ ___ ._. cm _ vettig I ~ilVelig!.. ~~rdgr!g!_ge~tr\!ct. /za.~_

totale dikte l~eJ,4'deel ___ =i.; _vettigl ~veligl zanderig/.gestruct. Izand.

klei, f?' deel c;m vettig I ~velig I ... zanderlgl ge~tl],!~t.__!~a_!lj_

kem KL !ZAndIOnbekend .1

IOpmerking

IDataverwerker: IDatum dataverwerking;

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (si).
als code ka JlNlpulsl gebruikt worden: alleen bij N is dikte nul

klelDalaRevisle versie 2006 0222.xls Formulierinwinning
versie: 13·4·2006

72 9·10·2006



•

Resultaten kleiboringen bijlage 9

Formulier kleidiktebepaling

,I benedenbefoop buiten _!!!ijnsteen I) I em _ (1) _ ~) __ @___(4) (5)

. ~~i,J· de!!1 ._. em vettig I ~!,lVelig I ~a~erigl g~t~J!t. /zand

~~i, 2· deel_ ---- cm vettig I z?velig I .zan~erigf_ g~!.f!lct. /zang

ktei, 3·deel cm vettig I :;?velig I zanderigl g'il~!~q,_lzanc!

lotale dikte I~!;i~. ~e~L_ --- "'- ~ "",,, ..... , I -"""'0" "","'. /zand

~!~i, ~~.Q~I cm . . _v~f!igL~yelig! . zar:lderigl_ gestruct. /zand

kem KL !ZAndIOnbekend

bultenberm _mijnsteen I) 1 cm (1)
. 11

(2) (3) J4)_(5)_

~

. -
~Iei, l' deel [>'t<1'~ cm veIlig I zavelig I , Z<!nderigl gestl1,lfl.__f~

hl~L~ deel
, cm vettig I ~velig L ..c!~nd~rlgl .ge!?tru£l._l;;and---

klei, 3· deel - cm vettig I zavelig! zanderig/.9f!l?t!}l_çt. _!zand

totale dikte 1~1!l;"~.deel- [ern vettig I zavelig I zan.derig! g'il~tl1,lct. Iz~.£..

klei,S· dee! em vettig I zavelig I zan_derig~g'il~!I}IC:t. _lz!l!1SL

kem KL !ZAndIOnbekend

bovenbeloop bulten (1) j (2) .• __(3) __ .(4) (5)

vellig I ~kVelig! ~a_ncl~rig/_gestruct._{zand_

~and~rigl gestr!!c:t. Izand

z?nderig/_ge~trJ!ct. Izand

zanq!!rig! g~struct. Izand.

zanderig/_ge~truct. Izand
totale dikte

, vettig I {~velig. I
, I .

ve,tIIg I,. Z,~~jh..L
yettig/~ I

. vettig I~'y~ ig' I

KL !ZAndIOnbekend "

!_lliln~en.')

!,I~i, 1·_deel _

klei, 2· deel

I- ---,klei, 3" deel

Iklei, 4· deel

I- .-Jlklei, 5." deel.
kem

I cm (1) '(2) _ J~) -(~) (5)

/ao cm

~

vellig I tvelig I zanderigl gestruc:!.__f~§I!lcl_

~
"cm vettig / <Ç!3velig/ zanderig' geslruct. _ /zand

cm vettig I ~avellg I zanderig! geslruct. Izand

cm vettig / UlVelig I zanderig! gestruct. Izand,
cm vettig / i~velig I zanderig! gestruct _/za,!d

KL /ZAnd/Onbekend
"

Kruin

totale dikte

binnenbeloop mijnsteen 1) - I cm (1) (2) (3) (4) (5)

.~

. 16 r I~~!,_1_._q~L Q- cm vettIg I z ve Ig zanderig/_g~~tll,l9.·_~a!!Q_-;(~ II .

llei, ?:deel 2_"--·d cm vettig I ~§lvelig l ..~zanderigl g~~truct. fzand

klei. 3° d~e.!_ cm vellig I znavelig I zang.e~g/_g~~[!,!ct. fzaM__

totale dikte 1~lei, ~. d~~ =-- cm vettig I ~llvelig I zanderigl gestruct..~~I!!!

klei,~5" deel_ cm vettig I ~avelig I zanderig! ges_truçt._gansl

kern KL /ZAnd/Onbekend n

!Opmerking

IDataverwerker. IDatum dataverwerking:

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (si).
als code ka JlN/pu/sl gebruikt worden: alleen bij N is dikte nul

kielDataRevisie versie 2006 0222 .x15 FormulierInwInning
versie: 13-4·2006

73 9-10-2006



Resultaten kleiboringen bijlage 9

Formulier kleidiktebepaling

o~~~h~~~' 1:' ;', ~:" r: ~:'7 ".';-"';.::';"~>~ ,;.~~,>: :. boorpositie nabii diikoaal : I/J'U J

Polder Ii~'-- ----~..' "'_Gebiedcode

Naverkenner. ~ Datum boren: / / /J'!.Li kc t
/

beneden beloop buiten mijn~teen 1)- I cm , _ (1) _ i' (21..,. (3) _ (4) (5)

klei._!::.~1 -_ ._--- cm. . ~ .'llig' .".llg' RO"''''' g_. ,,,od
kl~i, 2" deel - cm vet1ig} zavelig} . zanderig} gestf!J~, _ /zand

klei, 3· deel .. __ - cm _, yetlig} ~avelig} .. z~lld~!9£.9,?slruct. /~and

totale dikte Ikl'?i' ~~ ~eel -- cm, _ vettig' z!,!velig I zanderigl gestruct,_ }z<l_ng_

klel,.S" de!!I, . cm _ vettig / zavelig / z,!n_d!!_riglges truc!. jZ!!~_

kern KL /ZAnd/Onbekend

I

kern KL /ZAnd/Onbekend

~l~te~!!.'.)_ ~ cm _ _ (1) ii (2), Ql (4) (5)

~~1,r d~el_ _!5 Ç!!!_~ _ vettig I fvelig /._.z~n_ge_rjg/_gestruct. /zand

klei, 2° deel 2~_ç/ cm vettig' ~velig / z,!nderig/ ge~tr.uct. !zand

I--- ---.~~~~ . e~_ _ vettig/_~k\leligl_~a,nderig/-ge~truct. Iza.!}q_

totale dikte I~ 4·deel cm _ vettig} ,;!,!velig (_....?~n_defÎ91gestruc!. Izand__

I---------.J II,k:!!le~,i,,_,5~0...:d~,e""el. cm vettig / z~velig I _ zande~gl g~slr!,Jct . ...l~and.

bultenberm

tolale dikte

I cm (1) I· (2)

I---..l"...-,,--I-cm=:!:. ~ vettig' ~~Velig,L çm. _ vettig I zavelig I

_ cm . v'1'tlig' ~~velig I

cm_ vettig / tvelig /- - _. '"
'- __ -'cm vettig / iavelig /

KL /ZAndIOnbekend ,

(3) (4) (5)m_ijnste,:!n 1)

kie!, _1° deel.

1<lei,?",deel
1- klei, 3e deel

10~!,~:~eel

I- Jllokl~i,~":d~el

kern

zancj~rigf _gesiNe!. /zand

zanderigf ge~tl1,!ç):~a.!!q.

.zanderigLg~~~.£IJ.z~

zande~igf g~!!!..Nç1-,- jzand
zanderigf _gestruc!. 'zanq_

boven beloop bulten

•

Kruin mijnst~~_n ~ I cm (1)
J'

(2) (3) .(4)_@ __

~1~1.·.de!lL . .I2~ cm

~

vettig / ~~velig! zanderig' gestruct,__ Izand

klei, 2° deel l7a-d cm vettig f ~avelig' zanderig' geslrucl. /zand

klei, 3" deel cm vettig I ~al').!,..zanderigl gestruct. 'zand

totale dikte ~~Iei, 4°deel cm vettig ""'tt I zanderigl gestruct. Izand
-~"i'"

klei, 5°deel cm vettig' zavelig' zanderig/ gestNct. !zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

binnenbetoop !f1ij~steen '~ , I cm (1) \,
(2) (3) (4) (5)

1l~.!·_d~L --_.~ çm

.~

vettig I zavelig' ~an'pe~g~_g~~tNCt. Izand
r -

~~i, ~~.~~.I_ ---- cm vettig I z_avelig' zan~erigf ge~tN~~.,!~

kl~i. 3e
d~E!1 cm vettig' . ~velig f zande_rjg' _g~§Irl!£!. IzaDe!

totale dikte 1;lei,~. deel_ ___ cm. yettig / favelig, !Z<!nqt;1rigL_gestruct. !z_and.

klei, ~•.~eel cm vettig / zavelig' zanderig' ge~tr_l!ç!._~a!lj_

kem KL /ZAnd/Onbekend "

IOpmerking

IDataverwerker:
IDatum dataverwerking:

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pul of slakken (sI).
als code ka JINlpu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

kieiDalaRevi51e versie 2006 0222.><15Formulierinwinning
versie: 13-4-2006

74 9-10-2006



•

Resultaten kleiboringen bijlage 9

F

Formulier kleidiktebepaling

O'Qifè';~ii'~ICfa_ boorpositie nabij dijkpaal: /cYj.:;,

Polder .~~ L ~ Gebiedcode

Naverkenner: ~
Datum boren: 1/ 17t£-{ ~ é:

totale dikte

vettig' ~avelig /

ve1tig / zavelig /

vettig I ~avelig I

KL /ZAnd/Onbekend

beneden beloop buiten !!!ijn21~ ') I
klei, l' deel cm --~
~ei, 2·_cI_e~!_ cm

I- ---,k~ei' 3" deel - cm

I~~i!.~·<!!lel •. ---- cmçrn_-
.1- ___,I~I~i, ~. deeL L- __ ..J

(1) 11 (2) (3) _ (4) (5)

vellig! ~!,lVelig' zanderigl gestruçt. _~nd_
vellig { ~aveligJ._ ~ên_dedg/ ,g~~truct .......É~!}£_

z~nderig/ gestruc!._ /zand

zanderig/ g~!r!!c~_!zanti_

zande!ig~.g~strucL_lza!1cl

cm

kern

buitenbenn mijn~tr::~~ I~ cm ~ __ (1). ~ (2) _ _ J~) (4) (5)

~~t,,!'d_~e! . -tb cm_ / _ vettig! ~rVelig/ _zanderig[ ge~tfUct. /zand

k~U·.I!~~ ~ CI!l_ . _vettig! lf!3ve1ig / .z~ndE!rig/.ge.]!t~C;!,__Izarld_

1- rk~le~i'-',3:!..·~d~~e:!'e!..l ÇITl_ _ yettig ( ~!3veligL_~_I,d~!!9/ 9~truct. /zllnE_

Iklei, ~. _deeL cm _ ... yettig!. ~velig I ._~and~g/_g!l~truct,___{za!1.d

1- "I'k"'::lei!.~.'p~el cm _ vettig! zavelig! zanderig/ geslruct .. !za~q_
totale dikte

kern KL !ZAnd/Onbekend

bovenbeloop buiten ~ijnst!:~~ ~'_ I cm (1) I; (2L__ QL_.J~)_(~L
klei,_t ~E!I_ /oo

•
vettig / zavelig / ~?nderig/_gestruct. !zand

kiel, 2·_Q_~ ~~
:1

cm vettig I ~,avelig! ~<mderig/ .gestru~: _kand

kl~!L.~· ~ee! _ - cm vettig' ~velig' z,!ncjerig! gestru.et. 'zand
I'

totale dikte 1~·i s.,~._QE!el -- cm vellig' ~velig' zand~rigl gest,ruct, . ~~d

klei, S" deel cm vettig' z~velig, zanderig! gestruct. !zaf!d

kern KL /ZAnd/Onbekend I

Kruin .!:!!ilnst~en " I cm (1) '(2) (3)_ __ {~@_

~I~i, JO deel_ /05' cm

-~

vettig I Jbvelig! zanderig/ gest.ruct,___g.!l!!!!

klei, 2" deel 12a.?td
. j' •

zanderigl gestruet. /zandcm vetllg I ~avE'llg /

klei, 3· deel cm vettig / iavelig / zanderig/ gestruct. Izand

totale dikte 1;I~i,~. ~~el_ ' ,
cm vettig / Z~velig / zanderig! gestru,et. J~!l~

klei,S' deel cm vettig / i~velig / zanderig/ geslrue!. _ ~a~n_d_

kem KL /ZAnd/Onbekend
';
""L

binnenbeloop !TIijnst~~n ." ._ I cm (t) I. (2) (3) (4) - (S)

kiel, t·,dee!_ J5., çm

~--

vettig' zavelig L ~a_nderig/_ gestruct. /zand

)dei, ?"d~ _ ~~A cm vettig / ~avelig I zanderig/ gestru.C!J~and

~Jei, 3° dee!_ ___ cm v~lIig / z.".:.rJL zanderig/ g~t!IJet. !zand

totale dikte 1~I~i!:4.dee!_ ___ cm vellig ~ '. I zanderigl ges truer, lzand

klei,,~· deel c~ • ~ettig! _~velig /. _za"derigJ _g~tl1.l_g.:....É;;l_!!5l_

kem KL /ZAnd/Onbekend ..

lopmerking

IDataverwerker: IDatum dataverwerking:

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (si).
als code ka J/N/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N Is dikte nul

"leiD.I.Revisie versie 2006 0222.xt. Formullerlnwlnning
versie: 13·4·2006

75 9-10-2006



Resultaten klei boringen bijlage 9

If'
Formulier kleidiktebepaling I

benedenbeJoop buiten mij~t~!..~ 1
J_. I em (1) l2) __ (~). _ _j~L_j~

klei,_1·.d~l~ -_.- em. ~ ~;;,;,;,-;;''''L rn_g/ gK""'" Izand

~2"deel_ - _u_ . em._ _ v~ttig / ~vçlig I Z?.!1~~rig!. g~struet. Izand

klei, 3" deel • <!!le yettig / ~!,lVelig / ~"~~rigUl~struet. 1z,!_"E_

I
lotale dikte Î~I~i, ~. ~~~~'.'- ___ £l1__ vettig I ~av~lig / . ~ande!!gL.gestruct. /zand

kl~!, ~·«!~I em _. vettig I ~avelig I zé!nderig[ gftl§truct.;....Ê!!(1.Q._

kern KL /ZAnd/Onbekend

.!11ljnsteen I] I cm _ Jl) . __ (2)_ . __!3) (4) (5)

!!ftli,J: l!.e~!._ ~~.b_ cm __ ~.1 vettig I ~~:lVeligI .l.€I!,_d~rigl_ g'?~t!uct. /zand
kl,?i, ~. <;!~~J__ ~ cm vettig I z!)velig I zanderig/. ge~t"!q.~'lI_I}q_

I- __ ~ -,klei, 3° deel cm .. vettig I zavelig / zanderigl gestruct. /zand

l~J~I,~o ~;el' - .. em vettig I ~Vehg ~ ~;n~e~ig~' g~~t"!.c.!:_[z;d

1- -'I~~iJ...~~eel ern vellig / ~13velig! _ za.!}~.~!!g/_g'?g_rucl Izanq_

bl.!ltenbenn

totale dikte

kern KL /ZAnd/Onbekend

(1) 1I (2) (3) (4) ~~)

veltig I ibvelig I zanderigl gestruct. Izand

v~ttig I ~~velig I . ~é!;~~~g/. g~~~~t~7zani~

vettig I ~~velig I zanderigl g~strugt. /zand

vettig I ~~Velig I . zand~rigl g~slr!-!ct. /za_nJ!_

vellig / ~velig I zanderig/ gestfl,lc!,-!~an<!.

KL /ZAndIOnbekend ii

mijnsteen 1)

!!~i!J' ~e~1

klei, 2·~deel

I- -,klei, 3" di'l'?L

Ik.J'?J,_4°«!,?,?I

I- -'Ikl~~ 5" deel

kem

I em

!i0 cm

~ ..
'Zi:l.~1- cm

.- - --- cm
_. cm

cm

~nslee~~_I-~I _ _4~em~

kl~ ~~d~~I_ .. ILO. clT1
klei, 2e deel ~...y<t!{ cm

I- --,kl~i, 3e <le~1 ce _

l~!~i! 1·q,!!el_
1- ...JI~lei,5·geel

bovenbeJoop bulten

totale dikte

Kruin

totale dikte

kem

P) il (2) _. (3) __ ~1>__®__

~

-, vettig I ~~Veiig / _~1l~!1~rig! .gest~~:...._!z!3!l2 ..

. vettig I :Çj3velig/ zanderigl gestruct. /zand

vettig I zavelig I zanderigl geslruct. Izand

.. vettig I ~~velig I z<l_n.~~riglge~tl1!.cl !~!I!!<!.
'-- __ --'cm vellig I zavelig I zanderigl gestru.cL_.!~and

KL /ZAnd/Onbekend "

cm

em

I

!l1~nsleen~_I--I'---l"=:cm",-. (1) ,; (2) (3) _ .. J4L_J~) __

klei, "!o dee!_ _J_ " . C!f! ~ vettig I zavelig I ?=ande!!gl_gestruct. Izand

!<I~i, ?" deet _w~ cm - vettig I ~bvelig ~ zanderigl gestruct. Izand

I- -,klei, 3" deel cm vellig I ~ilvelig I zanderigl gestfl,lçt~~n.!1

I~!~, ~e d~~~ __ cm vettig I ~!)velig I zan.qerigl _g~§t_t:!1ft. Izan_Q

1- I,"lk::.:le:;.!..i,~~ de~ L- __ -,ÇIl!_ _ __v~!ti!l!)~yeligJ. 3a!:,d!,l.~g/_ geslruct. Izand

KL !ZAnd/Onbekend "

binnenbeloop

totale dikte

kern

IDataverwerker: I IDatum d~~ve~;:.=.e:..:rk:::ln:.:;g~: --'

1) bij mijnsleen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonp..J;~ j:f slakken (si).
als code ka JINlpu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul -Ó,

kleiDaisRevisIe versie 2006 0222 .xts FormulIerinwinning
versie: 13-4·2006

__ i
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Resultaten kleiboringen bijlage 9

•

Formulier kleidiktebepaling

~'-"""""~1I!i!--"~~m boorpositie nabij dijkpaal; JI'r3 -:9J!!.f€mI_cheldl! ~ ....L:.~' ;'. .., '.:l;" . ~
..0 c/.!i.' /1 /. .' GebiedcodePolder ,_..._. t-&...., . _1 ~;1 ___•./.."'_ {p/~

Naverkenner:
I Datum boren: // 1r...P.-_ ~6

benedenbeloop bulten '!!!!j~tee~ ". I cm n- '"--i-Ol- - -(~)- (4) (5)

!ltei, " deel _ cm vettig I ~avelig I zanderigl 9E1stgJç!.____ganl!_

N~i, 2"Ae~L ____ çl1} •• . vettig I ~~!Velig! z~nderigl gestruct. Izand

klei, 3" deel ~__ _v!lttig~ Z· j' _zand~g~ gestruct Izand

totale dikte 1~l;ic_~; de~~ =-~=-'?1.1_ _ vellig I~~... I . zanderigl gestruct Izall!!

~,§.·deel cf!:l_ . v~ttig !.. zavelig I _l!:anpe.rig/_gE1_struct. Izand

kern KllZAnd/Onbekend

I. buitenbenn . ~~een 1) I cm _ _(1) _ _;.! (2) @ (4) (5)

1éÎ'~ t~ay)12 ~~i,_.1".d~~I_ 715 .~__~~_velligl ~velig!. zand,~g!.gestruct Izand ..

,~~~,.,... /J' lli2°deet ~.t Cl!' _'!etti9' ~aveligl . z8.nderigl ge~tllJc.t _ _g~
...r_! -,~k~le:!i.,'_'<3~deeL._ _ _ t;!!L_ . vettig I z!,!velig ( . za.nde~igl gestruçt._l;a_r'!d..

totale dikte1:~j,_4..~de~L . •.. cm. _ _.~ettig I ~avelig! zanderig I gestruet. Izand

1- J,k~lei,.5.deel cm vettig I ~aveligl zar'!derigl gestl}!ct. Izand

kern KllZAnd/Onbekend

~ij,:,s_~en 1)•. I-..L,_---4.::cm:;.: (1):: (2) . _._. (3),

_.~ If
klei,_!~ deel, I __:;. 5" cm .3 vettig I ~!"lVelig! ~êIl~t!rig/_ge~truct. Izand

N.~\'_2"l1eel 12k- ,-,1 cm vettig J 1avelig I zanderigl gestrl,!q·3'!_nj

1- ,k."'le=i,3" deel cm vettig I z~velig J z~nqerigL.9E1S!ru.Ç_t Izand

I~~ .~~~eel. _ cm vettig I ~~velig J zand~rigl ges!llJct._Lzanq_

1- "II:_::klf!!i,!;'_je!_!1 . cm vettig I ~avelig J zanderigl ges!llJct. Izand_

kern KllZAnd/Onbekend

boven beloop buiten _ •. (4)_, _@_

totale dikte

Kruin ~ij~teen'1 I cm (1) :' (2) (3) -(~} (5)

~ -_, J,,,r.i -~I!!i! 1." deel go cm zanderigl gestruct. /za!lP.
. li .

~Iei. 2· deel l ' ~h. .d cm vetlIg I ~rvellg I zanderigl gestruct, /zand

klei, 3· deel cm vettig I z!'!velig I zanderigl gestruc!. /zand

totale dikte 1~lei, 4" deel cm vettig I ~~velig I zanderigl gestruct. /zand
:'

kl!_!!,~' ~!!I_ cm . ' vettig I ~l:lVelig I , zanderigt gestruct ... _!zand

kern KllZAnd/Onbekend ;1
..

binnenbeiaap mijnsteen " -
,

cm (1) Ij (2) .(3) (4) (5)

klei, 1" deel --' cm _ vettig I ~~lVeligL ~<!MerigLg!,!struc!. Izand

~1~l.tdeel ..._- cm . vettig J ~avelig! _, zan.d~rigl g!_!st_llJ.ct. /zil!!Q_

~~ 3·~!!f!!1 _ - :~~vettig I Z3lvelig I zanderigl gestllJct~~

totale dikte 1;lei. 4' deeL. .~ettig I ~avelig I zanderigl g~~~..,_g<!nd.

klei, 5" deel cm vettig I ~avelig I zanderigl gestruct. Izand

kern KllZAnd/Onbekend
"

:

jOpmerklng

loataverwerker:
,Datum dataverwerking:

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (si).
als code ka JlNlpu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

kIelDataRevisie versie 2006 0222.xls Formullertnwlnnlng
versie: 13-4·2006

77 9-10·2006



Resultaten klei boringen bijlage 9

Formulier kleidiktebepaling

~:!rn~~~!:;;::!'!::;Z=~t~~t:;~ ~::::s~:::abij dijkpaal: Illts 2-
Naverkenner: Datum boren: If /'>'>-2-<. iÁh:J ~

benedenbeloop bulten mijnsteen 1). I em (1) ti (2) (3) ._(4) _ _j~1_

n
-

~i, l·de~1 - - em vettig I z!lvetig I zanqerig/ g~stru'èlc__Éal'!d

klei, 2· deel cm vettig I ~~lVelig I zanderig! gestruct. Izand

klei. 3· deel cm vettig / ~avelig I zanderig! geslrug. __l~!lJ1.£.

totale dikte j~I~I, 4· deel cm vettig! t."velig! zanderig! gestruct. {zand

~1E.1!,~. deel cm vE.1ttig!.~,!velig { zanderig! g~struct .. !zand

kem KL /ZAnd/Onbekend

buitenberm !!!jjn~e.~". ~ • I em (1) _ (2) (3) _.(~) (5)

!<!~...1.deel ... 0--~-:' cm. _ ~_ vettig / ;avelig! ~a!lge_rig/..gestf\!c;t.__Lza!!!L

~1E.1i,2· deel _ em vettig / ~a~~Ii. I z,!nderigl ge~t_ryCèt. /zaf1.C!._

1- ,~kleit3·deel _. em. _ _ '!!ltliglr): {._zanderig/ ge~tr:Yft. {zand

totale dikte Ikl~it.4..; ~e~1 _ C!11 ._ _ ,!ettig { ~tve ig! _ _z~nderig{_g~.§.truct. /zand

'f- JI~ktE.1it_s·_dl;'l!l1 em vIltlig { z!lvelig I zanderig/ g~tf!!ct. /zanq.

kern KL /ZAnd/Onbekend

l!1il,!steen 1) I--,!I.I'--_J.:::em:.;..: (1) 1I (2)

klei, 1· de~L .á_?_ emc.m.,-~ vettig I zavelig /
~Iei, ? deel i?a-t"vl vettig J -1b~elig Ir.

1- --,klei, 3" deel cm vettig / ikvetig /

Ik~i~-;. Qeel .__ cm vettig I ~~velig J
1- J!k~lei,_5.deel_L ..Jcm vettig/ 4~velig/

kem KL /ZAnd/Onbekend "

totale dikte

(3) _ (4)_@_

~,!C!~~gL gestruct. /zand

zanderig/ ge~\ruct. _j~8!1d .

zanderigl,g~li~ruct~~I}!j-

zanderig/ gEls!.,,!~._~~Q

zanderigl g~ruct. Izand

boven beloop buiten

Kruin mij"-~~e!1_~ I cm (1) " (2) (3) _ . (4) (5)

I·n
..

klei!..l· de~L

~~i
vettig / tavelig / _za_l'!~e~igl ge.stru_pl. /zaE!!.

- I1 -

klei, 2· deel vettig I zavelig I zanderig/ gestruct. /zand
I'

klei, 3° deel vettig J zavelig / zanderig/ gestruct. /zand
'1

totale dikte I~!~i, -1·.dll~l_ ._- vettig / tavelig / za_!l_!lerig/ ges!ru'èl..--.!!anQ.
- tI

klei,S· deel vettig I ~avelig! zanderigl gestruct_,_!zand

kern KL /ZAndiOnbekend I'

mijnsteen 1) I cm (1)! (2) (3) (4l__Js) _I
kl~ic 1·, de~l_ _f2S"" ~ ~ vettig / !;<lVelig! .zan~~rig/ _gestruct. Izand
!I~l, 20 deel_ 'k_~ em. ... v~ttig / i~velig L_z~nd_gri_g/_gElstruct. 1za_1}Q_

1- ,~k:!!le'_"i,'_'3~0..':d~e~el!_I---cm _ _ \I~ttigJ_1:Övelig I_ _~<l__n~gI__gestru~~n9_

Iklei, 4° deel cl1J_ , ~ettlg / ~avelig J _ zl!'ld_grig/_g~~f!!ct_._i~a_n_Q

f- J1,lk"'le::!i._:s""._,do>e"'eC!.1_l.__ ---'cm _ _yettig /_~velig J JanQE.1rigl_gestruct.___iz_a~

kem KL /ZAnd/Onbekend

totale dikte

binnenbeloop

IOpmerking

IOataverwerker:
IDatum dataverwerking:

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (si).
als code ka J/N/pu/sl gebruikt worden: alleen bij N is dikte nul

k1elOataRevtsle versie 2006 0222,<ls Formulierinwinning
versie: 13-4·2006
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Resultaten kleiboringen bijlage 9

'}
.l 1

Formulier kleidiktebepaling

~fI);sc~êl~{C~.z_t '~':.~ boorposilie nabii diikpaal: / (J ·5q
Polder ~ 't9t/t;.t _L'-<-~,/_.10-&-G~ Gebiedeode

Naverkenner: Datum boren: 1/ /-;lt..<. t' '.O~

beneden beloop bulten .!!!ij~l~~!:!...'~ I--,-I_-+==cm:..;.; , (1) ". (2) @)_ _(~) (5)

cm _~ vettig / i~veligl _ _?:~!'lE~ri9/ g~stru_ft. fzand_

!.1~i1-~e d~ .__ . cm _v~ttig l ~.avelig! zanderlg/_ g~~.!!:\Jct. /zand

I- --,k~ei. 3e deel cm vettig l ~,avellg / zanderig'. gE!struct. lzand_

,~ __ t_o_ta_le_d_i_kt_e--__Jlk~~I.ee-.ili,,.!S.· ;dd..eeee-!.__I... _'_"_- ClC-mll_._ vettig / z!,vellg!_ . zan_clerig/. gestruçt. /zand
r I vettig / ;.avelig' zanderig/ g~~lr'!£L_J~and_

Kl/ZAnd/Onbekendkem

klei,'· d~l .

kern KL /ZAnd/Onbekend

~~teen_,~_ I cm ~ _ . (1) 11 (2) ._ (3) .-__ (~) __ @_
tg~i,1·de.~_ . ()1: CI1!_.3 _ vettig' ~~lVelig' zande_rig/ ges~ruct. 'zand

.hl~j,_tdeel . it~ cm vellig I zavelig I zanderig/ gestruct. Izand. ..
1- ,~k=lei.~ deel .- C?!l_ vettig' ~rvelig {_za_nderig/. g~~lruct. lza~r!..

totale dikte l~lei. 4" deel. ._. cm vettig / z_lll/elig I zanderig/ geslru«L_g~.-~.

I- ___lklei, S" deel cm vettig I ;.al/elig / zanderig/ gestruct. /zand

bultenberm

bovenbeloop buiten !!!ijn_sl~e:..n1) • I cm (1) r' (2) (~),--_(~-@-

~IE!!I,1· ~(,lel ~~. ,m- ~
veltig I J~velig I zanderigl geslruct. _ /zand

~Iei. ?" deel ~~ cm vettig / {a~Jc{. zanderig/ gestruet. _!z!!_nd

klei, 3· deel cm vettig /tt_\ .' zanderigl gestruct,_j~and ..

totale dikte f~~i, -r <!e~1 -" cm vettig I zavelig I "zand~rigl g~sl~c:t. Izan.<!.-,

klei, S· deel cm vettig / zavelig I zanderigl gestruct. Izand

kern Kl/ZAnd/Onbekend
,
h
t ,

Kruin mij~~~.B_!l~ I cm (1) :, (2) .
.- "

(3) -('!~ (5)

~~i! 1·_de~1 Je' =_ ~ vettig / !bveli91 za'1derig/_9~t~9:.-l.zand_

klei. 2· deel '2<~ ..d cm veltig / ~~velig / zanderigl gestruct.. Izand

klei, 3" deel cm veltig / Zavelig / zanderig/ geslrucl. /zand

totale dikte I;!~l,~o d!lel_ --- cm.... _ vettig I !bvelig / zanderig/_ ge~~;;_a.!l.<!..
. I

k.l!!i. 5· d.!l~1__ cm • vettig I tavelig / zan~erig/ geslrucLJza_l!Cl__

kern KL /ZAnd/Onbekend U

•
binnen beloop .!!!Ïinsteen 1) I cm (1) - f (2) ____ @ (4) (5)

klei. 1· dee!.__ -f-S' - cm -n vettig / t.avelig!... .!af!d~!:ïg!_g~sLru~t. Izal}5!_

klei, 2' d_eel ~cI cm vettig I flvelig I zand~rigl gestru(;t. _!za__l!d_

klei, 30 deel _ cm '!~tlig / . ~velig !. ?anc!,e~g/ gest~ct_l?=a!1~_

totale dikte 1~I~i,4. d_~eL --- cm vettig / ~aveJig / zanderig/ gestrucl. . /zand

klei. S·d~1 cm veltig / zavelig' zanderig/ gestruct._~nd

kern KL /ZAnd/Onbekend h..
lopmer1dng ti

loataverwerker: loatum dataverwerking:

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (si).
als code ka JlNfpu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

kleiOataRevi.ie versie 2006 0222.xI. Formulier1nwinning
versie: 13-4·2006
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Memo PZOT-M-06225 (waterschap) bijlage 10

1.

•

~..~::.!.'~:::.'iIUREA.U,ZEEW£RINGEN ACTlf: INFOL. ,,;;~2~;;ê;;.,,'----,_,.+"""'-+~..J:-
; .,\::~~~~: st':'lft:1 ~_p..;.·s-_",-J- .......J.
!,....•. :"'''I·f"o''lëR: II'4Al"iClIîN

f"·~~~~£!~":_rr,...~rr~_~_-l~·"9Jl.=:;i 'L:'ji,'n.E:.'t.loJNlWERP

Waterschap Zeeuwse Eilanden

Memo

aan
van
afschrift
datum
betreft

: Roy van de Voort
: Raymond Derksen
: André Marinisse, Ad .Beaufort
: 16 juni 2006
: Beheerdersoordeel tafels grauwacke
Oostersehelde dijkpaal 1578-1622
Oostersehelde dijkpaal 1810-1840

OfRCULAnt: ~

Voor de beoordeling van vilvoordse, overlaagd met asfalt gepenetreerde stortsteen (grauwacke)
wordt gekeken naar wateroverdruk en golfklap. Tafels worden goedgekeurd, mits aan de voor-
waarden van waterdruk en golfklap uit onderstaande tabel is voldaan (Veiligheidsbeoordeling
van Asfaltbekledingen, blz. 67 e.v.):

Golfklap
max. talud I dikte 15 cm Idikte 20 cm Idikte 25 cm
tana < 0.33 IHs :S 3.0 IHs < 3.5 IHs :S 3.7
tana s 0.50 IHs :S 1.6 IHs :S 2.2 IHs s 2.4

dikte
d ~ 0.17 m
d ~ 0.25 m

z';; 2.0m d ;:: 0.33 m

In het algemeen geldt dat in de Oosterschelde de situatie met maximale wateroverdruk al is op-
getreden, waardoor bij een goed ogende constructie de toplaag hieraan voldoet. Voor goed
ogende constructies is het oordeel t.a.v. wateroverdruk 'voldoende' als de dikte groter is dan 17
cm, indien de tafel is opengebroken een dikte groter dan 15 cm. Voor golfklap wordt niet uitge-
gaan van bewezen sterkte en gelden de voorwaarden uit de tabel. De slechtste score van de
twee aspecten is bepalend voor het beheerdersoordeel.

Beheerdersoordeel tafels grauwacke traject dijkpaal 1578·1622

In het onderstaande overzicht wordt het beheerdersoordeel gegeven van de aanwezige tafels
grauwacke tussen dijkpaal 1578-1622 in de Oostersehelde. Het beheerdersoordeel wordt gege-
ven op basis van bovenstaande uitgangspunten en de gegevens van de breekpunten.

Tafelcode Toplaag 8eheerdersoordeel Bevindingen

05158506 28,15 Voldoende Twee keer opengebroken,dikte aanwezig 25 cmen z = ±
2.,0m; kwaliteit grauwackeoogt goed; op basis van be-
wezen sterktewordt scorevoldoende

05158510 26,15 Goed niet opengebroken;z S 1,0 m, tana < 0,33, Hs < 3,0 m;
dikte nodig ~ 17cm; dikteaanwezig 15125 cm enz = 0,01
m; score qoed

·05158602 28,15 Goed niel opengebroken;z S 1,0 m, tana < 0,33, Hs < 3,0 m;
dikte nodig~ 17cm; dikteaanwezig 15/25 cm enz = 0,15
m; score goed

z Verschil tussen MGWen onder2ijde gesloten bekleding Iml
MGW Maatgevende grondwaterstand (m t.o.v. NAP)
Ogr Ondergrens gesloten bekleding rml

wwbplrd 2006 memo 06.12 PBZ Os 1578-1622 beheerdersoordeel grauwad<e.doc
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Memo PZOT-M-06225 (waterschap) bijlage 10

I,
2

Tafelcode Toplaag Beheerdersoordeel Bevindingen

05159008 28,15 Goed Eén keer opengebroken; z < l,S m; tano < 0,33, Hs < 3,0
m; dikte aanwezig 25 cm; score ooed

OS159017 28,15 Goed niet opengebroken; z:s I,D m, tana < 0,33, Hs < 3,0 m;
dikte nodig 2: 17 cm; dikte aanwezig 15/25 cm en z = 0,15
m; score qoed

05160005 28,15 Voldoende Vier keer opengebroken, dikte aanwezig 20 cm en z - ±
2,5 m; kwaliteit grauwacke oogt goed; op basis van be-
wezen sterkte wordt score voldoende

OS160724 28,15 Goed niet opengebroken; z s 1,0 m, tana < 0,33, Hs < 3,0 m;
dikte nodig 2: 17 cm; dikte aanwezig 17 cm en z = 0,25 m;
score aoed

05160811 28,15 Voldoende Drie keer opengebroken, dikte aanwezig 15 cm en z = ±
2,0 m; kwaliteit grauwacke oogt goed; op basis van be-
wezen sterkte wordt score voldoende

05160619 28,15 Goed niet opengebroken; z s 1,0 m, tana < 0,33, Hs < 3,0 m;
dikte nodig 2: 17 cm; dikte aanwezig 17 cm en z = 0,50 m;
score noed

05161201 28,15 Goed niet opengebroken; z s 1,0 m, tana < 0,33, Hs < 3,0 m;
dikte nodig 2: 17 cm; dikte aanwezig 17 cm en z = 0,50 m;
score coed

05161604 28,15 Goed niet opengebroken; z s 1,0 m, tana < 0,33, Hs < 3,0 m;
dikte nodig 2: 17 cm; dikte aanwezig 17 cm en z = 0,50 m;
score ooed

'Beheerdersoordeel tafels grauwacke traject dijkpaal 1810-1840

Tafelcode Toplaag Beheerdersoordeel Bevindingen

OS182010 28,15 Goed Eén keer opengebroken; z < 1,5 m, tana < 0,33, Hs < 3,0
m; dikte aanwezig 20 cm; score goed; afschuMng goed
door te rekenen met dikte toplaag is 20 cm + 30 cm = 50
cm

OS162411 28,15 Voldoende Twee keer gebroken; dikte aanwezig 20 cm en z = ± 2,2
m; kwaliteit grauwacke oogt goed; op basis van bewezen
sterkte wordt score voldoende; afschuiving gerekend met
dikte toplaag is 20 cm + 25 cm = 45 cm, dan 35 cm klei
nodig; alleen bij 2° breekgat is 25 cm klei gemelen; des-
ondanks loch voldoende beoordeeld

wwbplrd 2006 memo 06.12 PBZ Os 157fl..1622 beheerdersoordeel grauwacke.doc
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Memo PZOT-M-06232 (waterschap) bijlage 11

Watersdlap Zeeuwse Eilanden

Memo

aan
van
afschrift
datum
betreft

: Ray van de Voort
: Raymond Derksen
: André Marinisse, Ad Beaufort
: 16 juni 2006
: Damwand oostelijke havendam Colijnsplaat
Oosterschelde traject dijkpaal 1796-1834

De havenzijde van de oostelijke havendam Colijnsplaat bestaat uit een stalen damwand die in
de jaren 'SO is aangebracht. Het traject wordt het zwaarst belast door golven bij een storm vanuit
het westen tot noordwesten. De westelijke havendam schermt de binnenzijde van de oostelijke

r'
l

havendam af van golven uit het westen en noordwesten. Hierdoor zijn de golfcondities minder
,~' zwaar waardoor de damwand niet zwaar wordt belast. Bij het veldbezoek is geconstateerd dat

de kwaliteit van de constructie goed is.

Gelet op het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de damwand (vlakcode OS1S0912),
voldoende sterkte bezit en als 'goed' kan worden beoordeeld.

wwbplrd 2006 memo 06.16 PBZ Os 1760-1610 damwand oostelijke havendam Colijnsplaatdoc
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Verslag PZDT-V-06281 (camping) bijlage 12

Vers.lag
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Rijkswaterstaat

Deelnemers Afschrift aan

Deelnernërs

Verslag van

Overleg Camping Orisant
Datum verslag

26 juli 2006
Datum bespreking

26 juli 2006

Nummer

PZDT-V-06281 inv
Opgemaakt door

Doorkiesnummer

Bijlage(ri)

Naar aanleiding van de inventarisatie van het dijktraject van de Oud Noord-
BeveJandpolder tussen de dijkpalen 1780 en 1840 vindt er een inventariserend overleg
plaats met de Camping Orisant te Colljnsplaat. Het dijktraject staat voor verbetering
van de steenbekleding op het programma qua uitvoer voor 2009.
De Camping Ortsant heeft het strand bij de zogenaamde Westnol (ter hoogte van
dijkpaal 1824) in erfpacht.

De camping heeft een aantal wensen die ze reeds in een vroeg stadium wilt delen met
Projectbureau Zeeweringen zodat deze in de uitvoering van het dijktraject eventueel
kunnen worden meegenomen. Camping Orisant wilt indien noodzakelijk bijdragen aan
de financiële consequenties van haar wensen en hierover overleg voeren.

De wensen zijn:
• Een kleine smalle blijvende op-/afrit naar het strand bij de Westnol creëren om:

o de onderhouds- en maaiwerkzaamheden aan het strand eenvoudiger te
kunnen uitvoeren (nu dient er te worden omgereden via de Haven
Colijnsplaat);

o om gasten met rubberboten een mogelijkheid te bieden om op het strand
te komen;

o om duikers een mogelijkheid te bieden om makkelijker bij de
Oostersehelde te komen,

• Het strand na de werkzaamheden graag weer in dezelfde staat terug.
• De Westnol graag intact houden qua bekleding (zoals het er nu naar uitziet zal het

ontwerp achterlangs deze nol gaan).
• In samenwerking met het Nederlands Onderwater Platform (NOP) wilt de

camping "reebols" (halve betonnen bollen met. gaten) op de bodem vlakbij de
Westnol leggen om de plek voor duikers interessanter te maken qua settelen van
onderwaterleven op deze "reebols" .

R!ljkswaterstaat Zeeland Telefoon (0118) 62 13 70

Projectbureau Zeeweringen Fax (0118) 62 1993

PIa Postbus 1000,4330 ZW Middelburg E·mail h

PIa Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1., Internet www.zceweringen.nl

Middelburg
Het project Zce\'II!!"ringenwordt uttgevoerd l.s m. de Zeeuwse weterschappen
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PZOT-V-OG281 inv

Een mogelijkheid voor de "reebols" is het storten in de Oostersehelde van
betonblokken en Haringmanblokken. dit lijkt zelfs een betere optie voor het settelen
van onderwaterleven. .

'Ërwordt opgemerkt dat er veel troep aanspoelt bij de oostnor. Het ziet er niet naar uit
dat dit in het kader van Project Zeeweringen verandert.

De camping wilt graag te zijner tijd infotrnatiefolders over de werkzaamhedën
verspreiden onder de gasten, dit komt neer op circa 600 stuks voor het najaar van
200.8.

HetProjectbureau Zeeweringen nèemt de wensenlijst in overweging bij het te maken
ontwerp en zal de Camping Orisanthler over informeren.

Opgemaakt te Middelburg, woensdag 26 juli 2006,

~r'f;j-~- .._- -~-" . -- _____

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
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ACftt INFO I

Waterschap Zeeuwse Eilanden

,[t'!\~.:~C'f.l:ar.tEi'\
f :lrCnH Ai'F.BSf;

~!~;~~~~~:~;~IS~.~~~~~~~S~
~ fVlt:O::Wt:.flk.ER F'NANClt~ .,

Memo

aan : (Projectbureau Zeeweringen)
van :
afschrift :
datum : 29 september 2006
betreft : Kademuur Gemaal De Valle Colijnsplaat

Oosterschelde traject dijkpaal 1796-1834

ln de haven van Colijnsplaat ligt Gemaal De Valle. Het gemaal is in de jaren '70 aangelegd en
de uitwatering van het gemaal bestaat uit twee stalen damwanden. Het traject wordt het zwaarst
belast door golven bij een storm vanuit het westen tot noordwesten. De westelijke havendam
schermt de haven grotendeels af van golven uit het westen en noordwesten. Hierdoor zijn de
golfcondities minder zwaar waardoor de damwanden niet zwaar worden belast. Bij het veldbe-
zoek is geconstateerd dat de kwaliteit van de constructies goed is.

Gelet ophet bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de damwanden (vlakcode OS181614
en OS181617), voldoende sterkte bezitten en als 'goed' kunnen worden beoordeeld.

wwbplrd 2006 memo 09.27 PBZ Os 17BO-1810kademuur GemaaiDe Valle Colijnsplaal.doc
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