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Actualisatie toetsing bekleding Inleiding

1 Inleiding

Uit de inventarisatie is gebleken dat een deel van de harde bekledingen van de willem-Annapolder niet
voldoet aan de gestelde veiligheidseis. In 2003 zullen daarom de onvoldoende glooiingsvlakken van dit
traject worden vervangen. Voor verschillende vlakken kon in de inventarisatie nog geen eindoordeel wor-
den gegeven omdat de gegevens ontoereikend of onbekend waren.
Destijds is afgesproken dat in het jaar voor uitvoer van de werken op verzoek van het projectbureau Zee-
weringen de toetsing zal worden geaCtualiseerd door middel van een "hertoetsing" . Bij de actualisatie zal
gebruik worden gemaakt van de nieuwste inzichten (opgenomen in STEENTOETSversie 3.20) en eventueel
de extra verzamelde gegevens. In het kader van de actualisatie zijn de destijds geïnventariseerde gege-
vens gecontroleerd. Dit is gebeurd op basis van verificatie in het veld, controle van de invoerformulieren
en het oplossen van tegenstrijdigheden en onvolkomenheden. Hiermee is tevens de eerste fase van de
geavanceerde toetsing doorlopen. Recent is het rapport "Vervolg inventarisatie Steenzettingen Noord- en
Midden-Zeeland" verschenen, waarin wordt aangegeven op welke wijze de actualisatie zal worden uitge-
voerd. Het onderliggende rapport beschrijft de actualisatie van de hierboven genoemde polder (tussen
dijkpaal 290 en 320).

De huidige bekleding bestaat grotendeels uit betonblokken, Doornikse blokken en basalt. Verder zijn er
nog vlakken met Graniet, Vilvoordse steen, en doorgroeistenen aanwezig. Ongeveer 10% van het opper-
vlak glooiingstafels is ingegoten met asfalt of beton. Het gaat hierbij met name om basalt-, Doornikse
vlakken.

In deze toetsrapportage is een groot aantal bijlagen opgenomen. Er kan onderscheid worden gemaakt in
bijlagen mèt en zonder toetsresultaten. Hieronder wordt ter verduidelijking de samenhang tussen de ver-
schillende bijlagen mèt toetstresultaten nader toegelicht. In de tabel die voorafgaat aan de bijlagen staan
de inhoud en uitgangspunten van de afzonderlijke bijlagen beschreven. In de tabel staat o.a. vermeld of
de bijlage altijd of uitsluitend op verzoek wordt opgenomen in de rapportage.

Bijlagen met toetsresultaten
De toetsresultaten zijn in verschillende bijlagen opgenomen. Bijlage 11.1 tJm 11.4 en 14.2 t/m 14.4 zijn
toetsresultaten op basis van de geïnventariseerde gegevens, waarbij fouten in de database (zoals bij~
voorbeeld toplaagtype of toplaagdikte) reeds zijn aangepast.
Voor de totstandkoming van de bijlagen 11.5 en 11.6 zijn gegevens gebruikt die na veld bezoek of controle
van de mappen logischer leken dan de gegevens uit de database. Als bijvoorbeeld in de database (en ook
in de map) staat vermeld dat de toplaag is dichtgeslibd en het filter niet - terwijl in het veld blijkt dat het
vlak relatief laag ligt en tijdens laag water er nog altijd water tussen de stenen staat - wordt verondersteld
dat ook het filter is dichtgeslibd. In bijlage 16 staan per glooiingsvlak de maximaal benodigde diktes voor
een stabiele toplaag vermeld. De resultaten van bijlage 11.5, 11.6 en 16 worden gebruikt voor het be-
heerdersoordeel in bijlage 13 en 14.1.• Invoergegevens 1 oordeel per dwarsprofiel . Steentoetstabel 1 oordeel per vlak/tafel
Database Bijlage 11.1Um 11.4,;,' ;,\. Bijlage 12 Bijlage 14.2Um 14.4

Exclusief beheerdersoordeel
Database met logische Bijlage 11.5, 11.6 Bijlage 18 Bijlage 14.1, 13
Aanvullingen/aanpassingen Bijlage 16 (benodigde diktes) Inclusief beheerdersoordeel

Bijlage 13 en 14.1 voor de geavanceerde toetsing en het ontwerp het vertrekpunt. Het beheerdersoordeel
is in kolom "bevindingen" van bijlage 13 nader omschreven.

De bevindingen van het veld bezoek zijn geverifieerd aan de gegevens uit de database en de mappen.
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Actualisatie toetsing bekleding Beschrijving dijktraject
.,

2 Beschrijvingdijktraject
Het dijkgedeelte ligt aan de noordoever van de Westerschelde. Op het oostelijk deel van het traject is slik,
(Kapellebank) aanwezig. Voor het overige deel ontbreekt een voorland. De geuldiepte varieert tussen 10
meter in het oosten tot 30 meter in het westelijke deel. In bijlage 4.1 staat aangegeven welke golfrand-
voorwaardenvakken op het betreffende traject worden onderscheiden.

In figuur 2.1 is een overzicht gegeven van de procentuele verdeling van de oppervlaktes van de aanwezi-
ge bekledingstypen van het dijktraject tussen dijkpaal 290 en 320. Het traject bestaat grotendeels uit be-
tonblokken, Doornikse blokken en basaltzuilen. Verder worden nog vlakken met Graniet en Vilvoordse
steen aangetroffen. Ongeveer 10% van het oppervlak is gepenetreerd met asfalt of beton. Op het traject is
grotendeels een kreukel berm met een sortering van 10-60 kg aanwezig. Uitgaande van deze sortering
kan geen rekening worden gehouden met een reducerende werking op de onderliggende tafels. Tussen
dijkpaal 295 en 298 is geen kreukelberm aanwezig. Op het gedeelte dp 306,5 en 307,5 is nauwelijks een
kreukelberm aanwezig.

•figuur 2.1 voor traject dp 290 - dp 320
9%

DIbetonblokken

[]basalt

ovil\,Qórdse

DDoornikse

121(petit) Graniet

2.1 Indelingdijkvakken •Het te toetsen traject is opgesplitst in dijkvakken die in langsrichting begrensd worden door vakgrenzen.
De lengte van een dijkvak varieert in het algemeen tussen 50 en 100 meter. De opsplitsing is gebaseerd
op geometrie en tafelscheidingen. Binnen een dijkvak wordt één maatgevend dwarsprofiel geselecteerd
en gegenereerd.
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Actualisatie toetsing bekleding Uitgangspunten

3 Uitgangspunten
Voor de actualisatie wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten. De uitgangspunten 7 Um 12 zijn in
vergelijking met de inventarisatie nieuw.

•

1. Het eindoordeel wordt bepaald door de eindscore van STEENTOETS, versie 3.20. Hierbij geldt dat de
maatgevende combinatie van golfrandvoorwaarden bepalend is. Verder geldt dat een afwijkend be-
heerdersoordeel doorslaggevend is voor het eindoordeel. Eén en ander conform de Leidraad toetsen
op Veiligheid (LTV).

2. Per bekledingsvlak wordt minimaal één score bepaald. Een bekledingsvlak wordt gekenmerkt door
een éénduidige toplaag met bijbehorende constructieopbouw. Door variatie in de sterkte- (talud hel-
ling) en belastingparameters zijn verschillende eindscores voor ieder bekledingsvlak mogelijk. De be-
oordeling van de bekleding komt als volgt tot stand:
a. verdeel het dijktraject in een aantal dijkvakken met een lengte variërend van 50 'tot 100 meter; Ie-

der dijkvak vormt hierdoor de scheiding van de inliggende steenbekledings(deel)vlakken;
b. beoordeel met STEENTOETS voor ieder dijkvak de stabiliteit van de inliggende "(deel)vlakken"

afzonderlijk;
c. de score van het gehele steenbekledingsvlak wordt gevormd door de score van het minst stabiele

deelvlak.
3. Omdat zowel de score "twijfel" als "geavanceerd" leidt tot nader onderzoek wordt in de bijlagen met

één oordeel per vlak voor de visuele duidelijkheid de score "twijfel" omgezet in "geavanceerd".
4. De reststerkte van de onderliggende kleilaag wordt niet in rekening gebracht.
5. Voor de hydraulische belasting wordt gebruik gemaakt van de "Golfrandvoorwaarden op de Wester-

scheide gegeven een 1/4000 windsnelheid, deelII, RIKZjuii 1998". Deze randvoorwaarden zijn in
principe afgegeven op 50 meter uit de teen van de dijk. Een eventuele reductie van de hier bepaalde
golfbelasting kan optreden door de aanwezigheid van havendammen en/of voorland. Indien hiervan
sprake is, wordt dit vooralsnog niet in de golfbelasting verdisconteerd. Wel zal worden aangegeven op
welke trajecten de aanwezigheid van havendammen een rol kan spelen in de reductie van de golfbe-
lasting. Voor de aanwezigheid van een klein stukje voorland wordt difniet gedaan omdat dit slechts in
zeer specifieke omstandigheden effect heeft.

6. Glooiingstafels die beneden het maaiveld liggen, worden alleen beoordeeld op de toplaagstabiliteit.
Hierbij wordt uitgegaan van een dichtgeslibde top- en filterlaag. Afschuiving en materiaaltransport is
hier niet aan de orde 1. De score wordt zonodig aangepast. .

7. Bij de actualisatie wordt de aanwezigheid van een kreukelberm meegenomen in het beheerdersoor-
deel van de onzichtbare tafels.

Stabiliteitsoordeel
kreukelberm

Beheerdersoordeel

•
Score toplaagstabiliteit
onzichtbaar vlak

Niet van belang GoedGoed (Stabiel)
Onvoldoende (instabiel)

Twijfelachtig/Geavanceerd

Als de toplaag van het onzichtbare vlak stabiel is (Anamos en eenvoudig), is het stabiliteitsoordeel
van de kreukel berm niet van belang voor het beheerdersoordeel. Het beheerdersoordeel is dan altijd
"goed". Als de toplaag daarentegen instabiel of onvoldoende is, leidt een (voldoende) brede en zware
kreukel berm alsnog tot het beheerdersoordeel voldoende. Een onvoldoende brede en zware kreukel-
berm leidt bij een instabiele of twijfelachtige toplaagstabiliteit tot een beheerdersoordeel van respec-
tievelijk "onvoldoende" of "twijfelachtig".

8. Bij de actualisatie zullen de gegevens in het veld worden geverifieerd. Voor die tafels waar de band-
breedte van het omslagpunt van de toetsresultaten kleiner is dan de onzekerheid in toplaagdikte en/of
andere parameters zal de glooiing zonodig op één of meerdere plaatsen worden opengebroken.

Voor de betrouwbaarheid van het toetsingsproces wordt de beoordeling op basis van alleen de toplaagstabiliteit bij het beheer-
dersoordeel ingebracht.
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Actualisatie toetsing bekleding Uitgangspunten

9. Als bij actualisatie blijkt dat de eindscore "onvoldoende" of "nader onderzoek" is, terwijl de toplaag-
stabiliteit als "goed" beoordeeld wordt, zal in detail worden nagegaan of de oorzaak (materiaaltrans-
port of afschuiving) van de eindscore voor de gehele tafel geldig is.

10. Als aan de hand van de (her)toetsresultaten voor een betreffend vlak geen eenduidig oordeel kan
worden gegeven, kan een vlak worden opgesplitst. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een decimale
subnummering bijvoorbeeld (55000 wordt 55000 en 55000,1). Als op basis van de geavanceerde
toetsing of na open preken een opsplitsing moet worden gemaakt, wordt bij de actualisatie de oor-
spronkelijke vlakcode vervangen door een code die nog niet bestaat (bijvoorbeeld 55001 wordt 55031
en 55032).

11. Het aspect inklemming heeft alleen invloed op de rekenwaarde van de toplaagdikte. Voor tafels zon-
der inklemming wordt gerekend met de minimale dikte. Voor tafels met inklemming wordt uitgegaan
van de gemiddelde toplaagdikte.

12. Voor gepenetreerde tafels die waterdicht zijn, moet naast de berekening volgens STEENTOETS ook
nagegaan worden of statische overdrukken kunnen ontstaan. In bijlage 13 zijn twee kolommen toege-
voegd die een indi~atie geven van de mogelijke weerstand van het vlak tegen statische overdrukken .

•

•
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Actualisatie toetsing bekleding Toetsproces

4 Toetsproces

In de volgende paragrafen wordt aangegeven welke stappen zijn doorlopen en op welke manier de toets-
resuitaten nader beschouwd worden. De volgorde van de paragrafen is afgestemd op de volgorde van de
verschillende töetsingen.

4.1 InventarisatiesteenzettingenZeeland

In 1999 is in het kader van de inventarisatie steenzettingen Zeeland reeds inventariserende toetsingen
uitgevoerd. De bevindingen zijn beschreven in de "Rapportage toetsing bekleding, Willem-Annapolder,
traject dp 290 - 320".

4.2 Ontwerpberekeningen

•
Voor het ontwerpen van werken in het kader van het project Zeeweringen heeft men ook behoefte aan
informatie omtrent de eenduidigheid van de beoordeling binnen het bekledingsvlak in verticale zin. De
beoordeling van iedere tafel is gebaseerd op de werkelijke ligging van de onder- en bovengrens. Om na te
gaan of nabij de ondergrens de score gunstiger uitvalt, wordt een extra berekening gemaakt met een ver-
laagde bovengrens (bovengrens = ondergrens + % meter). Deze verfijning vormt voor de ontwerper een
handvat om de bekledingsvlakken eventueel in verticale zin op te splitsen. Voor de resultaten van deze
beoordeling wordt verwezen naar bijlage 11.2, 13 en 14.4.
Deze precisering is bij de inventariserende toetsing en de actualisatie uitgevoerd. Indien bij de actualisatie
op deze wijze een toetsresultaat "goed" wordt verkregen, wordt in bijlage 13 aangegeven waar verticaal
gezien een scheiding kan worden aangebracht. Op dit traject zijn er geen vlakken waarvoor dit geldt.

4.3 Geometrie

Bij de actualisatie is de geometrie gecontroleerd. Er zijn op dit traject geen afwijkingen geconstateerd
zodat er voor de berekeningen is uitgegaan van het digitale geometrische bestand.

4.4 Actualisatie

•
Bij de actualisatie wordt per dwarsprofiel en per tafel aangegeven wat de benodigde toplaagdikte be-
draagt, uitgaande van een eventueel logisch aangepaste constructieopbouw. In bijlage 16 wordt dit weer-
gegeven. Verder is in de laatste twee kolommen van bijlage 13 de minimale en maximale benodigde dikte
opgenomen. De grootte van het verschil tussen de benodigde en aanwezige dikte bepaalt mede de nood-
zaak om verdere onzekerheid van toplaagdikten en constructieopbouw te reduceren. Uitgaande van de
eventueel logisch aangepaste constructieopbouw wordt de eindscore en de bijbehorende toplaagstabiliteit
gepresenteerd in bijlage 11.5 en 11.6. In het volgende hoofdstuk worden de bevindingen van de actuali-
satie beschreven.

4.5 Geavanceerdetoetsing

Voor dit traject heeft GeoDelft in samenwerking met WUDelft Hydraulics in opdracht van het projectbu-
reau Zeeweringen een geavanceerde toetsing uitgevoerd voor de gepenetreerde tafels en vastgelegd in
het rapport "Geavanceerde toetsing van de Willem-Annapolder dp 290-320, fase 1, dd november 2001,
CO-388710/111". In bijlage 13 en 16 zijn de gemeten diktes opgenomen.
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Actualisatie toetsing bekleding Bevindingen en beheerdersoordeel

5 Bevindingenen beheerdersoordeel

Algemeen
De actualisatie is uitgevoerd met STEENTOETS, versie 3.20. Voor de actualisatie zijn de gegenereerde
waarden van STEENTOETS vergeleken met de invulformulieren. Verder zijn de invulformulieren in het veld
gecontroleerd en is gekeken naar mogelijke tegenstrijdigheden en onvolkomenheden.

(Logische) aanvullingen en wijzigingen
Bij de controles zijn geen onvolkomenheden of fouten met betrekking tot de aanwezige toplaagtypen ge-
constateerd. Voor verschillende niet-gepenetreerde natuursteenvlakken is in de invulformulieren ingevuld
dat de toplaag wel, maar het filter niet is dichtgeslibd. Wat de toplaagstabiliteit betreft, leidt dit met
STEENTOETS altijd tot het toetsresultaat "geavanceerd". Voor de betreffende vlakken lijkt het echter zeer
aannemelijk dat niet alleen de toplaag maar ook het filter is dichtgeslibd. In STEENTOETS is dan ook voor
deze vlakken met een dichtgeslibd filter gerekend.
Verificatie in het veld heeft uitgewezen dat voor de vlakken die beneden GHW (voor dit traject ongeveer
2,4 m+NAP) liggen, de toplaag (en daarmee waarschijnlijk ook filterlaag) is dichtgeslibd.

Verder ontbreken voor verschillende natuursteenvlakken gegevens over de dikte en de korreldiameter van
het filter. Als STEENTOETS hier niet mee kan rekenen, is voor de actualisatie uitgegaan van een filter met
een dikte van 0,1 m en een korreldiameter (Df15) van 40 mm. Als de dikte van de onderlaag ontbreekt, is
gekeken naar de dikte van onderlagen in de omgeving. Deze kan voor het betreffende vlak zijn overge-
nomen. Indien echter op basis van gegevens van de nabij gelegen vlakken onvoldoende zekerheid is met
betrekking tot de dikte van de onderlaag, is gerekend met een kleilaag van 0,3 meter dik.

•
Gepenetreerde basaltvlakken krijgen met STEENTOETS altijd de score "twijfel" als er bij de berekening van
wordt uitgegaan dat zowel de toplaag als het filter niet zijn dichtgeslibd. Om te kunnen rekenen is voor de
glooiingsvlakken waar hier sprake van was, uitgegaan van een dichtgeslibd filter.

De toetsresultaten die tot stand gekomen zijn met de hierboven beschreven "aangenomen", maar wel
logiscl'1e (veelal conservatieve) gegevens,_zijn opgenomen in bijlage 11.5 en 11.6. Deze resultaten zijn
gebruikt voor het beheerdersoordeel (zie bijlage 13 en 14:1). lri bijlage 18 zijn de logische aanpassingen
blauw gemarkeerd.

Gepenetreerde vlakken
STEENTOETS berekent de gepenetreerde vlakken uitermate conservatief. De benodigde diktes voor deze
gepenetreerde vlakken zijn daarom veel groter dan wanneer er voor dezelfde vlakken geen sprake zou
zijn van een penetratie. Dit lijkt erg onlogisch gezien het feit dat een penetratie in de meeste gevallen
zorgt voor een sterkere dan wel minimaal even sterke constructie (zie ook memo van xx-xx-2001 aan de
werkgroep Kennis). Om nu inzicht te krijgen in de minimaal benodigde dikte van de betreffende vlakken, is •
daarom voor bijlage 11.5, 11.6 en 16 gerekend zonder aanwezigheid van een penetratie. De bevindingen
zijn opgenomen in de kolom "opmerkingen" van bijlage 13. In afwachting van de resultaten van ander
onderzoek worden volledig gepenetreerde vlakken vooralsnog op "nader onderzoek" gezet.

Kreukelberm
Op dit traject heeft de kreukelberm grotendeels een sortering van 10-60 kg. Op relatief korte gedeelte is
een zwaardere sortering aanwezig (40 - 200 kg). Bij een waterstand van 6 meter +NAP varieert op de
genoemde trajecten de golfhoogte (Hs) tussen 1,8 en 2,1 meter. Volgens het rapport Toets en Ontwerpre-
gels is de benodigde sortering dan 60 - 300 kg (met een Mso ~ 184 kg). De stabiliteit van de kreukelberm
is dus volgens de onderhavige conservatieve rekenmethode niet te garanderen. Voor de beoordeling van
de onzichtbare tafels wordt de aanwezigheid van de kreukelberm niet betrokken. Een minder conservatie-
ve rekenmethodiek en een nadere bepaling van de M50 is echter gewenst.

Kleine vlakken

Voor dit traject is één strekdam aanwezig nabij dp 294. Ter plaatse van deze dam zal de bekleding van
de dijk worden doorgetrokken. Een beoordeling van de dam is daarom niet uitgevoerd. Voor het overige
zijn de kleine vlakken niet beoordeeld. .
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Actualisatie toetsing bekleding Bevindingen en beheerdersoordeel

Beschrijving vlakken met afwijkende scores (vergeleken met inventarisatie)
In de onderstaande tabel zijn de vlakken opgenomen die een afwijkende score (o.b.v. bijlagen 13 en 14.1)
ten opzichte van de eerder uitgevoerde toetsing hebben gekregen. Tevens is getracht deze afwijkende
score te verklaren. In de laatste rij staan de vlakken weergegeven die tijdens de inventarisatie (i) of tijdens
de actualisatie (a) niet zijn getoetst.

•

Tafel- Top- Score Score verklaring verschil score
code laag Inventarisatie actualisatie

bijlage 14.1 bijlage 14.1

29408 11,1 ONVOI.. n.v.t, Klein vlak bij actualisatie niet beoordeeld

29501 28,4 -- ONVO('~'" .Nade!9nd ..Obv logische aanvulling gering diktetekort o a 4 cm

29502 28,4 - ÖN\J15C Naderpnd Obv logische aanvulling gering diktetekort o a 1 cm

29503 28,4 .Nader Ond <.1NVOL Onvold obv logische aanvulling meer dan 20 cm dikte tekort,
29801 28,52 ··NaderOnd 'örtvöC~,Bij beschouwing 'ongepenetreerd' is het onvoldoende

29802 28,52 NaderOnd --f.iNVÖL bij beschouwing 'ongepenetreerd' is het onvoldoende

29903 28,3 ONVOl NaderOnd slechts 1 doorsnede is onvoldoende op

30701 28,3 '. :':GOED. ~/;, 'NáderOnd Naderonderzoek ivm diktebeschouwing 28,7 gekanteld

30704 28,3 ,...,..GOED .; .... NaderOnd' Naderonderzoek ivm diktebeschouwing 28,7 gekanteld
.. ,'. c' '''''.:

30803 26 ./" 'GOED'·' ',." NaderOnd goed obv logische aanvulling, mits Dklei>-45 cm en Dtop>- 23,1 cm

31201 26 ···GOED.~ " ON'-Ior- bij veldbezoek zijn holle ruimten gesignaleerd

31302 28,11 Nader Ond ······ONVÖt'- bij beschouwing ongepenetreerd blijft het onvoldoende

31304 11,1 NaderOnd --Oö,,(jÏ, -- onvold obv logische aanvulling meer dan 20 cm dikte tekort
:'1

31602 26 , NaderOnd :(;.:~;~8~2·,jl~. Flauwer talud; bij inventarisatie als berm getoetst met tan=O,35
-'-',.

Tabel 5.2. overzicht verschillen In toetsresultaten

Oordeel mogelijk opdrukken toplaag
De stabiliteit van gepenetreerde vlakken wordt mede bepaald door het ontstaan van statische overdruk-
ken. In STEENTOETS wordt hier geen oordeel over gegeven. Voor de gepenetreerde vlakken die op basis
van golfklappen in STEENTOETS een oordeel "goed" of "twijfelachtig" hebben gekregen, dient daarom
ook de kans op statische overdruk te worden nagegaan.
Verschillende vlakken liggen zodanig hoog op het talud dat de maatgevende grondwaterstand hier bene-
den de ondergrens van het betreffende vlak ligt. Hierdoor vindt onder het betreffende vlak geen drukop-
bouw plaats en zal het vlak niet worden opgedrukt. Ook als het vlak niet waterdicht is ingegoten zal de
drukopbouw onvoldoende zijn om het betreffende vlak op te drukken.
In bijlage 13 zijn in de laatste twee kolommen voor de betreffende vlakken de minimale en maximale
weerstand tegen opdrukken weergegeven. Hierbij zijn de hoogteligging van het vlak en de waterdichtheid
van zijn omgeving buiten beschouwing gelaten. Deze waarden zijn een indicatie voor het gedeelte van het
vlak dat op basis van mogelijk opdrukken eventueel behouden kan blijven.

Vlakken met Doornikse blokken
Ongeveer Vanaf dp 300 bestaat de ondertafel grotendeels uit Doornikse bloksteen volgens een gekanteld
patroon. Destijds is afgesproken dat met de gemiddelde dikte mocht worden gerekend als er sprake is van
afwisselend "liggende blokken" en "gekantelde blokken". Bij veld bezoek is gebleken dat op dit traject al-
leen patronen voorkomen met de verhouding tussen het aantal "gekantelde" en "liggende" rijen van 1:1. In
de memo van xx-xx-2001aan de werkgroep Kennis, is aangegeven met welke diktes gerekend wordt voor
de verschillende patronen.
Voor deze tafels geldt dat het verschil tussen de benodigde en de aanwezige dikte veelal kleiner is dan 5
cm. Hierdoor wordt geqadivseerd om onader onderzoek uit te voeren naar de toe te passen diktes.

Waterschap Zeeuwse Eilanden 9



ij.

Actualisatie toetsing bekleding Bevindingen en beheerdersoordeel

Geavanceerde toetsing
Voor dit traject heeft GeoDelft in samenwerking met WUDelft Hydraulics in opdracht van het projectbu-
reau Zeeweringen een geavanceerde toetsing uitgevoerd voor de gepenetreerde tafels. In het rapport
"Geavanceerde toetsing van de Willem-Annapolder dp 290-320, fase 1, dd november 2001 , CO-
388710/111" is het resiultaat van de geavanceerde toetsing vastgelegd. Alle betreffende gepenetreerde
tafels moeten op grond hiervan worden afgekeurd. Echter op basis van de infiltratie proef bij Kruiningen
wordt geadviseerd om deze tafels vooralsnog te parkeren totdat de analyse van de infiltratieproef is afge-
rond. Bij de actualisatie worden deze tafels geparkeerd en krijgen een score van "nader onderzoek".

Verder blijkt dat de gemeten diktes vrij goed overeen komen met de inwinformulieren van de inventarisa-
tie. Bij de geavanceerde toetsing is voor de beschouwde gepenetreerde Doornikse tafel (met een gekan-
teld patroon) alleen één gat gemaakt ter plaatse van de platliggende blokken. Er is géén uitspraak gedaan
over het al dan niet kunnen toepassen van een grotere dikte door de aanwezigheid van een gekanteld
patroon.

•

•
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Actualisatie toetsing bekleding Vervolg

6 Vervolg
De actualisatie vormt het vertrekpunt voor de geavanceerde toetsing en het ontwerp van een eventueel
nieuwe bekleding. Voor de beoordeling van de in dit rapport beschreven toetsresultaten kan het best wor-
den uitgegaan van bijlage 13 en 14.1, waarbij bijlage 14.1 de score weergeeft van kolom "eindoordeel" in
bijlage 13. Dit eindoordeel is gebaseerd op de score van STEENTOETS (waarbij de slechtste score van
respectievelijk de toplaagstabiliteit, materiaaltransport en afschuiving maatgevend is) en het beheerders-
oordeel. Voor het beheerdersoordeel is onder andere gebruik gemaakt van bijlage 11.5 en 11.6 en staat
beschreven in de kolom "bevindingen" van bijlage 13. De toetsresultaten van bijlage 11.5 en 11.6 staan
respectievelijk weergegeven in de kolommen "stabiliteit toplaag / score" en "eindscore steentoets" van
bijlage 18. Voor de totstandkoming van deze bijlagen is gebruik gemaakt van logische waarden (zie
hoofdstuk 5). Ook bijlage 16 is gebruikt voor de onderbouwing van het beheerdersoordeel. In deze bijlage
staan de minimaal benodigde diktes weergegeven voor een "goed" toetsresultaat.
Voor niet-zichtbare vlakken speelt tevens mee of er sprake is van een zware kreukelberm die zorgt voor
een gereduceerde golfaanval van het onderliggende bekledingsvlak. Als volgens de beheerder sprake is
van een 'zware' kreukel berm wordt de score (in bijlage 14.1) van het onderliggende vlak minimaal "vol-
doende" e.e.a. afhankelijk van de toplaagstabiliteit. Als er geen sprake is van een 'zware' kreukelberm is
het oordeel van het onderliggende vlak uitsluitend gebaseerd op de toplaagstabiliteit.

In afwachting van de resultaten van infiltratieproef in de Kruiningenpolder worden volledig gepenetreerde
vlakken vooralsnog op "nader onderzoek" gezet. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt voor
een definitief oordeel van de betreffende volledig gepenetreerde vlakken.

Voor de Doornikse tafels wordt geadviseerd om de toe te passen diktes in onderling overleg tussen de
beheerder en het projectbureau Zeeweringen tijdens een veld bezoek vast te stellen. Tevens is het nood-
zakelijk dat vanuit de werkgroep kennis een uitspraak komt over de te hanteren diktes.

Waterschap Zeeuwse Eilanden 11



Toelichting bij bijlagen

., '.

1 ,
'1 ,_

"
Algemeen

(tabel)

2

Gebied
(tabel)

3 ".'

' .

Toelichting omzetting inV(hlformulier naar spr~a~sheetprogramina STEENTO,~:rS I. .,,-"

'. " '" '" ;;" "L 11' ,.' ....

In deze bijlage wordt beschreven op welke wijze de gegevens van de inventarisatie worden omgezet in een vorm die geschikt is voor
STEENTOETS. Het betreft alleen de kleikwaliteit, kleikern, afschuiving en materiaaltransport. Deze tabellen zijl) in overleg met Rijkswaterstaat,
Dienst Weg- en Waterbouwkuilde (DWW) tot stand gekomen. Verder is een lijst met afkortingen opgenomen' van constructie-elementen

opgenomen.

Conversietabel dii!<palenstelsel per gebied freferentlestelsel al
Per gebied wordt een conversietabel met een nadere gebiedsaanduiding, zoals poldernamen. gegeven. Hierin zijn de volgende drie

reférentiestelsels opgenomen:
A. Dit stelsel is gebaseerd op een dijkpaalnummering, veelal per polder, zoals deze buiten aanwezig was tlm 2000. Langs de Noordzee betreft dit

het [arkus raaienstelsel.
B. Dit stelsel is geprojecteerd op de buitenkruinlijn van de dijken en de duintop van de zeereep bij duingebieden. De volgende äfzonderlijke
stelsel worden onderscheiden: Noordzee Schouwen, Noordzee Walcheren en Noord-Beveland, Westerschelde en Oostersehelde.

C. De basis van dit stelsel is identiek aan referentiestelsel B. De referentie is echter gebaseerd op de dijkringgebieden conform de Wet op de
waterkering. .
Het referentieste/se/ C moet nog nader worden uitgewerkt.

Materiaajtabel
Algemeen

(tabel)

In deze tabel zijn een aantal standaardwaarden opgenomen. Deze worden toegepast bij de conversie van de invoergegevens naar
STEENTOETS. Per toplaagtype wordt aangegeven of de toetsing met STEENTOETS en eventueel met ANAMOS kan worden uitgevoerd.

e 4· HYdrauUsche randvoorwaarden bekledli'la volaens RIKZ Der aebled ;~ "e

In bijlage 4.1 en 4.2 worden de hydraulische randvoorwaarden voor de bekleding gegeven voor drie verschillende waterstanden en het toets peil
bekleding. Voor de Westerschelde en de Zuidwest kust van Walcheren is de golfbelasting gebaseerd op "Golfrandvoor-waarden op de
Westerschelde gegevelJ een 1/4000 wind-snelheid, deel 11, RIKZ juli 1998". Voor de Oostersehelde is de golfbelasting vastgelegd in
Golfrandvoorwaarden Oostersehelde, concept; december 1998,' RIKZ.
Het "toetspeil bekleding" is gebaseerd op het rapport "De basispeilen langs de Nederlandse kust, RIKZ mei 1995". Het "toetspeil bekleding" is
gelijk aan het basispeil uit 1985 vermeerderd met de invloed van 65 jaar (1985-2050) zeespiegelstijging. Eén en ander conform het rand-

voorwaardenboek.
Tabel met golfcondities volgens tabel1 ,2 en 3 behorend bij 3 waterstanden. Voor de Oostersehelde betreft dit de waterstanden NAP, 2 meter +
NAP en 4 meter+NAP, Voor de overige gebieden zijn de golfcondities gegeven b'ij 2 m+NAP, 4m+NAP en 6 m+NAP.

4.1 Tabel niet de hydraulische randvoorwaarden ,bekleding Inclusief de aanpassingen die nodig ~,IjnOI1'l het
lint - .blnrTe-n STEENTOETS aoed tB lafen Wr~ll~i.·.

Gebied
(tabel)

De aanpassingen t.o.v. de waarden die RIKZ heeft afgegeven, zijn in de tabel met kleur gemarkeerd. Tevens zijn op een paar locaties de
vakgrenzen (max 50 à 100 meter) verlegd om beter aan te sluiten bij de werkelijke situatie.

"' Overzicht van de hvdraulische rändvoorwaarden alleen voor aolft8bel1 <,

Gebied
(figuur)

In dit overzicht wordt de golfhoogte en de golfperiode bij 3 waterstanden en bij toetspeil gepresen-teerd. Verder wordt het toetspeil bekleding en
het toetspeil 2QOO(kruinhoogte) samen met GHW in een figuur weergegeven. .

5 Overzichtskaart ,t~· '"
1 per traject

(GIS)

Op de overzichtskaart, ingezoomd op het totale traject (ArcView ), zijn de referentielijn van de waterkering, de dijkpalen volgens het
referentiestelsel B en de dijkvakindeling weergegeven. Hierbij wordt een topvectorkaart (schaal 1:25.000) als onderqrond gebruikÎ. Op' deze kaart
wordt eveneens de grenzen van de randvoorwaardenvakken aangegeven.• Meer per traject Voor een beter ruimtelijk beeld van de glooiingstafels is het traject opgedeeld in een aantal deeltrajecten met een lengte van 100 tot 200 meter.

(GIS) Hierin wordt duidelijk gemaakt welke toplaagtypen voorkomen. Verder wordt in elk overzicht voor iedere.glooiingstafel de uniek vlakcode als label
toegevoegd. Deze bijlage vormen een belangrijk hulpmiddel bij een veldbezoek.
Naast de dijkvakindeling inclusief de dwarsprofiellocatie en het referentiestelsel B en zijn ook de dijkpalen van het referentiestelsel A opgenomen,
om de plaatsbepaling bij een veldbezoek te ver-eenvoudigen.
Voor een beter ruimtelijk beeld van de glooiingstafels is het traject opgedeeld in een aantal deeltrajecten met een'lengte van 100 tot 200 meter.
Hierin wordt duidelijk gemaakt welke toplaaqtypen voorkomen. Verder wordt in elk overzicht voor iedere glooiingstafel de uniek vlakcode als label
toe-gevoegd. Deze bijlage vormen een belangrijk hulpmiddel bij een veldbezoek.
Naast de dijkvakindeling inclusief de dwarsprofiellocatie en het referentiestelsel B en zijn ook de dijkpalen van het referentiestelsel A.. ~..: .

.".;.~ 7 "';~ Vooraänzlcht toplaaaindeling, aeschematiseerd OP basjs van de dWarsi>'rofiellocaties ,:
1 per traject

(figuur)

I.overzlchtskaarten met {oÎ)laaawDen·... ~..

Indeling van de toplaagtype conform de kolommen "vlakcode" én "onderlinqe samenhang" van de materiaaltabel. Voor de gebruikte kleuren wordt
verwezen naar de legenda waar eveneens de opper-vlakten per vlakcode zijn. vermeld. De horizontaal' geprojecteerde oppervlakten zijn berekend
op basis van de gekozen dijkvakindeling. Hierdoor zal enige afwijking optreden met de werkelijk geprojecteer-de oppervlakten, zoals (laze met

GIS bepaald zijn.
Op de verticale as worden de hoogtematen weergegeven ten opzichte van NAP.
Onzichtbare vlakken zijn met diagonale lijnen weergegeven.

> Standaard labelkeus: Toplaagtype als ingevoerd

, 8:.1" Vooraanzicht Vlakcode aeschematiseerd OD basls van de dwarsDFofiellocaties
1 per traject

(figuur)

In dit vooraanzicht worden alle unieke vlakcoderingen weergegeven. De opbouw van de' code is als volgt. Voor de Westerschelde en de
Oostersehelde refereren de eerste drie cijfers aan de dijkpaal waar het vlak begint. De twee laatste cijfers geven een volgnummer aan. Een cijfer
achter de komma bete-kent dat het vlak in het spreadsheet "DYKTAFEL" gesplitst is in verband met de presentatie en/of de precisering van de

toetsresultaten.
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Toelichting bij bijlagen

N'r. en me .OJns(:h(lMna Ji»)Îlqen tij , :~.
u, '-" "- ; . " :-"', -:c-

t .

Bijlage 8,2 tiro 8. 7 'IIordim 'alleen OR verzoe~ bijgevoegUl Als. de informatie van àez~ bijlagen reeds terug te lÎind~n

IC· op andere overzichtea Clanwordt dit hieronder vermeld. Onzióhtbare vlakken zijn met diagonale lijnen· ,. ",. ~
'. ,wflprgegeven.
.. ;. .... , ....

(.~ '.11 ,.".'
1 per traject

8.;2 VooraanzlchftoDlaaa
.

In dit vooraanzicht wordt het toplaagtype van alle' vlakken weergegeven. De codering is conform de materiaaltabel van bijlage 3. Dit kenmerk is
opgenomen in bijlage.7.

8.3 ~1 Vooràahzlcht Con8lrtlctJeC0d8
In dit vooraanzicht wordt de constructiecode van alle vlakken weergegeven. Uit de constructiecode kan direct de opbouw van de toplaag met de
bijbehorende onderlagen worden afgeleid. De codering is conform de materiaaltabel van bijlage 3. .

8.4' Voora.anzlcht TeJudheliirul . ."
In ditvooraanzicht worden van alle vlakken de minimale en maximale taludhelling in graden weergege,ven.

',8.5. Voo taekozen -administratief bnmerk
In dit vooraanzicht kan één van de administratieve kenmerken zoals deze in de database zijn ingevuld. xx is het volgnummer zoals deze vermeld
is in bijlage 17. .

8.6 Vooraanzlèht aekozen kerl'merk UIt bfJlàa. t2
•.. .1,

•
' ~;

In dit vooraanzicht kan één van de kenmerken uit bijlage 12 worden weergegeven Dit betreft alleen de invoerparameters. Hi.ermeekan-zichtbaar
worden gemaakt hoe de conversie de verschillende parame-ters naar STEENTOETS is verlopen. xx is het volgnummer zoals deze vermeld is in
bijlage 17.

8.7 IVooraanzIcht aekoz.n ;uit blileaa n .':'.; ..:-, '"In dit vooraanzicht kan één van de kenmerken uit bijlage 13 worden weergegeven .xx is het volgnummer zoals deze vermeld is in bijlage 17.

9 I [)WarsDroflelen VOor tr8i.ct ••.tot ...
1 of meer per Voor het geselecteerde dijkvak wordt een dwarspro-fiel sa-mengesteld uit de gegenereerde gegevens van de ESRI module. Eventueel wordt dit

traject profiel ter controle vergele-ken met de bronge-ge-vens uit DG-dialog topogra-fie. Verder wordt in het dwarsprofiel de ligging van het maaiveld
(figuur) aangegeven. In de bijbe-horende tabel is een aantal kenmerkeri van de tafels opgenomen. Voor de onzichtbare vlakken is het profiel aangepast

als de talud helling afwijkt van de bovenliggende tafel. B,ijeen te flauwe hel.lingwordt de verticale maat aangepast en bij een te steile helling de
horizontale maat. In bijlage 15 wordt hiervan een overzicht gegeven,
Standaard worden slechts een beperkt aantal dwarsprofielen in de rapportage meegenomen. Alleen op verzoek worden alle dwarsprofielen
uitgedraaid.

10 . ~." aIIHn 9P waoelJ ~, g ., ~

~rt CörifoIm""., e,mèIhef~ a"~ennterlc.
F ".

1 per traject 10.1 eindoordeel inclusief beheerdersoordeel zie ook bijlage 14.1
(figuur) 10.2 eindoordeel exclusief beheerdersoordeel zie ook bijlage 14.2

10.3 eindoordeel exclusief beheerdersoordeel zie ook bijlage 14.3; bovengrens= ondergrens+0.5 m
10.4 eindoordeel exclusief beheerdersoordeel zie ook bijlage 14.4; golftabel2

11.1 STEENTOETS. vooraanzicht eindscore __ r ;JMtfalOoIInaSta'eI "

1 per traject In dit vooraanzicht wordt de eindscore van STEENTOETS per dijkvak weergegeven. Derhalve zijn per glooiingstafel meerdere scores mogelijk.
(fig,uur) In de legenda wordt de resulterende oppervlakten vermeld. Een en ander conform bijlage 7.

Een score "geen oordeel" betekent meestal dat het toplaagtype niet met STEENTOETS te beoordelen is. In een enkel geval (klein of
onbelangrijke tafel) zijn onvoldoende gegevens bekend, waardoor STEENTOETS geen resultaat oplevert.

> Standaard labelkeus: vlakcode

11.2 STEENTOETS vooraanzicht eindscore ptr dUkyak Der aloollnastafel met B.ar =O.ar +% m ~
. 1 per traject Voor het ontwerpen van werken in het kader van het project Zeeweringen worden in dit vooraanzicht de resultaten weergegeven conform bijlage

(figuur) 11.1. Hierbij wordt echter voor iedere glooiingstafel bij elk dwarsprofiel de bovenkant van de tafel als volgt aangepast: Bovengrens = Ondergrens
plus een halve meter (B.gr = O.gr + Y. m). Hiermee kan worden nagegaan worden of wellicht een deel van de glooiing aan de onderzijde kan
blijven zitten.

> Standaard labelkeus: vlakcode

11.3 STEENTOETS. vooraanzicht tODlaaastabllltelt Der dllkVak per alooilnastafel ..
1 per traject In dit vooraanzicht wordt de resulterende toplaagstabiliteit van STEENTOETS per dijkvak weergegeven. De onderliggende score van ANAMOS

(figuur) wordt eveneens zichtbaar gemaakt. Per glooiingstafel zijn der-halve meerdere scores mogelijk. In de legenda wordt de resulterende oppervlakten
vermeld. Een en ander conform bijlage 7.

Standaard labelkeus: aanwezige toplaagdikte

11.4 STEENTO.ETS, vooraanzicht eindscore per dijkvak per giGOlinastafel. aolftabel 2
1 per traject In dit vooraanzicht wordt de eindscore van STEENTOETS per dijkvak weergegeven. Op basis van golftabel2. Een en ander conform bijlage 11.1

(figuur)
> Standaard labelkeus: vlakcode

11.5 STEENTOETS. voo'raanzieht o.b.v. aanaeDaste Invoer • ~ .,:...
1 per traject Opzet vergelijkbaar met bijlage 11.1. Echter resultaten o.b.v. logische waarden n.a.v. veldbezoek.

(figuur)
> Standaard labelkeus: vlakcode
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N~.èntype '(l)mschrilylnlï~ljlagen. '.'. " .' i'i d,{!:' , e, .' ' '; il. ". '
",: te'

11.6 .STEENTOETS vooraanZ\ichnoDlaàastabmtei~ o.b.v. aangepaste invoer"" -:Zi ,j, ('_ ,
' -'"-

1 per traject Opzet vergelijkbaar met bijlage 11.3. Echter resultaten o.b.v. logische waarden n.a.v. veldbezoek.
(figuur)

> Standaard labelkeus: aanwezige toplaagdikte

'"' 12 , STEENTQETS toel$ingstabel ., .'
'c., ., lil :' ",;,

1 per traject De toetsingstabel van STEENTOETS, waarbij per glooiingstafel alleen de maatgevende situatie geselecteerd is; Dit wordt bepaald door het
(tabel) maximum van Hs/(DD)*D2/3

'" 13 EInd'score bekleding per tafel inclu.ief beheerderaoordeel
.e,

1 per traject Een toetstabel waarbij de resultaten gedestilleerd zijn uit de toetstabel-van STEENTOETS, Bij een afWijkende eindoordeel wordt in deze tabel het
(tabel) beheerdersoordeel met onderbouwing gegeven. Daar-naast zijn voor alle vlakken de oppervlakten weergegeven. Deze tabel vormt de basis.

waarmee een totaaloverzicht van de resultaten kan worden gegenereerd. Als uitbreiding op de inventarisatie wordt per tafel aangegeven wat de
benodigde dikte moet zijn om te zorgen dat fde toplaagstabiliteit verzekerd is. Hierbij is zonodig de constructieopbouw (enigszins) aangepast. Dit
betreft met name wijziging van de dichtgeslibdheid van toplaag of filterlaag.

14.1~ Eindoordeel bekleding oer alooiinà.tafel. Inclusiefbeheerdersoordeel
1 per traject In dit vooraanzicht worden het eindoordeel van bijlage 13 gepresenteerd. Hét betreft de eindscore van STEENTOETS inclusief het

(figuur) beheerdersoordeel. Hierbij geldt dat per glooiingstafel (=vlakcode) één score mogelijk is.

> Standaard labelkeus: vlakcode

14.2 Elndoordeet,beldeding ,per alooilnastafel excluster beh'eer.dersoordeel • aolftabel1 ..... ~
1 per traject In dit vooraanzicht wordt per glooiingstafel de eindscore van STEENTOETS gepresenteerd. Het betreft de kolom "eindscore tabel 1, bijlage 14.2"

(figuur) van bijlage 13.

> Standaard labelkeus: vlakcode

·,'14.3 Eindoordeel bèkledlng per giGOlinastafel. excl. beheerder800rdeel met Bar = Oor +%In
1 per traject In dit vooraanzicht wordt per glooiingstafel de eindscore van STEENTOETS gepresenteerd. Het betreft de kolom "eindscore met B.gr = O.gr + y,

(figuur) m bijlage 14.3" van bijlage 13.

> Standaard labelkeus: vlakcode

14,4'·t -" Eindoordeel beklèdlna Der aloollnastafel excluSief "heerd.l'Soordeel aolftàbel 2'
.. ""

1 per traject In dit vooraanzicht wordt per glooiingstafel de eindscore van STEENTOETS gepresenteerd. Het betreft de kolom "eindscore tabel 2, bijlage 14.4"
(figuur) van bijlage 13.

> Standaard labelkeus: vlakcode

~,~: ;15 AanDassinaèl'l van onzichtbare"vlàkken ,,' \L ~' , , iif:" ~ , I~!", ~, ~
1 per traject In drie overzichten wordt aangegeven op welke wijze het talud van de onzichtbare vlakken wordt aangepast zodat de helling overeenkomt met

(figuur) de bovenliggende tafel. Deze automatische routine was nodig omdat de taludhelling binnen GIS niet altijd correct geconstrueerd was.

,1~1:6 . Overzicht benódlgde dikten ,\ " ""110 £'

1 per traject In dit overzicht wordt voor iedere tafel in elk dwarsprofiel aangegeven het tekort dan wel overschot aan dikte op basis van alleen de.
(figuur) toplaagstabiliteit. De benodigde dikte is gebaseerd op het maximum van de 3 golftabellen. De constructieopbouw is zonodig aangepast om een

eindscore te kunnen berekenen. Deze visualisatie kan gebruikt worden bij de afweging om eventueel meer gegevens van de glooiing in het veld
te gaan verzamelen.

> Standaard labelkeus: aanwezigè toplaagdikte

,11" " GonsfrucUe"e,.Îleoevens fe tonen kenm.erken. .'leen1op verzoek 11" ~., , :!if
ii. " ,11":'" ,,:,,~.

Algemeen In 3 tabellen wordt een opsomming gegeven van de kenmerken die gebruikt kunnen worden als label
(tabel) In biilaaen 7 B.5 tlm B,7, 11.1 tlm 11.4, 14.1 tlm 14.4 en 16.

1~!1":<j:, 18 , ":t' SrEENTOETS to.tslng,stabel (.Ioaisch aanfll8NUldbestand} 1', " " '>!I £ ,
1 per traject Opzet vergelijkbaar met bijlage 12. Het versohil met bijlage 12 zijn de blauw gemarkeerde cellen. Dit zijn logische waarderi, waar gebruik van is

(tabel) gemaakt voor het bepalen van bijlage 11.5 en 11.6.

19 'Tabel met oDmerkingeh en bevindinaen In het kader van het veldbezoek
1 per traject In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de opmerkingen en bevindingen in het kader van het veldbezoek.

20 STEENTOEJS toetsingst.bei :(kleine vlakken) ill .,.
1 per traject Opzet vergelijkbaar met bijlage 12 en 18. Het betreft de gegevens van de vlakken die door de schematisering in eerste instantie niet zijn

(tabel) beoordeeld.

21· Oordeel kreu,kelbenn "
! i'" , '11' .',i'

1"
1 per traject Oordeel kreukelberm op basis van berekening.

25 overzicht van de niet a.toetste (steenzettinas)vlakken
1 per traject Overzicht van de niet getoetste glooiingstafels met constructiecode. Dit zijn de tafels die niet door geen enkele maatgevende dwarsprofiellocatie

(tabel) worden doorsneden.

;''''31 Toetsina drasbekledlna, aolflda'p i
," "

1 per traject Overzicht stormverloop met maximale belastingduur bij golfklappen

32 :roetsing réststerkte klellaaa x ,

1 per traject Overzicht stormverloop met maximale belastingduur bij reststerkte

41 . ;1:', [>e bijlage 41 tlm l':; hebben speçifiek betrekking OR de toe,~ing in het.kad,ervan de ov;~raëht van ;~rken.·
Nadere invullino voIQt,t.z.t.· ','l;i: k '. .t~,.'·~ . ~ . <t. "', ,

3 van4 overzicht beschrijving bijlagen



Toelichting bij bijlagen \

Niet alle bijlagen worden standaard uitgedraaid en in de rapportage opgenomen.
De bijlagen die cursief gemaakt zijn, worden alleen op verzoek uitgedraaid; in de meeste gevallen zal de informatie van deze
bijlagen niet gebruikt worden.

Inalle bijlagen is een versiedatum opgenomen. Bij het afdrukken van de bijlagen 1 Um 4 wordt altijd de laatste versie van deze
bijlage uitgeprint. Als deze versiedatum recenter is dan één van de overige bijlagen dan dient de betreffende bijlage mogelijk
opnieuw gegeneerd te worden, .
Bijlage ~ en 3 zljn alqerrieen geldig en identiek vooralle beoordeelde trajecten. Bijlage 2 en 4 zijn alleen per gebied
verschillend (Westerschelde. Oostersehelde en Noordzee Walcheren). De overige bijlagen hebben specifiek betrekking op een
be-paald traject met een lengte van circa 4 kilometer.
In de volgende tabel wordt per bijlage een omschrijving gegeven. 'In de kolom "type" wordt aangegeven of de bijlage algemeen,
voor een bepaald gebied of voor een specifiek traject geldig is. Hierbij wordt aangegeven of de bijlage uitéén of meerde-re
página's bestaat. Eveneens wordt vermeld of hef een tabel, een figuur of een GIS kaart betreft.

Voor de trajecten waar geen logische aanvullingen nodig zijn geweest ontbreken de bijlagen 11.5, 11.6 en 18. Deze bijlage zijn
voor deze trajecten identiek aan respectievelïk bijla e 11.1, 11.3 en 13.

•

•

4 van 4 overzicht beschrijving bijlagen



e •
bijlage 7.0

..

Westerschelde
dp 290 • dp 320

toplaagindeling

Ifl alal al
Em al

F.lil
El F.lil F.lil

:mJ
al F.lil El Em m El iJ m

F.lil
~ tE:I ~~ tEl rEl tEl F.lil

Efl m Elm Em m F.lil ta:l :mJ Efl F.lil F.lil
Efl F.lil F.lil iJ El iJ F.lil

Em m Em Em Em _ Em
Em

Em I F.lil iJ I F.lil Em m

08

conform materiaaltabel

030,0

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-2
029,5032,0 031,5 031,0 030,5

06

04

02

o

029,0

Label : aanwezige toplaagdikte
eenheid: [cm)

Dyktafel ws 200 - 320 2002.02,01 versie 3,10 met dnodig

st

betonblokken

Steentoets versie 3.20

totaal: 167,5 (x 1000 m2)gras 0,0 niets

lil basalt

.. natursteen

Legenda

~ onzichtbaar vlak

t-; .?, "1

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.10

15:20
4-2-02



OB

Westerschelde to~laagindeling
conform materiaaltabel

bijlage 7.0
dp 290 - dp 320

Ii i
Em Em IDI Em IDIm mil mil

m m m E m
IDI IDI IDI m

IDI

Em • •ED Ell}fm Ell} Em Ell IDI
fm fm Ell Ell em Ell mil

EZJfm Ei Ell ElI_milEll}
Ell m ES Ell Ell Em Ell

~ ~ --------~-2

030,5 030,0 029,5031,5 031,0032,0 029,0

06

04

02

o

Steentoets versie 3.20Label: toplaagtype Dyktafel ws 200 - 320 2002.02.01 versie 3.10 met dnodig
I

staoarootte 20 m

"platen "betonblokken .. betonzuilen

Itooi asfalt penetratie Ilillbeton penetratie1c::::::Jleco/matten totaal: 167,5 (x 1000 mZ)

14:14
1-2-02

Legenda

~ onzichtbaar vlak lIBbasalt "asfalt

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.10 e •

totaal



e e

08

Westerschelde
dp 290 - dp 320

Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.1

06

04

02

o

029,0

Label : vlakcode Dyktafel ws 200 - 320 2002.02.01 versie 3.10 met dnodig

voor deze figuur is bij 1 traject de vakgrens aanqepast

Steentoets versie 3.20

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.10

op basis van: ingevoerde waarden zonder reststerktefilterlaag

~ ~~ _J_2

030,5 030,0031,5 031,0032,0

"geavanceerd onvoldoende .. geen oordeel

totaal: 167,5 (x 100) m2)

Legenda

~ onzichtbaar vlak

goed "voldoende

14:15
1-2-02



Westerschelde Steentoets, vporaanzicht resultaten
op basis van: alleen toplaagstabiliteit

bijlage 11.3
dp 290 - dp 320

~ --------~-2

031,5 031,0 030,5 030,0 029,5032,0

Label: aanwezige toplaagdikte
eenheid: [cm)

Dyktafel ws 2ro -320 2002.02.01 versie 3.10 met dnodig

staoorobtte 20 m

Steentoets versie 3.20

lilonvoldoende
11111 U instabiel

"geen oordeel

1111111 geen oordeel

Legenda

~ onzichtbaar vlak

goed l1li geavanceerd

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.10 e •

08

06

04

02

o

029,0

14:16
1-2-02



- e
,.

08

Westerschelde
dp 290 • dp 320

Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.5

06

04

02

o

029,0

Label : aanwezige toplaagdikte
eenheid: [cm]

Dyktafel ws 200 - 320 2002.02.01 versie 3.10 met dnodig Steentoets versie 3.20

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.10

op basis van: aangepaste invoer zonder reststerktefilterlaag

~ ~ ~ ~_2

032,0 031.5 031,0 030,5 030,0 029,5

"geavanceerd onvoldoende .. geen oordeel

1111111 geen oordeel
Legenda

~ onzichtbaar vlak detaIltoets :ANAMOS

14:16
1-2-02



Westerschelde
dp 290 - dp 320

Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.6
toplaagstabiliteit op basis van aangepaste invoer

~ ----------------~-2

032,0 031,5 031,0 030,5 030,0 029,5

Label: aanwezige toplaagdikte

eenheid: [cm]

Dyktafel ws 200 - 320 2002,02.01 versie 3.10 met dnodig Steentoets versie 3,20

staoardotte 20 m

"geavanceerd "onvoldoende "geen oordeel

detailtoets :'ANAMOS II!!: 's'.. it" 1111111 instabiel I111111 geen oordeel
legenda

~ onzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.10 e •

08

06

04

02

o

029,0

14:17
1-2-02



e
Eindscore bekleding per tafel, inclusief beheerdersoordeel

e -;

Bijlage 13

Eind·
oordeel

kwalltoit.-
Tafel [ Opper constructie

HsiLlD.~A213 git tlod vlakte coderingco e (hor. gemeten)

Uit GIS[ ~I~
Cl! Cl! C " C " C " I C~ ~ Ë

~ ·ë .. ·ë to ..
to ~ e e e ::

0s:

bevindingen oordeel
beheerder

g> lil'
'e .!!!
lil ~

Dytdalef WS 290 - 320 2002.02.01 versie 3.10 met dnodig
Rapport 1 van2 1-2-02



Eindscore bekleding per tafel, inclusief beheerdersoordeel

Opper
vlakte

(hor. gemeten)

constructie
codering

'S
a.
a.-
o,!.. ..~!
of;

Klem- Klem- I te •• I~ I § t~aag<fikt::;:' .. n
factor git factor tlo factor-d ill g. gemiddelde

! ..: ~_dl=ktT"'en':"""-+-.,....,.:-i--en--r" I .. I e I :I!" ..'" 'ë" ë" !!.5 !!; ~:E-e·e t i t tt g..I! Ol Ol 1ëe1ëE'i.~
- .-. g :;; - .. .. 'I: ~

o ai g -g ei ei g:,-;g -a .5 •

Tafel
coda.., .

oS~I~!~z ~

:i'
~..
."

"o

,00 1,00111,101 IJ I 0,20 I 0,531 0,68

-1.001.00117,001 J I 0,121 0,40 I 0,831[436128904 3.4421 2.957117 kI 129,0 32,013,92 4.42I::QM] lMJ 3.041
3.1531 2.985111,1 kI 129,0 29,410,30 2,76IO,3011,041-:3,ffo 1,001-,00111,101 ,J I 0,20 I 0,591 0,6512 -128905
5.2871 5.1291tl,1 s1kI 129,0 30,112,62 4,1710,2911,031 5.3091~_128906
4781 614111,1 Id ~29,O- 29:41.0.04 091103011041 639lia 11 128911

12 1l76Il.094126,OI DUVI<I 129.4 29.711,57 2,8[l0'36Tl.0ST 1159
9291 1.028111.1 sM'nYkI 129.4 29.61·0,37 1.5710,3011.041 1.07112.72 3.0611.95 223

lia 166111.1 sIYImyId 129.4 29.61-0,62 ·0,2310,3511.061 17617442721174202
35 2. 2.131128.4 DUVI<I 129.6 29.91-0,50 1.6910.3011.041 2.22411.00

n

1.39n.00
n

l00
DU\IIkI I 29.6 29.81-0.51 ·0.3610.361 1.021 4111.00 1.2511.00 1.001 1.00 1.00Î'.

159129702 I 7941 902126.02 ouvIId 129730011.622.92103611061 9531 I 11.00 1.00126.021 J 10.2210.2510.261 I 12900
169129801 I 5521 575128,52 sM<I 129.9 30.01-0,48 1.6610.3011.041 5991 I I 1,00 I,OO[28-;-siL..lJ 10,20 102610,271 I 12600

la
.Qî_129503 I 8761 873128.1 DUVIkI 129.6 29.91·1.54 -0.4510.3611.061 9241 I I 1.00 1.00128.101 J 10.1510.3'

1i8Ti57[29802 I 2651 243l2a,52 -sM<I -[29,9 30,01·1,52 .0,4110.3611.061 2571 I I 1.00 1.00128,521 J I0.2010.2410,241 I 12600
la 1146 129803 I 211 33128.4 DUV1kI 129,8 29,91-0,51 :::Qji[0.3511.051 3411.25 1.251100 1.001 1.00 1.00128,401 J I 0,20 I 0.211 0.211 T~isool

180 129901 020 036 039 2600
29902 0.29 2900

lia 1270 130302 I 4471 562128,71 1llMkI~30.3 -30.51·1,40 -0,3110.3011.041 585
1.0681 944128.5 sMaekI I 30.5 30.71-0,52 1.0710.2811.041 98011.46 1.5311.00 1.001 1.00 1.1
2.6501 2.887126,01 sMaekI 130.4 30.810.99 3.1010.3011.041 3.0021 I I 1.00 1.00126.011 J 10.2' 0.23

ija 1.5 -"""""",--+,,,,,,,,-,,,,,,,,+':'~-""~¥~"""4----'''''''+.!.o~!..;!'4-.Lo'''''-..!.l£''l-'''''''-'''''''lj.£'''''''+-''--''''''''~

121130703
501 100 100 11,10 J

31 24 100 100 2602 J
306 30704 715 812 287
.. ~ 'MM ••• • •• '.,01

1.4 s1rmikI 130.9 30.910.11 0.7110.2011.021 13411.00 1.0011.00 1.0011.00 1.001'840
mYkI I 30.9 30.91 3.44 4.121 0.2611.031 17811.00 1.0011.00 1.001 1.00 1.00126.00
mY I 30.9 30.91 0.42 1.1610.361 1.051 14211.46 1.6711.00 1.001 1.00 1.00128.50

30.9 31.312.99 4.1510.2811.041 1.4551 I I 1.00 10011110
ia mYkI 130.9 30.91·1,290.3210.2911.041 38511.181.2511.00 1.0011.00 lnnl2840

DUVIkI 130.931.310.90 1.1110.4611.061 881 I 11.00 lool,sn,
DUVIkI I 30.9 31.31-0.58 1.031 0.2811.041 1.69011.18 1.2511.00 1.001 1.00 1.00128.30

74' --,--
~~~~~--~~~~~--~~~~~~~+¥~~~--~35~5

2.419 100 1,00 11,10 J
lja 1396 130905 I 1.143 100 100 28,30 J

'" '" 0::> 4 1'L U 'Lr 1 U,j (4 lOU 1 uu 100 1 IJ(} lOU , ou :lts UU 'I' J 4~-~- -~- ...... - -_ ...... _- ~...... ......... ........ ........ .......... ----

131203 I 4351 456128.31 DUVIkI [31.3 31.z:r:hlLó:ä9ló:3211.031 470
lla 1408131204 I 1301 119128.31 lllMkI (31.3 31.3[1,56 -O,loLo.32D.041 1231 I I 100

1.441111.1 Id 131.3 31.612.82 4.0010.2611.031 1.4871 I I 1.00 1.00T1ÜOr-J
DUVIkI 131.3 32.010.82 0.9210.5011.021 1611 I I 1.00 1.00128.111 .I Iri?i\TO?4T nR-?

5.4671 3.922128.7 DUVIkI 131.3 32.01·1,01 0.9410.2711.031 4.04711.00 1.1811.00 1.0011.00 1.00128.301 .1 I o eo Mol

fOTAAL 65648 595

DykIafei ws 290 - 320 2002.02.01 versie 3.10 met dnodi9
Rapporl e 2 .. n2

Bijlage 13

[Sgwat
1030

weerstand toplaag
tegen .tatlsche

overdruk

"'- " "u " ~
~ 0 0

c3 u

i c
~ <l

N
N
N
N
Jn 1.57 039
N
N
N
N
N
Jn 151 038
J 117 029
J' 1.15 029
N
N
J' 200 050
N
J' 175 044
N
N
N
N
N
J 176 044
J' 1.75 044
N
J' 160 040
N
N
N
Jn
N
Jn 161 040
N
N
N
N
N
J
N
N
N
N
J' 161 040
J' 145 036
J' 145 036
N
Jn
N
N
N
J' 1.61 040
N

12300
12150
12150
~

e ,.,
1·2·02

"



e
Eindscore bekleding per tafel, inclusief beheerdersoordeel

e "
Bijlage 13

oordeel
Eind·

oordeel

kwaliteit.·
Tafel I Opper constructie

Hsh\.D.~J\213 git tJo Mat.d vlakte coderingco e (hor. gemeten) Tc.

UltGlsl
Uit ... '" c 1;1 e 1;1 c 1;1 c

'" it Ë Ë Ë Ol.. '" E E E '"0s:

bevindingen
beheerder
oordeel

en enc: ..~ a
N $l

de score veelal 'goed I ;

Dyktafel ws 290 - 320 2002.02.01 versie 3.10 met dnodlg
Rapport 1 van 2 4-2-02



Eindscore bekleding per tafel, inclusief beheerdersoordeel

Traject"c
~.a...
.8
c
JPg

Opper
vlakte

(hor. gemeten)

......
o ...

I -= g-
UitGISi I Uit r r !: ~ e s e ~ ~la

dyk ii 't: ::E,::E!!, ~ DI ~ ~ r-o ., z I Ct c: :J ~
[m'l tafel - 1! 0{ 1:)" ~ 0;-

[m'l 0 >I-8!!-

constructie
codering

Tafel
code

'3......-00;
'=Zö
~~~;

i
Klem- Klem- I loeolag- I 1: g

factor gil factor Ilo factor-dlktel ! g-
'" a:

~ I ~ I s I ~ I s I ~ 11 i .! s :g '" E C tO)(E E E E E ES.!!!) g. JP 6.
! ~ ~~

~ c:: c:
ij " 'Ó

ISgwatextra 1030
"eekpunten
gemiddelde

dikten~~I~~I~E=EliE~i
cl ei g&..

3.4421 2.957117 kl I 29,0 32,ól 3,92 4,421 0,~~1,,031436 128904
3.1531 2985111,1 kl I 29,0 29;4} 0,30 2,761 0,~1 \0412 128905
5.2871 5.'291",' stk, 129,0 30,11 2:~2 4,'710,291',0313 128906
4781 614111,1 kl IJ[[ 29.41-0,04 0,9110,3011,04

152 129402 I 9291 1.028111,1 stvImvkl 129,4 29,el-0,37 1,5710,3011,041 1.07112,723,0011,952,231 1,00 1,00111,101 J 10,20 10,3810,461 I 12150

Ija 11 128911
1.1761 1.094126,01- puvlkl 129,4 29,71,,57 2,8910,361,,06

[Ia 151 [29410 I 1171 166111:1 stvlmvkl 129:4 29:61-0:62 -0:231 0:3511:061 17612,442,721,,742,021 1,oo_1,OO I 11,101 J 10,20 10,3110,391 I 12150

[112129401

'~I I 1'00 ',001'7,001 JTO,12 [0,4010,831 I 12300
3.1101 I I 1,00 1,0011',1(JJ JIO,20[o.S9rO,65I I 12150

5.3091 I I~ 1,00111,iol JT0,20 10,5310,681 I 12150
6391 I 1 1,00 1:00111,101 -J 10,20 10,3810,50 I I - 121&
1.1591 I I 1,00 1,00126,011 J I 0,231 0,231 0,261 I I 2900

I

1135 129501 I 2.1631 2.131128,4 puv1kl I 29,6 29,91-0,50 1,691 0,301 1,041 2.2241,,00 1,391',00 1,001~1.ooI28,40r JTo.2OI Ó:20I 0,24 I 1 I 2600
Ija 1110 b502 I 471 41128:4 pUvlkl I 29:6 29:81-0:51 -0:381 0:361':021 4111,00 ,,251,,00 1,001 1,00 1,00128,401 J I 0,20 0.21 I I I 2600
na--li09129503 I' 8761 873128,1 puvlkl 129,6 29,91-1,54 -0,451 0,3611,061 9241 I I 1,00 1,00128.101 J 10,1510,3410,531 I 125()Cl

[ja 1157129802 1 2651 243128,52 stvlk' 129,9 30,01-1,52 -0.421 0,3611,061 2571 I 1_',00 1.00128.521 J 10.20 10.2410.241 I 12600
lia 1146 129803 I 211 33128,4 puv1kl 129,8 29,91-0,51 -0,3710,3511,051 3411,2£ij§li,óo 1,00[ 1,00 1,00128,401 J 10.20 10.2110.211 I 12600

180 020 036 039
b~ ~29

237 30201 454 464 285 stvlkl 303 303 -073 103 030 104 484 1 18 1 18T100 looi ,- ,-.-,--' , - - -- , , ----
r,- 236 30202 103 98 287 Duvlkl 303 303 -1 00 -066 025 1 03 101 I 00 lOOi ûû I ûû 'uu 'vu '0 ~u " v <v ----
Ita 235 30203 78 78287 puv1kl 303 303 -135 -099 030 104 82100 100 100 100 100 100 2830 J 020 2600
I 260 30301 874 820 2871 Duvlk' 303 305 -042 099 029 104 852 100 1 00 2831 J 030 2600
Ua 270 30302 447 562 2871 puv1k' 303 305 -1 40 -031 030 104 585 100 1 00 2831 J 030 2600

293 3~01 1.068 944 28,5 stvlgekl 30,5 30,7 -0,52 1,07 0,28 1,04 980 1.46 1,53 1,00 1.00 1,00 1,00 28,50 J 0,20 0,26 0,26 2600
272 130402 1 2.6501 2.887126,01 stvlaekl 130,4 30,810,99 3,1010,3011,041 3.0021 1 1 1,00 1,00126,011 J 10.23 0,231- I I 2900

Ija 2600
2600

- ~-

322 30702 654 482 11,1 vlkI 30,8 30,9 1,08 3,03 0,28 1,04 501 1,00 1,00 11,10 J 0'2011'67 0,67 2150
321 30703 31 23 2602 Duv1k' 30 8 309 1 01 108 021 102 24 1 00 1 00 2602 J 025 2900

~a 306 30704 715 812 287 Duv1kl 307 309 -120 019 028 104 841 100 100 100 100 100 100 2830 J 025 260(
337 30801 434 5812601 stmv 309 309 113 347 028 104 603 100 1002601 J 023 023 023 2900
349 30802 95 132284 stmykl 309 309 011 071 020 102 134 100 100 100 100 100 1002840 J 020 2600
352 30803 130 173 26 stmvkl 309 309 344 4 12 026 103 178 1 00 1 00 100 1 00 100 100 2600 J 023 023 2900
336 30804 83 135 28,5 stmy 30,9 30,9 0,42 1,16 0,36 1,05 142 1,46 1.67 1,00 1.00 1,00 1,00 28,50 J 0,20 0,25 0,28,L 2600J

Ila 1348 130805 I 2491 372128,4 stmykl I 30,9 30,91-1,29 0,321 0,2911,041 38511,18 1,2511,00 1,001 1,00 1,00128,401 J I 0.20 I 0.21 I 0,221- I I 2600
1388 130901 1 1.3981 1.403111,1 kl 1 30,9 31,31 2,99 4.15TO,281 1.041 1.4551 1 1 1.00 1.00111,101 J 1 0.20 1 0.70 1 0.741 ::r 1 2150
1362 130902 I 891 84126,02 PUvlkl- 130,9 31,310,90 1,11lo,4611,Q§l 881 1 1 1,00 1,66126,021 J 10.23 0,261 I 12900

1375 30904 2.419 2.433 11,1 stvlkl 30,9 31,3 1,02 3,06 0,29 1,04 2.530 3,43 3,sif2,51' -, - - -- - -- , -"--
!ia 1396 30905 1.143 1.372 28,7 puvlkl 30,9 31,3 -1,37 0,10 0,28 1,03 1.419 1,00 1,00 t.oo ',VV ',VV ',vv _v,vv - -,-- ---,

11 31201 71 72 26 stvlkl 313 313 355 412 027 103 74 100 100 100 100 100 100 2600 J 023 023 2900
10 31202 339 344 2601 stvIkl 313 313 036 360 027 103 355 100 100 26 01 J 023 29001

1409 31203 435 456 2831 Duv1kl 313 317 -041 089 032 103 470 100 100 2831 J 025 2600
lia 1408 312~ 130 1192831 puv1k' 313 313 -156 -010 032 104 123 100 100 2831 J 025 2600

-48 31301 1.430 1.441 11,1 kl 31,3 31,6 2,82 4.00 0,26 1,03 1.487 __ L..!...QQ_ 1,00 11,10 J 0,70 061 . 0 66 21--
1497 131302 I 2621 157[28,11 puvlkl 131,3 32,010,82 0,9210,5011,02] =:::iML - I I 1,00 1,00128,111 -J 10,20,0:241 o:sn- I 125

Jj3 ----
2900
2900

e 2van 2

TOTAAL 65648 59504

Dyktafelws 290 ' 320 2002.02.01versie 3.10 met dnodlg
Rapport e

Bijlage 13

weersland loplaag
tegen stallsche

overdruk

E ti ti

" fl '"'ë
0s ..

co C

; <I <I...
N

N

N

N
Jn 1,57 0,39

N
N
N
N
N
Jn 151 038
Ji 117 029
Jj 115 029
N
N
Jj 200 050
N
Jj 175 044
N
N
N
N
N
.Jj '178 044
Jf 175· 044
N
Jf 160 040
N
N
N
Jn
N
Jn 161 040 I

N
N
N
N
N
J'
N
N
N

N
Jf 161 040
Jj 145 036
J 145 036
N
Jn
N
N
N
Jj 161- 040
N

.-
4-2-02



e e
Westerse helde
dp 290 - dp 320

Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.1
op basis van: één oordeel per vlak, inclusief beheerdersoordeel

032,0 031,5 031,0 030,5 030,0 029,5 029,0

Label : vlakcode Dyktafel ws 200 - 320 2002.02.01 versie 3.10 met dnodig

st staoarootte 20 m
Sleenloels versie 3.20

"VOldoende 1 EBnaderonderzoek "onvoldoende "geen oordeelLegenda

~ onzichlbaar vlak lolaal : 167,5 (x 1COOm2)

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.10

~

08

06

04

02

o

15:43
1-2-02



Westerschelde
dp 290 - dp 320

Eindoordeel toetslnq bekleding; vooraanzicht bijlage 14.1
op basis van: één oordeel per vlak, inclusief beheerdersoordeel

r-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-2
030,0 029,5032,0 031,5 031,0 030,5

Label: vlakcode Steentoets versie 3.20Dyktafel ws 200 - 320 2002.02.01 versie 3.10 met dnodig

voor deze figuur is bij 1 traject de vakgrens aaneenast staoorootte 20 m

Legenda

~ onzichtbaar vlak

goed "voldoende "vold~e ? Illnaderonderzoek onvoldoende .. geen oordeel
totaal : 167,5 ( x 1(XX) m2)

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.10 e e

08

06

04

02

o

029,0

9:04
4-2-02 "



e e
Westerschelde Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.2
dp 290 - dp 320 op basis van : één oordeel per vlak, exclusief beheerdersoordeel

~ ----------------~-2

029,5 029,0030,5 030,0031,5 031,0032,0

Label: vlakcode Dyktafel ws 2!:0 - 320 2002.02.01 versie 3.10 met dnodig Steentoets versie 3.20

onvoldoende ~ geen oordeel
totaal: 167,5 (x 1CXXlm2)

"geavanceerdLegenda

~ onzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.10

,.
-(

08

06

04

02

o

15:44
1-2-02



Bijlage 15

Aanpassing ondergrens van onzichtbare vlakken

1,0

n st n.,.,il •
I~IJ IJ ~ ~~ I I I I I I I I I I

0,5

0,0

-0,5

-1,0

-1,5

-2,0

DONDERGRENS • ondergrens_aanpas

Aanpassing horizontale lengte van onzichtbare vlakken

7,0

-

..... 1,
- - 1, •-...., :_

1111 ~ 11I1 1111111111 II~

6,0

5,0

4,0

3,0

2;0

1,0

0,0

oHOR_LENGTE • Hor_lengte_aanpas

Aanpassing talud van onzichtbare vlakken

0,6,--------------------------------------------------------------------------,

O,5+-------------------------------------------------------------------------~
O,4+-----------------------------------~~----------------------------------~

OTALUD .talud_aanpas

Dylctafel WS 290 - 320 2002.02.01 versie 3.10 met dnodig
teen aanpas

"

1-2-02
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08

Westerschelde extra dikte bijlage 16.0

06

04

02

o

029,0

Label: aanwezige toplaagdikte Dyktafel ws 200 - 320 2002.02.01 versie 3.10 met dnodig

eenheid: [cm) voor deze figuur is bij 1 traject de vakgrens aangepast

Steentoets versie 3.20

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.10

dp 290 - dp 320 voor score="goed" op basis van alleen toplaagstabiliteit

~ ~ ~~-2

032.0 031,5 031,0 030,5 030,0 029,5

[20;>l1li[0,1;2>
[2;4>

Legenda "[-100;-15>

~onzichtbaar vlak .. [-15;-5>

~[4;10>

l1li[10;20>

13.~?'

109,8 [0;0,1> totaal: 167,5 ( x 1<XXJm2)

14:17
1-2-02
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Ter voorbereiding op werken in het kader van
het project Zeeweringen

Gebied: Westerschelde
Polder: Willem-Annapolder
Traject: dijkpaal 290 - 320

Datum: 31 januari 2001
Versie: 0.1

Status: concept

Waterschap Zeeuwse Eilanden


