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Samenvatting

Deze ontwerpnota, opgesteld in het kader van Project Zeeweringen van
Rijkswaterstaat, betreft het ontwerp van de nieuwe dijkbekledingen voor het dijkvak
langs de Eerste Bathpolder. Dit dijkvak ligt aan de Oosterschelde, op de oosthoek van
Zuid Beveland, heeft een lengte van ongeveer 3,9 km, en valt grotendeels onder het
beheer van het waterschap Zeeuwse Eilanden. Binnen het te verbeteren dijkvak valt
ook de aanzet van de Oesterdam en een gedeelte van de dijk langs de Tweede
Bathpolder. Het gehele dijkvak ligt tegen 'het verdronken land van Zuid Beveland',
een schorren- en slikkengebied.

De steenbekleding op de dijk bestaat grotendeels uit Fix-stone (open steenasfalt),
Haringmanblokken, vlakke betonblokken en een kleiner deel met Koperslakblokken.
Op een deel van het dijkvak ligt boven de Haringmanblokken een smalle strook
doorgroeistenen.

De bovengrens van de steenbekleding varieert van NAP + 4,0 m tot NAP + 4,5 m. De
delen van het onderbeloop die daarboven liggen, het grootste deel van de berm die
begint op circa NAP + 4,5 m à 5,0 m, en het bovenbeloop zijn met klei en gras
bekleed.

De ontwerpwaterstand (Ontwerppeil 2007-2060) van de dijk bedraagt NAP + 3,95 m.
De bijbehorende ontwerpwaarden voor de golfhoogte Hs en de golfperiode Tp variëren
van 0,9 m tot 1,2 m en van 4.4 s tot 4,8 s. De gehele gezette steenbekleding moet
worden verbeterd, een lengte van ongeveer 1,8 km. De bekleding van Fix-stone (open
steenasfalt) is goedgekeurd.

Bij het ontwerp van de nieuwe bekledingen is rekening gehouden met het eventuele
hergebruik van materialen, de technische en ecologische toepasbaarheid van
verschillende bekledingstypen, de inpasbaarheid in het landschap, uitvoerings- en
beheersaspecten, en kosten. De dikten van de gezette bekledingen zijn extra vergroot,
omdat de waterstanden op de Oosterschelde tijdens de maatgevende stormen minder
variëren dan op de Westerschelde, waardoor de golfaanval langer op één niveau blijft.
De alternatieven voor de nieuwe bekledingen zijn weergegeven in Tabel 0.1.

Tabel0.1 Beschrijving alternatieven voor nieuwe bekleding

Alternatief Beschrijving

2

Ondertafel: nieuw te leveren betonzuilen
Boventafel: nieuw te leveren betonzuilen
Ondertafel: Gekantelde Haringman- en betonblokken

3
Boventafel: Gekantelde Haringman- en betonblokken, aanvullen met betonzuilen
Ondertafel: Open steen asfalt
Boventafel: Open steenasfalt

In Tabel 0.2 wordt een overzicht gegeven van de nieuwe bekledingstypen per
deelgebied. Tabel 0.3 geeft vervolgens de steensorteringen voor de nieuwe
kreukelberm per deelgebied.
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Tabel0.2 Voorkeursbekledinfl. es: deelfl.ebied
Deel- Locatie Alternatief Bekleding ondertafel/boventafel
gebied Van [d~] Tot [d~]

I 1186 + 50 m 1194 + 50 m 2 Gekantelde (Haringman) blokken
Betonzuilen

11 1194 + 50 m 1197 2 Gekantelde (Haringman) blokken
Betonzuilen

III 1207 1208 3 Open steenasfalt
Open steenasfalt

IV 1208 1212 2 Gekantelde (Haringman) blokken
Gekantelde (Haringman) blokken

V 1212 1214 Betonzuilen
Betonzuilen

TabelO.3 Nieuwe kreukelberm

Deelgebied Locatie Sortering
Van [d~] Tot [d~] [kg]

I 1186 + 50 m 1194 + 50 m 10 - 60
II 1194 + 50 m 1197 10 - 60
III 1207 1208 10 - 60
IV 1208 1212 10 - 60
V 1212 1214 10 - 60

Op de stormvloedberm wordt een nieuwe onderhoudsstrook aangelegd, die niet
toegankelijk zal zijn voor fietsers. De toplaag van de nieuwe onderhoudsstrook wordt in
open steenasfalt uitgevoerd, behalve in deelgebied I waar de toplaag zal bestaan uit de
vrijkomende Koperslakblokken .
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1 Inleiding

1.1 Achtergrond

Uit onderzoek van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW,
naam gewijzigd in ENW, Expertise Netwerk Waterkeren) is gebleken dat een groot
aantal van de taludbekledingen op de zeedijken in Zeeland niet sterk genoeg is. De
belangrijkste problemen doen zich voor bij bekledingen van betonblokken, die direct
op een onderlaag van klei zijn aangebracht. Rijkswaterstaat heeft het Project
Zeeweringen opgestart om deze problemen op te lossen. In samenwerking met de
Zeeuwse waterschappen en Provincie Zeeland worden binnen dit project de
taludbekledingen van de primaire waterkeringen in Zeeland verbeterd, zodanig dat ze
voldoen aan de wettelijke eisen.

Voor de uitvoering in 2010 zijn meerdere dijkvakken langs de Oosterschelde
uitgekozen, waaronder het dijkvak van de Eerste Bathpolder, dat een totale lengte
heeft van ongeveer 3,9 km. Binnen het te verbeteren dijkvak valt ook de aanzet van
de Oesterdam en een gedeelte van de dijk langs de Tweede Bathpolder. In de
voorliggende nota worden van dit dijkvak de ontwerpen van de nieuwe bekledingen
uitgewerkt. In de ontwerpen wordt alleen de bekleding van het onderbeloop
beschouwd en van het bovenbeloop, voor zover dit onder het ontwerppeil (+ 1/2 Hs)

ligt. Het overige deel van het bovenbeloop, en de kruin en het binnentalud worden
niet meegenomen. In het algemeen, wanneer de buitenberm beneden het ontwerppeil
ligt, wordt deze opgehoogd tot aan het ontwerppeil.

1.2 Doelontwerpnota

De ontwerpen worden vastgelegd in ontwerpnota's, met de beschrijving van:

• De uitgangspunten en randvoorwaarden;
• Het resultaat van de toetsing;
• Alle overige aspecten die van belang zijn voor het ontwerp van de nieuwe

taludbekledingen, waaronder ecologische aspecten;
• De ontwerpberekeningen;
• Het ontwerp (dwarsprofielen).

De ontwerpnota vormt de basis voor de natuurtoets en de planbeschrijving conform
Artikel 8 van de Wet op de waterkering.

Het ontwerp bestaat uit een overzicht van de ontwerpgegevens, die moeten worden
opgenomen in het systeem van leggers en beheersregisters van het waterschap. De
ontwerpnota vormt als zodanig een onderdeel van de documentatie die bij het
overdrachtsprotocol, na het verstrijken van de onderhoudsperiode, aan het waterschap
wordt overgedragen.

Het ontwerpproces is beschreven in het Kwaliteitshandboek [1] en in de Handleiding
Ontwerpen Dijkbekledingen [2] van Projectbureau Zeeweringen.

1.3 leeswijzer

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

2.1 Projectgebied

Het dijkvak van de Eerste Bathpolder ligt aan de Oosterschelde, op de oosthoek van
Zuid Beveland, dichtbij Rilland, en in de gemeente Reimerswaal. De situatie en het
projectgebied zijn weergegeven in Figuur 1 en Figuur 2 in Bijlage 1. Het gedeelte dat
is geselecteerd voor verbetering ligt tussen dp 1186 + 50 m, de aansluiting op de
Oesterdam en dp 1226 - 40 m, de aansluiting op het dijkvak van de Tweede
Bathpolder, Stroodorpepolder en Roeishoek. Het dijkvak van de Eerste Bathpolder
heeft een lengte van ongeveer 3,9 km. Het dijkvak ligt in de randvoorwaardenvakken
73 t/rn 77.

De beheerder van het gedeelte van het dijkvak van dp 1186 + 50 m tot dp 1194 + 50
m, de aanzet van de Oesterdam, is Rijkswaterstaat Zeeland (Waterdistrict Zeeuwse
Delta). De beheerder van het overige deel van het dijkvak, van dp 1194 +50 m tot dp
1226 - 40 m, is het waterschap Zeeuwse Eilanden. In deze nota wordt het dijkvak
behandeld in oplopende volgorde van de dijkpaalnummering, van oost naar west.

Een groot deel van het gebied achter de dijk van de Eerste Bathpolder is ingericht voor
de glastuinbouw.

Voor de dijk ligt een schorren- en slikkengebied, het verdronken land van Zuid-
Beveland, dit natuurgebied is in beheer bij Natuurmonumenten en onderdeel van het
Nationaal Park Oosterschelde.

Binnendijks ligt er van dp 1187 tot dp 1194 een natuurgebied, dat een belangrijk
broedgebied is voor verschillende soorten vogels.

Bij dp 1208 ligt de haven Rattekaai, een rijksmonument en één van de weinige
landbouwhaventjes van het type tijhaven. De haven ligt voor de dijk en is vanaf de
dijk bereikbaar middels een havendam.

Bij dp 1214 ligt een uitwateringssluis. Hierdoor ligt er een geul langs de dijk richting
haven Rattekaai.

Ter hoogte van dp 1195, dp 1208 en dp 1213 bevinden zich dijkovergangen.

De buitenberm van het dijkvak is overal onverhard maar wel toegankelijk voor
recreanten.

2.2 Bestaande bekledingen

Bij het ontwerpen van een dijkbekleding is informatie nodig over de bestaande
toplaag, de filterconstructie en het basismateriaal (kern). Het profiel van de dijk
bestaat in het algemeen uit de teen, de ondertafel, de boventafel, de berm en het
bovenbeloop. De grens tussen de ondertafel en de boventafel ligt op het niveau van
het gemiddelde hoogwater (GHW).

De bestaande bekledingen van het dijkvak zijn schematisch weergegeven in Figuur 3
in Bijlage 1. De karakteristieke dwarsprofielen zijn weergegeven in Figuur 7 t/rn Figuur
12 in Bijlage 1.
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Tussen dp 1186 + 50 m en dp 1191 verloopt het niveau van de teen van de
taludbekleding van circa NAP + 1,0 m tot circa NAP + 1,1 m. Ter plaatse van het
schor, tussen dp 1191 en dp 1203 ligt het niveau van de teen van de taludbekleding
op circa NAP + 1,5 m. Van dp 1203 tot aan dp 1207 bij de haven Rattekaai ligt het
niveau van de teen ook op circa NAP + 1,5 m. Voor het overige deel van het dijkvak,
van dp 1207 tot dp 1226 - 40 m verloopt het niveau van de teen van de
taludbekleding van circa NAP + 1,4 m tot circa NAP + 1,5 m.

De steenbekleding tussen dp 1186 + 50 m en dp 1194 + 50 m bestaat uit
Koperslakblokken (0,33 x 0,20 x 0,20 rrr') van de teen tot circa NAP + 2,0 m,
Haringmanblokken (0,50 x 0,50 x 0,20 m") van circa NAP + 2,0 m tot circa NAP + 4,0
m en vlakke betonblokken (0,50 x 0,50 x 0,20 m") van circa NAP + 4,0 m tot circa
NAP + 4,5 m op de berm. De blokken liggen grotendeels op een filter en een
onderlaag van mijnsteen die minimaal 0,6 m dik is. Het overige deel van de berm en
het bovenbeloop zijn met klei en gras bekleed.

Van dp 1194 + 50 m tot dp 1197 is de opbouw hetzelfde, echter liggen hier geen
Koperslakblokken maar Haringmanblokken vanaf de teen.

Tussen dp 1197 en dp 1207 is het talud van teen tot circa NAP + 4,0 m bekleed met
Fix-stone (open steenasfalt). De Fix-stone, met een gemiddelde dikte van 0,17 m, ligt
op een onderlaag van mijnsteen of klei met een minimale dikte van 0,6 m. Het overige
deel van de boventafel, berm en het bovenbeloop zijn met klei en gras bekleed.

De steenbekleding tussen dp 1207 en dp 1214 bestaat uit Haringmanblokken (0,50 x
0,50 x 0,20 rn ') van de teen tot circa NAP + 4,0 m, met daarboven tot circa NAP + 4,5
m een strook doorgroeistenen (0,60 x 0,40 x 0,15 m"), behalve van dp 1207 tot dp
1208 waar boven de Haringmanblokken een strook Fix-stone ligt. Het overige deel
van de boventafel, berm en het bovenbeloop zijn ook met klei en gras bekleed.

Het laatste gedeelte van het dijkvak van dp 1214 tot dp 1226 - 40 m heeft ook weer
een bekleding van Fix-stone, van de teen tot circa NAP + 4,0 m. De Fix-stone, met
een gemiddelde dikte van 0,16 m, ligt hier op een onderlaag van mijnsteen of klei met
een minimale dikte van 0,6 m. Het overige deel van de boventafel, berm en het
bovenbeloop zijn met klei en gras bekleed.

De helling van het dijktalud varieert tussen circa 1:3,1 en circa 1 :4,4. De kern van de
dijk bestaat uit zand.

Aan de oostzijde van het dijkvak, bij de aanzet van de Oesterdam, loopt de bekleding
van Koperslakblokken, Haringmanblokken en vlakke betonblokken door in het dijkvak
Oesterdam Zuid dat in 2012 verbeterd zal worden. Aan de westzijde grenst de
bekleding van Fix-stone aan een bekleding van Basaltzuilen met daarboven ook Fix-
stone. Deze bekleding, onderdeel van het dijkvak Tweede Bathpolder,
Stroodorpepolder en Roeishoek wordt in 2009 verbeterd.
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3 Randvoorwaarden

3.1 Veiligheidsniveau

De dijken in de primaire waterkeringen in Zeeland dienen overstromingen te
voorkomen tot aan de ontwerpstorm met een gemiddelde overschrijdingskans van
1/4000 per jaar. Aangezien het project uitgaat van een directe relatie tussen het falen
van de bekleding en het falen van de dijk, dient ook de bekleding bestand te zijn
tegen de golf- en waterstandsbelastingen met een overschrijdingskans van 1/4000 per
jaar. De planperiode van de verbeterde dijkbekledingen bedraagt 50 jaar.

3.2 Hydraulische randvoorwaarden

Bij het ontwerpen van de nieuwe bekledingen kan de juiste correlatie tussen de golven
en de waterstanden nog niet meegenomen worden. Voor de stabiliteit van de
bekledingen is de nauwkeurigheid van de golven meer bepalend dan die van de
waterstanden. Daarom zijn de golfrandvoorwaarden berekend voor een maatgevend
windveld met een overschrijdingskans van 1/4000 per jaar, bij waterstanden van NAP
+ 0 m, NAP + 2 m, NAP + 3 m en NAP + 4 m. De significante golfhoogte H, en de
piekperiode Tpof Tpmzijn berekend voor alle windrichtingen. Vervolgens is voor elke
hiervoor genoemde waterstand de maatgevende combinatie van significante
golfhoogte en piekperiode bepaald. Voor de golfrandvoorwaarden bij tussenliggende
waterstanden wordt lineair geïnterpoleerd. Bij lagere waterstanden wordt lineair
geëxtrapoleerd. Deze benadering zonder de beschouwing van de correlatie tussen de
waterstand en de golfrandvoorwaarden kan, met name voor de hogere gedeelten van
de bekleding, tot enige overschatting van de belasting leiden.

Rekening is gehouden met de verwachte ongunstigste bodem ligging in de planperiode
van 50 jaar. Daartoe is op bepaalde locaties een verdieping ten opzichte van de
huidige situatie in rekening gebracht, representatief voor de verwachte erosie.

Tijdens de maatgevende stormen variëren de waterstanden op de Oosterschelde
minder dan op de Westerschelde. Wanneer wordt verwacht dat het hoogwater op de
Noordzee hoger zal zijn dan NAP + 3,0 m, dan wordt de Oosterscheldekering
gesloten. Hierbij wordt gestreefd naar een waterpeil van NAP + 1,0 m op de
Oosterschelde. Dit waterpeil wordt circa 12 uur gehandhaafd, aangezien de kering pas
bij het eerstvolgende laagwater weer kan worden geopend. Indien wordt voorspeld
dat ook het volgende hoogwater hoger zal zijn dan NAP + 3,0 m, is het streven het
waterpeil op de Oosterschelde voor de tweede sluiting van de kering op NAP + 2,0 m
te brengen. Dit alles om de waterstands- en golfbelastingen op de dijken over het
talud te spreiden. In 2004 is een onderzoek gestart naar de effecten van de langer
durende belastingen op de sterkte van de gezette bekledingen. Uit de resultaten van
dit onderzoek is gebleken dat de zwaarte van de gezette bekleding langs de
Oosterschelde extra dient te worden vergroot (ilD*vergrotingsfactor; Ll = relatieve
dichtheid, 0 = zuil- of blokhoogte). Bij bekledingen van breuksteen langs de
Oosterschelde moet een langer durende golfbelasting in rekening worden gebracht
door het aantal golven (N) in de stabiliteitsrelaties van Van der Meer te vergroten [2].

De toetspeilen en ontwerppeilen van de Oosterschelde zijn gebaseerd op een
noodsluiting van de Oosterscheldekering. Daarom zijn op iedere locatie achter de
Oosterscheldekering het toetspeil en het ontwerppeil gelijk aan elkaar en constant in
de tijd (Ontwerppeil 2007-2060). Aangezien de Oosterscheldekering een vast
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sluitregime heeft, hoeft geen rekening gehouden te worden met een
waterstandverhoging als gevolg van de zeespiegelrijzing.

3.2.1 Randvoorwaardenvakken

De basis van de ontwerpcondities is gelegd in het rapport 'Detailadvies Eerste
Bathpolder' [8]. De golfrandvoorwaarden zoals gegeven in het detailadvies zijn de
rekenwaarden. Eventuele correcties zijn hierin reeds doorgevoerd. Met name de
indeling in zogenaamde randvoorwaardenvakken is hierin van belang. De gemaakte
indeling is weergegeven in Tabel 3.1.

Tabel3.1 Eigenschappen randvoorwaardenvakken

RVW-vak Locatie
Van [dp] Tot [dp]

73
74
75
76
77

1212,5
1208,0
1205,5
1194,5
1186,5

1227,0
1212,5
1208,0
1205,5
1194,5

RVW-vak = randvoorwaarden vak

Naast de ligging van de randvoorwaardenvakken wordt ook kort ingegaan op enkele
aandachtspunten per RVW-vak:

Voor RVW-vakken 74 en 75 ligt haven Rattekaai met havendammen, deze
havendammen zijn in slechte conditie. De havendammen maken geen onderdeel uit
van de primaire waterkering en worden bij een maatgevende storm als 'verloren'
beschouwd. Bij het bepalen van de golfcondities voor dijkvak 74 en 75 wordt dus
geen rekening gehouden met afschermende werking door de havendammen.

Voor alle RVW-vakken ligt een hoog voorland; de bodemligging varieert van NAP +
1,3 m tot NAP + 3,4 m. Golven ondervinden hinder van dit hoge voorland. De
hoogteligging van het voorland is reeds meegenomen in de berekeningen van de
golfrandvoorwaarden .

Voor de randvoorwaardenvakken 75 en 76 zal het verdwijnen van het schor (met laag
schorklif) leiden tot een kleine toename van de waterdiepte. De golfbelastingen zullen
hierdoor iets verhogen [18] indien geen maatregelen worden genomen om het
verdwijnen van het schor tegen te gaan.

3.2.2 Waterstanden

De karakteristieke waterstanden, die van belang zijn voor het ontwerp, zijn
weergegeven in Tabel 3.2.

Tabel3.2 Karakteristieke waterstanden

RVW-vak GHW GLW Ontwerppeil
[NAP + m] [NAP + m] [NAP + m]

73 1,85 - 1,60 3,95
74 1,85 - 1,60 3,95
75 1,85 - 1,60 3,95
76 1,85 - 1,60 3,95
77 1,85 - 1,60 3,95
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3.2.3 Golven

Het RIKZ heeft drie verschillende sets van maatgevende golfrandvoorwaarden
berekend, die zijn opgenomen in drie randvoorwaardentabellen [8]. De
randvoorwaarden set die leidt tot de zwaarste bekleding is maatgevend voor het
onderhavige ontwerp. In Tabel 3.3 is voor ieder randvoorwaardenvak de maatgevende
set opgenomen, bestaande uit de randvoorwaarden bij vier waterstanden [8]. De
maatgevende sets zijn bepaald door de zwaarte van de bekleding te berekenen voor
de drie randvoorwaardensets.

Tabel3.3 Maat[áevende [á0lfrandvoorwaarden betonzuilen, ([áekantelde) betonblokken
RVW-vak Maatgevende Hs [m] Tpm Cs]

set bij waterstand t.o.v. NAP bij waterstand t.o.v. NAP
+0 +2 +3 +4 +0 +2 +3 +4

73 0,9 4,7
74 2 0,6 4,4
75 0,4 0,7 1,1 2,8 3,6 4,5
76 0,4 0,7 1,1 2,9 3,7 4,6
77 0,4 0,8 1,2 3,0 3,6 4,9

Wanneer een bekleding anders dan betonzuilen, bijvoorbeeld gekantelde
betonblokken, ontworpen dient te worden, wordt wederom met de drie sets van
golfrandvoorwaarden gerekend. Voor elk type bekleding kan zo een tabel met
maatgevende golfrandvoorwaarden voor die bekleding worden opgesteld. Voor het
onderhavige dijkvak zijn de maatgevende golfrandvoorwaarden voor betonzuilen en
(gekantelde) betonblokken gelijk.

Tot slot zijn in Tabel 3.4 de golfrandvoorwaarden behorend bij het Ontwerppeil 2007-
2060 gegeven.

Tabel3.4 Golfrandvoorwaarden bij ontwerppeil 2007-2060
RVW-vak Ontwerppeil [NAP + m] H, [m] Tpm Cs]
73 + 3,95 0,9 4,7
74 + 3,95 0,6 4,4
75 + 3,95 1,1 4,5
76 + 3,95 1,1 4,6- 77 + 3,95 1,2 4,8

3.3 Ecologische randvoorwaarden

Voor Project Zeeweringen geldt in beginsel dat de natuurwaarden op de bekledingen
dienen te worden hersteld of verbeterd. De vervanging van de bekledingen heeft in
alle gevallen eerst negatieve effecten op de natuurwaarden, maar op de lange termijn
kan de natuur zich op de nieuwe bekledingen opnieuw ontwikkelen. De ontwikkeling
van deze natuur wordt sterk beïnvloed door het gekozen bekledingstype. Het zorgen
voor herstel of verbetering van de natuurwaarden is het scheppen van
omstandigheden waarin herstel of verbetering mogelijk wordt. Alle relevante
bekledingstypen zijn op grond van hun ecologische kenmerken ingedeeld in
categorieën. Voor elk gedeelte van het dijkvak dient te worden vastgesteld welke
categorieën minimaal moeten worden toegepast om de natuurwaarden te herstellen of
te verbeteren. Binnen een dijkvak dient onderscheid te worden gemaakt in de
getijdenzone en de zone boven gemiddeld hoogwater. Voor de indeling van de
bekledingstypen in categorieën wordt verwezen naar de Milieu-inventarisatie [7].
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In juni van 2006 heeft de Meetadviesdienst Zeeland een gedetailleerd onderzoek uit
laten voeren naar de vegetatie op het onderhavige dijkvak. De resultaten van dit
onderzoek zijn verwoord in het Detailadvies, dat is opgenomen in bijlage 2.2.

De teen van de dijk ligt vrijwel overal op NAP + 1,50 m of hoger. Tevens ligt overal
een hoog schor tegen de dijk. Het niveau van GHW ligt voor het onderhavige dijkvak
op NAP + 1,85 m. Van een zichtbare glooiing in de getijdenzone is in het gehele
dijkvak geen sprake. Om deze reden is er geen advies gegeven voor de getijdenzone.

De zone boven GHW is opgesplitst in vier gedeeltes waarvan het eerste gedeelte nog
niet is geïnventariseerd. De toe te passen categorieën, die volgen uit het Detailadives,
zijn samengevat in Tabel 3.5.

Tabel3.5 Samenvatting ecologisch detailadvies boven GHW

Locatie Herstel Verbetering

Van [dpl Tot [dpl
1186 + 50 m 1195 Redelijk goed Redelijk goed

1195 1209 Redelijk goed Redelijk goed

1209 1214 Redelijk goed Redelijk goed

1214 1226 - 40 m Redelijk goed Redelijk goed

Van het gedeelte van dp 1186 + 50 m tot dp 1195 zijn geen recente floragegevens
beschikbaar. In het Detailadvies wordt geadviseerd een 'ecologisch robuust' ontwerp
te maken. Voor de zone boven gemiddeld hoogwater wordt daarom het advies van
het aansluitende deel doorgezet en de categorie 'redelijk goed' geadviseerd.

Tussen dp 1195 en dp 1209 is de bekleding sterk begroeid met voornamelijk zoete
grassen en ruigtekruiden. De begroeiiing op de Fix-stone bekleding geeft een groene,
monotone indruk en heeft een lage variatie aan vegetatie. De begroeiing op de
Haringmanblokken toont een behoorlijke variatie van grassen, kruiden, veel mossen en
in de herfst grote aantallen paddestoelen. Hoewel open steenasfalt een alternatief is
uit de categorie 'redelijk goed' voor de nieuwe bekleding, gaat hier de voorkeur niet
naar uit. Het voorland bestaat uit schor.

De bekleding tussen dp 1209 en dp 1214 is in zijn geheel sterk begroeid met
voornamelijk zoete grassen en ruigtekruiden. Het voorland bestaat uit schor.

Van dp 1214 tot dp 1226 - 40 m bestaat de bekleding hoofdzakelijk uit Fix-stone.
Deze bekleding is in zijn geheel sterk begroeid met voornamelijk zoete grassen en
ruigtekruiden. Het voorland bestaat uit schor.

De brede geul van de uitwateringssluis bij dp 1214 direct voor de constructie zorgt
voor de aanvoer van zout water naar het schor en heeft tevens een positieve
uitwerking op het voorkomen van zoutsoorten op de glooiing en dient mede daarom
behouden te blijven.

3.3.1 Flora en Faunawet

Op de geïnventariseerde glooiing, het bovenste deel van het talud, het binnentalud en
in het voorland zijn geen plantensoorten aangetroffen die beschermd zijn volgens de
Flora- en Faunawet.
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3.3.2 Nota soorten beleid Provincie Zeeland en NB-wetbesluit

Op het onderhavige dijkvak zijn een aantal plantensoorten aangetroffen, behorend tot
de soortengroepen Aanspoelselplanten en Schorplanten, die voorkomen in de Nota
Soortenbeleid Provincie Zeeland. Deze zijn weergegeven in het Detailadvies, dat is
opgenomen in bijlage 2.2.

3.3.3 EU-Habitatrichtlijn

Het voorland bestaat uit Atlantisch schor, habitattype 1330. Van dp 1195 tot dp 1209
komt type 1320 (schorren met slijkgrasvegetatie) voor en van dp 1186 + 50 m tot dp
1195 ook nog type 1160 (grote ondiepe kreken en baaien).

3.4 Schorprognose

Door het RIKZ is een studie verricht voor de Eerste Bathpolder naar de ligging van het
schor in 2060 (ervan uitgaande dat er geen beheersmaatregelen worden getroffen om
schor-achteruitgang tegen te houden). Aan de hand van de beschikbare
bodemopnamen is een prognose gemaakt waarbij de verwachte ligging van het schor
in 2060 is bepaald. Duidelijk is dat de schorrand langzaam opschuift in de richting van
de dijk. Daar waar nu een breed schor aanwezig is, zal naar verwachting ook in 2060
nog schor voor de dijk aanwezig zijn. Voor de locaties waar het schor nu al vrij smal is
dient er echter rekening mee te worden gehouden dat het schor (zonder
beheersmaatregelen) zal verdwijnen. Hier dient bij de dimensionering van de
teenconstructie rekening mee te worden gehouden. Tevens zal door het verdwijnen
van het schor de golfbelasting enigszins toenemen [18]. De schorprognose is
opgenomen in Bijlage 2.3.

3.5 Landschapsvisie

In het ontwerp moet rekening worden gehouden met de wensen uit de
landschapsvisie voor de Oosterschelde [3]. De belangrijkste punten uit dit advies zijn:

• Benadrukken van de horizontale opbouw door in de ondertafel een ander
materiaal toe te passen dan in de boventafel. Voorkeur geven aan het gebruik
van donkere materialen in de ondertafel en lichte materialen in de boventafel.
Kies voor bekledingen waarop begroeiing mogelijk is.

• Het is toegestaan betonblokken, in gekantelde opstelling, op de ondertafel te
hergebruiken, en aan de bovengrens van de blokken met betonzuilen aan te
sluiten. Dit omdat de zichtbare scheiding tussen de ondertafel en de boventafel
door de aangroei op de blokken of de hoger liggende zuilen zal terugkeren.

• De overgangen tussen materialen verticaal uitvoeren en deze overgangen zo min
mogelijk in de boven - en ondertafellaten samenvallen.

• Handhaven van cultuurhistorische elementen.

Een aanvulling hierop is het advies van de Dienst Landelijk Gebied, dat is opgenomen
in bijlage 2.4. De belangrijkste punten uit dit advies zijn:

• Grote dijkgedeelten hoeven niet aangepakt te worden, dit is landschappelijk
positief. Momenteel is het dijkbeeld groen, wat ook in de landschapsvisie wordt
voorgestaan. Daarom gaat de voorkeur uit naar een open verharding zoals
gekantelde Haringmanblokken en betonzuilen zodat ook hier op den duur weer
een groen beeld ontstaat.
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• Wat de verharding van de werkpaden betreft verdient de meest groene variant de
voorkeur. Voorlopig is dit het open steenasfalt. Dit geldt ook voor het pad langs
de oude tijhaven Rattekaai en westwaarts daarvan. Het pad wordt overigens
nergens voor fietsers opengesteld.

De gekozen bekleding voor het onderhavige dijkvak moet, vanuit een landschappelijk
oogpunt, aansluiten op de aangrenzende dijkvakken. Beide aansluitende dijkvakken
zijn echter nog niet verbeterd.

3.6 Archeologie en cultuurhistorie

Op basis van de Archeologische Monumentenkaart Zeeland en Indicatieve Kaart van
Archeologische Waarden is er langs het dijkvak één archeologische bijzonderheid te
verwachten, het betreft de haven Rattekaai, die bij dp 1208 voor de dijk ligt en
verbonden is middels een havendam. Haven Rattekaai is in 1998 onder nummer
511384 ingeschreven in het Rijksregister van beschermde rijksmonumenten. De haven
is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische- en zeldzaamheidswaarde.

De haven Rattekaai is als één van de weinige landbouwhaventjes van het type tijhaven
aangewezen als Rijksmonument. In de periode tussen 1850 en 1940 zijn in Zeeland
veel tijhaventjes aangelegd welke alleen bij vloed konden worden binnengevaren. De
functie van deze tijhaventjes was enerzijds de afvoer van landbouwproducten en de
aanvoer van landbouwbenodigdheden. Veel van deze tijhaventjes zijn inmiddels
gedempt of verdwenen door de realisatie van de Deltawerken, anderen hebben de
functie van jachthaven, enkelen zijn er in oude staat bewaard gebleven.

Haven Rattekaai bestaat uit een havenkom met haven plateau gelegen aan de oostkant
van het uiteinde van de Separatiedijk, onder meer voorzien van bestrating met klinkers
en een gedeelte met natuursteen. De dijkglooiing is in 1911 versterkt met een
betonglooiing volgens het systeem 'De Muralt'. Het havenhoofd is tevens voorzien
van betonmuurtjes, eveneens volgens het systeem 'De Muralt'.

Aan het haven plateau bevindt zich een houten steigertje en in de havenkom meerdere
houten meerpalen.

3.7 Recreatie

Het dijkvak van de Eerste Bathpolder heeft geen recreatieve functie. Het
onderhoudspad is onverhard en dient ook na de verbetering van de steenbekleding
ontoegankelijk te blijven voor fietsers. Haven Rattekaai is als rijksmonument wel
toegankelijk voor bezoekers en dient ook bereikbaar te blijven.

eringen Ontwerpnota Eerste Bathpolder
PZDT-R-07262ontw

10



4 Toetsing

4.1 Algemeen

In 1996 heeft Grondmechanica Delft (GeoDelft) gerapporteerd over de toestand van
de dijkbekledingen in Zeeland [4]. Daarna is een globale toetsing uitgevoerd aan de
hand van de 'Leidraad toetsen op veiligheid, 1999' [5]. Aangezien uit de
toetsresultaten is gebleken dat een groot aantal van de bekledingen niet voldoende
sterk is, is Project Zeeweringen gestart. Binnen dit project worden de bekledingen
opnieuw getoetst, met verbeterde gegevens en golfrandvoorwaarden.

4.2 Toetsing toplaag

Het Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft de gezette bekledingen langs het gehele
dijkvak geïnventariseerd, en globale en gedetailleerde toetsingen uitgevoerd [13]. Bij
deze toetsingen is het merendeel van de gezette steenbekledingen als 'onvoldoende'
beoordeeld.

De beheerder heeft aangegeven de bekleding van Fix-stone te willen handhaven [15].
Voorwaarde hierbij is dat rekening wordt gehouden met de schorprognose van RIKZ.

Het Projectbureau Zeeweringen heeft de toetsingen gecontroleerd en vrijgegeven voor het
ontwerp, vastgelegd in de vrijgave [9,11]. Tevens is er door het Projectbureau
Zeeweringen een aanvulling [10,12] gemaakt op de vrijgave. De aanvulling beschrijft de
uitbreiding van het dijkvak met het gedeelte van dp 1184 + 50 m tot dp 1195, de aanzet
van de Oesterdam. om zo het voorliggende schor niet twee maal te belasten door
werkzaamheden.

Het eindoordeel van de toetsingen, weergegeven in Figuur 4 in Bijlage 1, luidt als volgt:

• Het asfalt van de dijkovergangen is goedgekeurd.

• De Fix-stone (open steenasfalt) langs het gehele dijkvak is goedgekeurd.

• De overige bekledingen zijn afgekeurd.

4.3 Onderhoudspad

Het Projectbureau Zeeweringen zal in beginsel geen werkzaamheden verrichten aan de
goedgetoetste glooiingen. Het waterschap Zeeuwse Eilanden wil tussen dp 1197 en dp
1205 alsmede tussen dp 1214 en dp 1226 wel een onderhoudspad aanleggen. Uit het
oogpunt van doelmatigheid heeft het waterschap Zeeuwse Eilanden verzocht om de
aanleg van dit onderhoudspad te koppelen aan de werkzaamheden van Projectbureau
Zeeweringen [16].

4.4 Conclusies

De gehele gezette steenbekleding moet worden verbeterd. De Fix-stone langs het gehele
dijkvak wordt gehandhaafd. Langs het gehele dijkvak dient een onderhoudspad aangelegd
te worden.
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5 Keuze bekleding

5.1 Inleiding

Uit de toetsing is gebleken dat de gehele gezette steenbekleding moet worden
verbeterd. In dit hoofdstuk wordt eerst bepaald welke nieuwe bekledingstypen
kunnen worden toegepast. Vervolgens wordt een keuze gemaakt. De volgende
stappen worden gevolgd:

• Beschikbaarheid;
• Voorselectie;
• Technische toepasbaarheid;
• Afweging en keuze.

5.2 Beschikbaarheid

In Tabel 5.1 zijn de hoeveelheden Koperslakblokken, Haringmanblokken en vlakke
betonblokken weergegeven die vrijkomen bij het vernieuwen van de bekleding en die
eventueel kunnen worden hergebruikt. Overige vrijkomende bekledingen, indien van
geschikte afmetingen, mogen normaal alleen worden gebruikt voor een verzwaring
van de toplaag van de kreukelberm. De duurzaamheid van deze andere bekledingen is
echter meestal beperkt. 'Zeewaarts spreiden' van de andere bekledingen is op de
Oostersehelde niet toegestaan. Voor het dijkvak van de Eerste Bathpolder komen er
naast genoemde bekledingen alleen doorgroeistenen vrij, deze dienen te worden
afgevoerd.

Tabel5.1 Vrijkomende hoeveelheden (exclusief verliezen)

Toplaag Afmetingen Oppervlakte
[m2]

Oppervlakte gekanteld
[m2]

Koperslakblokken
Haringmanblokken
Vlakke betonblokken

0,33 x 0,20 x 0,20 m3

0,50 x 0,50 x 0,20 m3

0,50 x 0,50 x 0,20 m3

2000 1200
6570
1100

16400
2750

5.2.1 Materialen uit bestaande depots of uit andere dijkverbeteringen

De dijkverbetering van de Eerste Bathpolder wordt in 2010 uitgevoerd. Op dit
moment is nog niet bekend hoeveel bekledingsmateriaal bij de start van de uitvoering
in bestaande depots beschikbaar zal zijn of bij andere dijkverbeteringen vrij zal komen.
Wanneer de dijkverbetering van deze nota gelijktijdig met deze andere
dijkverbeteringen wordt uitgevoerd, kunnen knelpunten ontstaan in de aanvoer van
de te hergebruiken materialen, bijvoorbeeld als gevolg van mogelijke verschuivingen in
de planning. In deze ontwerpnota wordt geen rekening gehouden met de aanvoer van
bestaande materialen, die elders vrijkomen.

5.2.2 Nieuwe materialen

De volgende nieuwe materialen zijn beschikbaar:
1. Betonzuilen,
2. Open steenasfalt,
3.· Waterbouwasfaltbeton,
4. Breuksteen, wel of niet gepenetreerd met asfalt of beton,
5. Klei.
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5.3 Voorselectie

De volgende bekledingstypen zijn mogelijk [2]:
1) zetsteen op uitvullaag:

a) (gekantelde) betonblokken,
b) (gekantelde) granietblokken,
c) (gekantelde) koperslakblokken ,
d) basaltzuilen,
e) Betonzuilen ;

2) Breuksteen op filter of geotextiel:
a) losse breuksteen,
b) patroon- of vol-en-zat gepenetreerde breuksteen of vrijkomend materiaal

(eventueel gebroken) met asfalt of dicht colloïdaal beton; de vol-en-zat-
variant kan ook in de categorie 'plaatconstructie' vallen;

3) Plaatconstructie:
a) waterbouwasfaltbeton boven GHW;

4) Overlaagconstructies:
a) losse breuksteen,
b) patroon- of vol-en-zat gepenetreerde breuksteen of vrijkomend materiaal

(eventueel gebroken) met asfalt of dicht colloïdaal beton; de vol-en-zat-
variant kan ook in de categorie 'plaatconstructie' vallen;

5) Kleidijk.

Ad 1.
Granietblokken en koperslakblokken worden buiten beschouwing gelaten, omdat deze
in het algemeen te licht zijn voor hergebruik. Er komen in het onderhavige dijkvak
geen basaltzuilen voor en zijn dus niet beschikbaar voor hergebruik.

Ad 2.14.
Bekledingen van losse breuksteen bestaan in het algemeen uit sorteringen die
zwaarder zijn dan of gelijk aan 60-300 kg. Aangezien deze bekledingen daarom slecht
toegankelijk zijn, bijvoorbeeld voor recreanten, worden bekledingen van losse
breuksteen verder buiten beschouwing gelaten.

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

Ad 4.
Een overlaging wordt veelal toegepast wanneer een lager liggend deel van de
ondertafel onvoldoende sterk is en een hoger liggend, aanmerkelijk groot deel kan
worden gehandhaafd, of wanneer het deel, dat onvoldoende is, relatief diep ligt en
moeilijk bereikbaar is. Voor het dijkvak van deze nota is het voorgaande niet van
toepassing.

Ad 5.
Gras kan toegepast worden als bekleding op een kleilaag die de eigenlijke sterkte
biedt. Men spreekt dan van een kleidijk. Kleidijken kunnen alleen worden toegepast
op hydraulische randvoorwaardenvakken met golfhoogtes kleiner dan 2 m, een flauw
talud en een voorland op minimaal GHW - 0,5 m [2]. Daarnaast zal het schor
voldoende hoog en groot moeten blijven de komende 50 jaar. In het geval de omvang
van het schor voldoende groot blijft is een kleidijk in dit dijkvak mogelijk. Echter, de
grote belastingduur waarmee gerekend moet worden langs de Oosterschelde (25 uur)
resulteert in een ontwerpdikte van de kleilaag van 3,50 m. Een kleilaag van deze
omvang is gezien de hoge kosten en de impact op het schor (aanzienlijke
teenverplaatsing zeewaarts en/of grote hoeveelheden grondverzet) niet realistisch.
Een kleidijk zal daarom niet verder worden beschouwd.
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5.3.1 Voorkeuren Detailadvies milieu

Tabel 5.2 geeft de voorkeuren voor de bekledingstypen, die volgen uit het
Detailadvies. In deze tabel is ook rekening gehouden met de beschikbaarheid en de
voorselectie. Indien noodzakelijk, mag van de voorkeuren worden afgeweken. Dit
laatste dient wel duidelijk te worden onderbouwd.

Vanwege het hoge voorland is van een zichtbare glooiing in de getijdenzone in het
gehele dijkvak geen sprake. Om deze reden is geen advies gegeven voor de
getijdenzone. Aangezien de taludlengte van de teen op NAP + 1,50 m tot GHW op
NAP + 1,85 m gering is zal er op de ondertafel uit praktisch oogpunt géén andere
bekleding worden toegepast dan in de boventafel.

Tabe/5.2 Voorkeuren uit het Detailadvies, rekening houdend met de beschikbaarheid
en de voorselectie, boven GHW

Locatie Boven GHW
Van fdp] Tot fdp]
1186 + 50 m 1195
1195 1209
1209 1214
1214 1226 - 40 m

Herstel en verbetering
Betonzuilen, betonblokken (Haringman)
Betonzuilen, betonblokken (Haringman), (open steenasfalt)
Betonzuilen, betonblokken (Haringman), open steenasfalt
Betonzuilen, betonblokken (Haringman), open steenasfalt

Uit Tabel 5.2 wordt geconcludeerd dat de nieuwe bekledingen in de boventafel bij
voorkeur worden uitgevoerd in betonzuilen, Haringmanblokken (gekanteld), vlakke
betonblokken (gekanteld) of open steenasfalt. De enige uitzondering hierop is het
gedeelte tot dp 1197 waar het toepassen van open steenasfalt wordt afgeraden
vanwege de te verwachten monotone begroeiing.

In de volgende paragraaf wordt bepaald of de bovengenoemde bekledingen technisch
toepasbaar zijn.

5.4 Technische toepasbaarheid

De technische toepasbaarheid van een bekleding met zetsteen moet worden
aangetoond met het rekenprogramma ANAMOS, met inachtneming van het Technisch
Rapport Steenzettingen [6]. en uitgaande van de representatieve waarden voor de
constructie en de randvoorwaarden. De reken methodiek wordt beschreven in de
Handleiding Ontwerpen [2].

De berekeningen betreffen alleen het bezwijkmechanisme 'Instabiliteit van de
toplaag'. Met het bezwijkmechanisme 'Afschuiving' wordt rekening gehouden door te
werken met hellingen flauwer dan of gelijk aan 1:3,1 (rekenwaarde ondertafel flauwer
dan of gelijk aan 1:2,7). Steilere hellingen worden alleen toegelaten wanneer het niet
anders kan, bijvoorbeeld bij de aansluiting op een gemaal of sluis. De benodigde dikte
van de kleilaag wordt berekend in hoofdstuk 6. Met het bezwijkmechanisme
'Materiaaltransport' wordt rekening gehouden bij het ontwerp van het geokunststof
(hoofdstuk 6).

Bij de berekening van de technische toepasbaarheid is de zwaarte van de beschikbare
blok- of zuilhoogte (dD) gereduceerd, omdat tijdens de maatgevende stormen de
waterstanden op de Oosterschelde minder variëren dan op de Westerschelde. Om
dezelfde reden moet bij het ontwerpen van bekledingen van breuksteen een langer
durende golfbelasting in rekening worden gebracht door het aantal golven (N) in de
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stabiliteitsrelaties van Van der Meer te vergroten. De technische toepasbaarheid van
ingegoten breuksteen dient te worden bepaald met de ontwerpregels in [2].

5.4.1 Taludhellingen, berm en teen

Een belangrijk aspect in de berekening van de technische toepasbaarheid is de
taludhelling. Binnen bepaalde grenzen biedt het ontwerp de mogelijkheid tot het
kiezen van de taludhelling. Het is in principe mogelijk om de taludhelling zo flauw te
kiezen dat elk bekledingstype toepasbaar is. In het algemeen moet een nieuwe
bekleding worden aangelegd tussen de bestaande teen en de bestaande berm en
zoveel mogelijk worden aangepast aan de bestaande taludhelling, ter beperking van
het benodigde grondverzet. Daarnaast kan worden geëist dat een bepaalde dikte van
de kleilaag wordt gehandhaafd, met name als het een kleilaag op zand betreft. Ook
dit kan de keuze van de taludhelling beïnvloeden. Wanneer de bestaande kleilaag
moet worden afgegraven en opnieuw opgebouwd, om te voldoen aan een minimale
laagdikte, kan de taludhelling worden gewijzigd.

De nieuwe taludhellingen en de nieuwe teenniveaus van de dijk langs de Eerste
Bathpolder zijn gegeven in Tabel 5.3.- Tabe/5.3 Nieuwe ta/udhelling, teenniveau en teenverschuiving

Locatie DWP Niveau teen Verschuiving Oppervlakte Helling

Van [dp] Tot [dp] [NAP + m] teen [m] beslag [ha] [1 :]

1186 + 50 m 1194 + 50 m 1,00/ 1,50 1,0 0 3,9
1194 + 50 m 1197 II 1,50 1,0 0 3,5
1207 1208 III 1,50 0 0 3,3
1208 1212 IV 1,65 1,0 0 3,5
1212 1214 V 1,50 0 0 3,5

Rekening houdend met uitvoeringstoleranties en tonrondte, wordt in de berekeningen
een talud helling ingevoerd die voor het onderste, tweederde deel van het te
verbeteren talud 0,4 steiler is en voor het bovenste, éénderde deel 0,2 steiler is [2].

Op de gedeeltes van het dijkvak waar volgens de schorprognose de slikken en de
schorren de komende 50 jaar zullen afnemen, moeten de nieuwe teenniveaus beneden
het voorland liggen. De schorprognose van RIKZ is opgenomen in Bijlage 2.3.

De maximale horizontale verschuiving van de teen, in de richting van het voorland,
bedraagt 1,0 m. Echter ligt de teen nu en in de toekomstige situatie onder het
voorland. Het totale oppervlaktebeslag van de teenverschuiving en dus het verlies van
habitat is daardoor nihil. De gemiddelde teenverschuiving is opgenomen in Tabel 5.3.

Voor zover de berm boven het ontwerppeilligt, wordt deze gehandhaafd. Voor zover
de berm beneden het ontwerppeil ligt, wordt deze opgehoogd tot aan het
ontwerppeil. Dit laatste komt overeen met de aanpak bij de Westerschelde. Aangezien
de berm overal boven ontwerppeil ligt en niet meer dan 0,5 m boven het ontwerppeil
+ Y2Hs,wordt de steenbekleding van de boventafel overal doorgezet tot op de berm
en tot aan de onderhoudsstrook op de berm.

5.4.2 Betonzuilen

De stabiliteit van betonzuilen is berekend bij de zwaarste randvoorwaarden uit de drie
sets met golfrandvoorwaarden en een taludhelling van 1:3,3 (bestekswaarde). Hieruit
blijkt dat toepassing van betonzuilen langs het gehele dijkvak mogelijk is. De
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berekening is opgenomen in Bijlage 3.2. Indien betonzuilen worden toegepast, wordt
het optimale zuiltype bepaald in Hoofdstuk 6.

5.4.3 Gekantelde Haringmanblokken, betonblokken

De maximale toepassingsniveaus van Haringmanblokken en vlakke betonblokken, met
een blokbreedte (gekanteld) van 0,20 m, zijn berekend uitgaande van gekantelde
toepassing, zonder tussenruimte. Hieruit volgt dat zowel de vlakke betonblokken als
de Haringmanblokken technisch toepasbaar zijn. Voor nadere informatie wordt
verwezen naar Bijlage 3.2. Opgemerkt wordt dat hierbij gebruik gemaakt is van de
tijdelijke rekenregel voor gekantelde blokken [14].

5.4.4 Breuksteen

Een ingegoten bekleding wordt standaard uitgevoerd met breuksteen van de sortering
5-40 kg, die in een laag met een minimale dikte van 0,40 m dient te worden
aangebracht. Deze minimale laag breuksteen moet over de volledige hoogte worden
ingegoten (vol-en-zat uit de Milieu-inventarisatie). Deze ingegoten laag kan de
golfklappen goed weerstaan.

Wanneer het gewenst is dat de koppen van de stenen aan het oppervlak schoon
worden gehouden (niet vol-en-zat uit de Milieu-inventarisatie), dan worden direct na
het ingieten losse stenen van de sortering 45/125 mm over het oppervlak uitgestrooid,
die gedeeltelijk in het asfalt dienen weg te zakken. Dit zijn de zogenaamde schone.
koppen.

Aangezien de taludlengte van teen tot GHW gering is, is het praktisch gezien
onwenselijk om in de ondertafel een andere bekleding toe te passen dan in de
boventafel. Volgens het Detailadvies milieu mag gepenetreerde breuksteen niet
worden toegepast in de boventafel. Gepenetreerde breuksteen wordt dan ook niet
meegenomen als alternatief voor de nieuwe bekleding.

5.4.5 Waterbouwasfaltbeton

Waterbouwasfaltbeton kan alleen boven gemiddeld hoogwater worden toegepast. De
laagdikte van de waterbouwasfaltbeton moet minimaaiO, 15 m bedragen, uitgaande
van een ondergrond van klei. Bij deze dikte kan de bekleding de maatgevende
belastingen bestaande uit golfklappen en wateroverdrukken weerstaan.

Volgens het Detailadvies mag de afgekeurde bekleding niet worden vervangen door
waterbouwasfaltbeton .

5.4.6 Open steenasfalt

Het grootste deel van de bekleding in het dijkvak is op dit moment Fix-stone (open
steenasfalt). Vanuit een landschappelijk oogpunt zou het mooi zijn om deze bekleding
in de tussenliggende vakken door te zetten. De beheerder heeft aangegeven dat
alleen op locaties met een geringe golfaanval en een hoog voorland open steenasfalt
toegepast mag worden. Dit betreft dus alleen de gedeeltes achter het schor, waar
volgens de schorprognose van het RIKZ aan het einde van de planperiode een
voldoende hoog voorland aanwezig is.

5.5 Deelgebieden

Op basis van de geometrie, technische toepasbaarheid, hydraulische en ecologische
randvoorwaarden is het dijkvak opgedeeld in 5 deelgebieden waar de bekleding
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verbeterd dient te worden. De nummering van de dwarsprofielen komt overeen met
het deelgebied waarop ze betrekking hebben. Zie voor een schematische weergave
van de bestaande bekleding figuur 3 in Bijlage 1. De deelgebieden zijn:

5.5.1 Deelgebied I, dp 1186 + 50 m - dp 1194 + 50 m

Dit deelgebied is de aanzet van de Oesterdam, het gedeelte dat is toegevoegd aan het
dijkvak van de Eerste Bathpolder om te zorgen dat het schor in deze hoek niet
onnodig dubbel belast wordt door de werkzaamheden. De teen ligt in dit deelgebied
lager dan in de andere deelgebieden en het voorland ligt ook lager tegen de dijk. De
bekleding bestaat uit Koperslakblokken, Haringmanblokken en vlakke betonblokken.
De golfrandvoorwaarden zijn in dit deelgebied het hoogst. Representatief dwarsprofiel
voor dit deelgebied is dp 1189. De taludhelling van de ondertafel is ca. 1:3,5 en van
de boventafel ca. 1:4,1.

5.5.2 Deelgebied 11,dp 1194 + 50 m - dp 1197

Het dijkprofiel en de opbouw van de bekleding voor dit deelgebied is bijna gelijk aan
dat van deelgebied I. De bekleding bestaat uit Haringmanblokken en vlakke
betonblokken. Door de ligging en het hogere voorland wordt dit deelgebied iets
minder zwaar aangevallen dan deelgebied I. Representatief dwarsprofiel voor dit
deelgebied is dp 1196. De taludhelling van de ondertafel is ca. 1:2,2, van de
boventafel ca. 1:3,2.

5.5.3 Deelgebied Ill, dp 1207 - dp 1208

Het dijkprofiel voor dit deelgebied wordt gekenmerkt door het hoge voorland dat een
groot deel van de bekleding, bestaande uit Haringmanblokken, bedekt. Echter door de
ligging wordt dit deelgebied minder zwaar aangevallen dan deelgebied 11. Het
voorland ligt hier ook hoger tegen de dijk. De bovenste bekleding bestaat hier uit een
strook Fix-stone. De havendam van haven Rattekaai bij dp 1208 dient met een
verborgen glooiing gepasseerd te worden aangezien de havendam niet tot de primaire
waterkering behoort. Representatief dwarsprofiel voor dit deelgebied is dp 1207. De
taludhelling van de ondertafel is ca. 1:3,1 en van de boventafel ca. 1:3,7.

5.5.4 Deelgebied IV, dp 1208 - dp 1212

Dit deelgebied wordt gekenmerkt door de geul die vlak langs de dijk door het schor
loopt. Voor de ondertafel betekent dit dat of de teen omlaag moet en er een flinke
teenverschuiving plaats zal vinden of dat er een damwandconstructie geplaatst zal
moeten worden. De bekleding bestaat uit Haringmanblokken met daarboven een
strook doorgroeistenen. Representatief dwarsprofiel voor dit deelgebied is dp 1209.
De talud helling van de ondertafel is ca. 1:2,9, van de boventafel ca. 1:3,3.

5.5.5 Deelgebied V, dp 1212 m - dp 1214

In dit deelgebied ligt bij dp 1214 een uitwateringssluis in de dijk. Hier zal met de
nieuwe bekleding op aangesloten moeten worden. Aandachtspunt is ook de scherpe
bocht in de dijk bij dp 1212. De bekleding bestaat weer uit Haringmanblokken met
daarboven een strook doorgroeistenen. Representatief dwarsprofiel voor dit
deelgebied is dp 1213. De taludhelling van de ondertafel is ca. 1:3,5 en van de
boventafel ca. 1:3,3.

eri ngen Ontwerpnota Eerste Bathpolder
PZDT·R-07262 ontw

17



5.6 Afweging en keuze

In Tabel 5.4 zijn drie alternatieven gegeven voor de nieuwe bekledingen voor de
deelgebieden van het onderhavige dijkvak. Bij alternatief 1 wordt de bekleding in de
ondertafel en boventafel vervangen door nieuwe betonzuilen. Bij alternatief 2 worden
in de ondertafel en boventafel Haringman- of betonblokken gekanteld toegepast,
eventueel aangevuld met betonzuilen. Bij alternatief 3 wordt een nieuwe bekleding
van open steenasfalt aangebracht.

Tabe/5.4 Bek/edingsa/iernaiieven

Alternatief Beschrijving

2

1 Ondertafel: nieuw te leveren betonzuilen
Boventafel: nieuw te leveren betonzuilen
Ondertafel: Gekantelde Haringman- en betonblokken
Boventafel: Gekantelde Haringman- en betonblokken, betonzuilen
Ondertafel: Open steenasfalt
Boventafel: Open steenasfalt

3

In deelgebieden I en II zijn er 2 alternatieven mogelijk, betonzuilen of hergebruik van
de Haringmanblokken en vlakke betonblokken. Aangezien er in het dijkvak slechts een
beperkte hoeveelheid Haringmanblokken en vlakke betonblokken aanwezig is zal
aangevuld moeten worden met nieuw te leveren betonzuilen. De ervaring van de
beheerder is dat open steenasfalt in de getijdenzone bij regelmatige golfaanval
verweert. De voorkeur is geen open steenasfalt in deze deelgebieden toe te passen
omdat hier toch een redelijke golfaanval te verwachten is. In het Detailadvies milieu
wordt ook afgeraden in deelgebieden I en 11open steen asfalt toe te passen.

Deelgebied III heeft lage golfrandvoorwaarden en ligt achter haven Rattekaai. Hoewel
deze niet tot de primaire kering behoort zal deelgebied III eigenlijk alleen onder
maatgevende omstandigheden belast worden. Daarom is het toepassen van open
steenasfalt hier een alternatief voor de nieuwe bekleding. Een ander alternatief is
betonzuilen. Het toepassen van gekantelde Haringmanblokken en vlakke
betonblokken op dit stuk is lastiger aangezien een deel van de bekleding als verborgen
glooiing wordt aangebracht en met een scherpe bocht moet aansluiten op deelgebied
IV. Gekantelde blokken worden daarom niet als alternatief meegenomen.

Door de ligging van de geul voor de dijk in deelgebied IV zal de bekleding regelmatig
door golven belast worden. Om die reden heeft de beheerder aangegeven geen open
steenasfalt te willen toepassen. De alternatieven zijn dan het aanbrengen van nieuw te
leveren betonzuilen of het hergebruiken van Haringmanblokken en vlakke
betonblokken, in gekantelde opstelling.

Aangezien de geul in het schor doorloopt tot de dijk in deelgebied V en vanwege de
uitwateringssluis, heeft de beheerder aangegeven hier geen open steenasfalt te willen
toepassen. De scherpe bocht tussen dp 1212 en dp 1213 kan slecht gemaakt worden
met gekantelde blokken. Daarom is hier slechts één oplossing voor de nieuwe
bekleding, nieuw te leveren betonzuilen.

Doordat in deelgebieden III en V geen gekantelde Haringmanblokken en vlakke
betonblokken als alternatief worden meegenomen kunnen deze tot aan de berm in
deelgebied IV worden toegepast en zal daar niet aangevuld hoeven te worden met
betonzuilen.

Op basis van bovenstaande bekledingsalternatieven per deelgebied zijn 2 varianten
opgesteld voor het onderhavige dijkvak. Variant 1 is weergegeven In Tabel 5.5,
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variant 2 is weergegeven in Tabel 5.6. Vooraanzichten van de varianten zijn gegeven
in de figuren 5 en 6 in Bijlage 1.

Tabel5.5 Variant 1

Deelgebied Ondertafel Boventafel

I Gekantelde (Haringman) blokken Gekantelde (Haringman) blokken, betonzuilen

11 Gekantelde (Haringman) blokken Gekantelde (Haringman) blokken, betonzuilen

III Open steenasfalt Open steenasfalt

IV Gekantelde (Haringman) blokken Gekantelde (Haringman) blokken

V Betonzuilen Betonzuilen

Tabel5.6 Variant 2

Deelgebied Ondertafel Boventafel

I Betonzuilen Betonzuilen
11 Betonzuilen Betonzuilen
III Betonzuilen Betonzuilen

IV Betonzuilen Betonzuilen

~
V Betonzu ilen Betonzuilen

De varianten zijn op de volgende aspecten tegen elkaar afgewogen:

• Constructie-eigenschappen;
• Uitvoering;
e Hergebruik;
• Onderhoud;
• Landschap;
• Natuur;
• Kosten.

De aspecten constructie-eigenschappen, uitvoering, hergebruik en onderhoud zijn in
de meeste gevallen afhankelijk van de gekozen bekledingsmaterialen. Een beschrijving
van deze aspecten en de verhoudingen tussen de verschillende bekledingstypen is
opgenomen in de Handleiding Ontwerpen [2]. De aspecten landschap, natuur en
kosten worden nader toegelicht. Het keuzemodel en de invoermodule van het
keuzemodel zijn opgenomen in Bijlage 3.1. Voor deelgebieden I en II ligt de grens van
gekantelde blokken en betonzuilen in de invoermodule op de grens van onder- en
boventafel terwijl de werkelijke grens hoger zal liggen, afhankelijk van de hoeveelheid
blokken.

5.6.1 Landschap

Bij beide varianten is géén sprake van een duidelijk te onderscheiden ondertafel en
boventafel. Ook het verschil tussen betonzuilen en gekantelde blokken geeft geen
duidelijk verschil in het landschappelijk beeld. Voor deelgebied 3 wijken de varianten
wel af. Het toepassen van open steenasfalt aansluitend op de bestaande Fix-stone
(open steenasfalt) scoort beter.

5.6.2 Natuur

Het Detailadvies geeft voor zowel herstel als verbetering voor alle vakken het advies
'redelijk goed'. De bekledingen uit beide varianten voldoen hieraan en scoren dus
gelijk.
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5.6.3

5.6.4

5.7

Het dijkvak grenst aan de speciale beschermingszone 'Oosterschelde', die is
aangewezen c.q. aangemeld als Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied en Nb-
wetgebied, met de buitenteen van de dijk als begrenzing. Langs het dijkvak komen
habitattypen voor die het gebied kwalificeren als Habitatrichtlijngebied, waaronder
slikken en/of schorren. Het verschuiven van de teen van de dijk in zeewaartse richting
betekent verlies van kwalificerend habitat. Conform de EU-habitatrichtlijn en de Nb-
wet moet bepaald worden of dit 'significante gevolgen' heeft voor de
beschermingszone en, als daar een kans op is, dan moet er een afweging van
varianten plaatsvinden. Indien er varianten mogelijk zijn zonder significante gevolgen,
dan is de initiatiefnemer conform de richtlijn gedwongen één van deze varianten uit te
voeren.

Bij beide varianten zal echter géén teenverschuiving plaatsvinden die afname van
kwalificerend habitat tot gevolg heeft.

Kosten

De kostenverschillen tussen de varianten zijn relatief groot doordat bij variant 1 alle
Haringmanblokken en vlakke betonblokken in het dijkvak hergebruikt worden in
gekantelde opstelling, wat een grote besparing oplevert ten opzichte van het
aanbrengen van nieuw te leveren zuilen.

Voorkeursvariant

Het keuzemodel met invoermodule is opgenomen in Bijlage 3.1. In Tabel 5.7 is de
afweging samengevat. Hieruit blijkt dat voor variant 1 de totaal score lager is dan
variant 2 maar door de lagere kosten de verhouding tussen de totaal score en de
kosten het hoogste is. Het verschil met variant 2 is significant.

Tabe/5.7 Samenvatting keuzemodel

Variant Totaalscore Kosten Score/kosten

2
66,1
74,2

1,0
·1,6

66,06
46,35

Aangezien hergebruik van materialen nagestreefd wordt en gelet op bovengenoemde
hogere kosten van variant 2, is variant 1 de voorkeursvariant die in Hoofdstuk 6
verder wordt uitgewerkt.

Onderhoudsstrook

Op de stormvloedberm wordt een nieuwe onderhoudsstrook aangelegd,die voor het
gehele dijkvak niet toegankelijk mag zijn voor fietsers. Het waterschap Zeeuwse
Eilanden heeft aangegeven op de delen waar Projectbureau Zeeweringen geen
werkzaamheden verricht een onderhoudspad te willen aanleggen bestaande uit 0,20
m open steenasfalt op een fundering van 0,20 m hydraulische fosforslakken [16].
Deze constructie is weergegeven in Figuur 12 Bijlage 1.

De door het waterschap aangegeven constructie met open steenasfalt wordt ook
toegepast in deelgebied 11tot en met deelgebied V. In deelgebied I worden de
vrijkomende koperslakblokken hergebruikt op het onderhoudspad op een filterlaag en
op een fundering van 0,40 m hydraulische fosforslakken. Het onderhoudspad wordt
overal afgestrooid met grond, enerzijds om snel een groene uitstraling te krijgen,
anderzijds om te zorgen dat het onderhoudspad slecht toegankelijk is voor fietsers.
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5.8 Bekleding tussen ontwerppeil en berm

Aangezien de berm alleen tussen dp 1207 en dp 1209 meer dan 0,5 m boven het
ontwerppeil + 112Hsligt, wordt de steenbekleding van de boventafel overal doorgezet
tot op de berm en tot aan de verharde onderhoudsstrook op de berm.

De harde bekleding boven ontwerppeil + Y2 Hswordt uitgevoerd in hetzelfde type
bekleding als de bekleding op het talud en wordt aangesloten op het onderhoudspad.
De gekantelde betonblokken boven ontwerppeil + Y2H, worden slechts tot de
berm knik aangebracht, hier tegenaan wordt vervolgens het onderhoudspad gelegd.
De ervaring is opgedaan dat de ronding van het talud, in aansluiting op de
onderhoudsstrook, moeilijk is uit te voeren in gekantelde blokken zonder dat
aanzienlijke spleten tussen de blokken ontstaan.

5.9 Damwand

De brede geul van de uitwateringssluis bij dp 1214, die in deelgebied IV direct voor de
constructie ligt zorgt voor de aanvoer van zout water naar het schor. In het
Detailadvies is aangegeven dat deze geul tevens een positieve uitwerking heeft op het
voorkomen van zoutsoorten op de glooiing. Mede daarom dient deze geul behouden
te blijven.

Om de teen van de dijk te beschermen betekent dit voor de ondertafel dat de teen
omlaag moet en er een flinke teenverschuiving plaats zal vinden. Tevens zal er dan
een aanzienlijke grondverbetering moeten plaatsvinden in de geul om voldoende
draagkracht voor de nieuwe taludbekleding te creëren. Dit gecombineerd met een
werkstrook voor materieel betekent dat de geul tijdelijk zijn functie zal verliezen.

Vanuit ecologisch oogpunt dient de geul in stand gehouden te worden, dus een beter
alternatief is om hier een damwandconstructie te plaatsen in de huidige teen van de
dijk, waardoor er een minimale verstoring in de geul plaats zal vinden. Deze
damwandconstructie zal in hoofdstuk 6 verder uitgewerkt worden.

5.10 Schorrandverdedigi ng

Uit de prognose van het RIKZ [17], waarvan het gedeelte Rattekaai is opgenomen in
Bijlage 2.3, waarbij de verwachte ligging van het schor in 2060 is bepaald blijkt dat
voor het gedeelte van de dijk van dp 1201 tot dp 1208 het schor hoogstwaarschijnlijk
zal verdwijnen indien er géén beheersmaatregelen worden getroffen. Dit betekent dat
de huidige bekleding van Fix-stone en de nieuwe bekleding van open steenasfalt
direct aangevallen zouden worden door golven en dat de golfbelasting ook hoger zal
zijn [18]. Een gevolg hiervan is dat deze bekledingen vervangen moeten worden door
een gezette steenbekleding waarvan de teen aanzienlijk lager zou moeten liggen dan
in de huidige situatie. De combinatie van lager liggende teen en benodigde werkstrook
zorgt ervoor dat op deze locatie al tijdens de uitvoering een aanzienlijk stuk schor
vergraven zou worden en verdwijnen.

Een oplossing is om voor dit gedeelte van de dijk de schorrand vast te leggen door
middel van een schorrandverdediging. Hierdoor blijft het voorland op zijn plaats en zal
ook in de toekomst de dijk niet direct belast worden door golfaanval. De
schorrandverdediging maakt op deze manier onderdeel uit van de waterkering.
Bijkomend voordeel is ook dat het gedeelte van het schor, waarvan verwacht wordt
dat het in de toekomst zal verdwijnen door deze maatregel behouden zal blijven. Het
aanbrengen van de schorrandverdediging is overlegd met de beheerder van het schor,
Natuurmonumenten. De schorrandverdediging moet ook de zeesla vasthouden die nu
vaak de begroeiing op de schorrand verstikt.
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Een schorrandverdediging bestaat uit een sortering los gestorte breuksteen op een
geotextiel. De schorrandverdediging zal in hoofdstuk 6 verder uitgewerkt worden.

5.11 Golfoploop

De golfoploop van het voorkeursalternatief, tijdens ontwerpcondities, is vergeleken
met de golfoploop in de oude situatie. In Tabel 5.8 is voor een aantal dwarsprofielen
het effect van het gewijzigde talud en de gewijzigde berm op de golfoploop gegeven.
De berekening van de golfoploop is opgenomen in Bijlage 3.4. Hieruit wordt
geconcludeerd dat bij de meeste dwarsprofielen de golfoploop enigszins toeneemt,
hetgeen het gevolg is van de hogere berm in de nieuwe situatie.

Tabe/5.8 Effect op go/fop/aap

Dwarsprofiel Vergrotingsfactor golfoploop

I
II
III
IV
V
VI

0,96
1,03
1,06
0,99
1,06
1,03

Aangenomen wordt dat een eventuele toekomstige dijkverhoging aan de binnenzijde
van de dijk kan worden aangebracht, zodat de dijkverbetering van deze nota niet
opnieuw hoeft te worden uitgevoerd.
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6 Dimensionering

In dit hoofdstuk wordt de voorkeursvariant van het ontwerp, dat is weergegeven in
Tabel 5.7 en figuur 5 van Bijlage 1, nader uitgewerkt. De bijbehorende dwarsprofielen
zijn weergegeven in Figuur 8 t/rn Figuur 13 in Bijlage 1.

De dimensionering wordt beschreven per constructieonderdeel, van de kreukelberm
tot het bovenbeloop. Voor achtergrondinformatie wordt verwezen naar de
Handleiding Ontwerpen [2].

6.1 Kreukelberm en teenconstructie

In het algemeen bestaat de kreukelberm uit een toplaag van breuksteen, met
daaronder een geokunststof met een 'nonwoven' . De kreukelberm moet de teen van
de bekleding tegen erosie beschermen en de bekleding ondersteunen. Daar waar
vanaf de teen een bekleding van gezette steen wordt aangebracht, moet ook een
teenconstructie worden geplaatst, eveneens ter ondersteuning van de bovenliggende
bekleding.

Aangezien voor de huidige dijk geen goede kreukelberm aanwezig is, moet een
nieuwe kreukelberm worden aangebracht. De benodigde minimale sortering van de
toplaag, die is bepaald volgens de Handleiding Ontwerpen [21. bedraagt 10-60 kg.
Hierbij is uitgegaan van een stabiel voorland waarvan het oppervlak samenvalt met de
bovenkant van de nieuwe kreukelberm. Hoewel het bestaande voorland van de slikken
en het schor tegen de dijk over delen van het dijkvak af zullen nemen, wordt
verondersteld dat een lager voorland voor die delen van het dijkvak op het niveau van
de nieuwe kreukelberm stabiel is. In Bijlage 3.3 is een berekening opgenomen. In
Tabel 6.1 zijn de steensorteringen voor de verschillende deelgebieden weergegeven.
De nieuwe kreukelberm heeft een breedte van 5,0 m en een laagdikte van 0,5 m,
behalve op de delen waar het voorland erg hoog tegen de dijk ligt. Op die delen
wordt een kreukelberm aangelegd van 3,0 m breed en 1,0 m dikte, om het oppervlak
van de ontgravingen in het schor te beperken.

Tabel6.1 Nieuwe kreukelberm

Deel- Locatie Hoogte Sortering [kg] Afmeting [m]
gebied

Van fdp] Tot fdp]
t.O.V. NAP [m]

1184 + 50 m 1191 + 1,00 10-60 5,0 x 0,5
1191 1194 + 50 m + 1,50 10-60 3,0 x 1,0

11 1194 + 50 m 1197 + 1,50 10-60 3,0 x 1,0
III 1207 1208 + 1,50 10-60 3,0 x 1,0
IV 1208 1212 + 1,65 10-60 5,0 x 0,5
V 1212 1214 + 1,50 10-60 3,0 x 1,0

Het geokunststof onder de toplaag, in het vervolg aangeduid met 'Type 2', is
hetzelfde als het geokunststof onder de geasfalteerde onderhoudsstrook. De
eigenschappen van dit standaardweefsel zijn vermeld in Tabel 6.2.
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Tabe/6.2 Eisen geokunststof Type 2

Eigenschap Waarde
Treksterkte
Rek bij breuk
Doorstromingsweerstand
Poriegrootte 090
Levensduurverwachting
Sterkte naai naad

;:::50 kN/m (ketting en inslag)
s 20 % (ketting en inslag)
VIH50-index 2: 15 mm/s
s 350 urn
type B (NEN 5132)
2: 50 % van breuksterkte geokunststof

Op het geokunststof wordt een 'nonwoven' aangebracht, ter bescherming van het
geotextiel tijdens het storten van de steen.

6.1.1 Schorrandverdediging

Voor het gedeelte van de dijk van dp 1201 tot dp 1208 zal de rand van het schor
vastgelegd moeten worden om te voorkomen dat het voorland hier verdwijnt en de
dijk direct aangevallen zal worden door golven. Een oplossing is om voor dit gedeelte
van de dijk de schorrand vast te leggen door middel van een schorrandverdediging.

De schorrandverdediging zal op deze manier een onderdeel vormen van de
waterkering. Hier dient ook met beheer en onderhoud rekening mee gehouden te
worden.

De hydraulische randvoorwaarden gebruikt voor het dimensioneren van de
schorrandverdediging zijn de ontwerprandvoorwaarden zoals gehanteerd voor het
ontwerp van de bekleding, deze zijn gegeven in Bijlage 2.1.

De verdediging hoeft niet volledig op maatgevende omstandigheden berekend te zijn
vanwege de aanwezigheid van een voorland tussen schorrandverdediging en dijk. Dit
schor geeft extra veiligheid. Na optreden van maatgevende omstandigheden mag de
schorrandverdediging meer schade hebben dan een kreukelberm onderaan een dijk.
Uit de berekeningen blijkt dat een sortering van 10-60 kg voldoet, maar dat er onder
maatgevende omstandigheden enige schade is te verwachten. De
schorrandverdediging wordt aangebracht op een geotextiel type 2 met opgestikte
non-woven. Een berekening van de sortering is opgenomen in Bijlage 3.5.

De schorrandverdediging dient aangebracht te worden voor de schorklif, die in het
onderhavige dijkvak overigens gering is. De hoogte van de schorrandverdediging is
afhankelijk van het voorland en circa 0,8 m à 1,0 m. Het slik ligt op ongeveer NAP
+1,2 m. De exacte ligging van de schorrandverdediging is bepaald aan de hand van de
schorprognose van RIKZ [17] en weergegeven in Figuur 2 van Bijlage 1. Het
uitgangspunt is dat de schorrandverdediging zo veel mogelijk de schorrand volgt en
gelegd wordt tegen de schorklif. Er komen openingen in de schorrandverdediging ter
plaatse van de kreken in het schor om de water toe- en afvoer van het schor te
garanderen.

De hoogte van de schorrandverdediging komt 0,2 m boven het schor te liggen.
Hierdoor wordt ook de zeesla, die een verstikkend effect heeft op de begroeiing van
de eerste meters van het schor, afgevangen op de schorrandverdediging. De kruin van
de schorrandverdediging zal een breedte krijgen van 3,0 m om ontgronding aan de
landzijde van de schorrandverdediging door overslaande golven te beperken. Een
doorsnede van de schorrandverdediging is opgenomen in Figuur 13 van Bijlage 1.
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6.1.2 Teenconstructie

Langs de te verbeteren deelgebieden worden nieuwe teenconstructies geplaatst. De
bovenkant van de nieuwe teenconstructie komt overeen met de hoogte van de nieuwe
kreukelberm zoals aangegeven in Tabel 6.1.

Een nieuwe teenconstructie bestaat uit een teenschot, met een hoogte van 0,60 m, en
palen die het teenschot ondersteunen, met een lengte van 1,80 m (h.o.h. 0,30 m,
doorsnede: 0,07 x 0,07 rrr'), De palen moeten van FSC-hout zijn, dat voldoet aan
Duurzaamheidsklasse 1, en het teenschot mag niet dikker zijn dan 2 cm. Boven het
teenschot wordt een afgeschuinde betonband aangebracht. Indien aanwezig en van
voldoende kwaliteit, worden de betonbanden uit de bestaande bekleding opnieuw
gebruikt.

De bovenkant van de kreukelberm moet samenvallen met de bovenkant van de
nieuwe teenconstructie en de bovenkant van de teenconstructie moet met enkele
stenen van de kreukelberm worden afgedekt.

6.1.3 Damwand

De brede geul die in deelgebied IV direct voor de constructie ligt maakt onderdeel uit
van het schor en dient daarom behouden te blijven. Hier wordt een
damwandconstructie geplaatst in de huidige teen van de dijk. De gebruikelijke
methode is dat wordt uitgegaan van een vrijstaande damwand waarvoor een
ontgrondingskuil ontstaat. Voor deze situatie is dat erg conservatief en vanwege het
voorliggende schor is de wens om de ingreep te beperken.

In overleg met de beheerder is besloten hier een betonnen damwand te plaatsen, dik
0,10 m en met een lengte van 2,50 m. Voor de damwand wordt een kreukelberm
aangebracht om erosie voor de damwand te voorkomen.

6.2 Zetsteenbekleding

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

6.2.1 Toplaag van gekantelde Haringmanblokken en vlakke betonblokken

In deelgebieden I en II zijn gekantelde blokken over een deel van de taludhoogte
stabiel en in deelgebied IV over de gehele taludhoogte. Er is echter een beperkte
hoeveelheid materiaal voor hergebruik beschikbaar, daarom wordt in deelgebieden I
en II de ondertafel en een deel van de boventafel met gekantelde Haringmanblokken
en gekantelde vlakke betonblokken bekleed. In deelgebied IV worden met de
vrijkomende blokken uit deelgebieden III en V wel gekantelde blokken tot aan de
berm geplaatst worden. In Tabel 6.3 zijn de toepassingsniveaus van de blokken
vermeld, waarvan de ligging is bepaald uit de beschikbaarheid in Tabel 5.1. Meer
informatie over de uitgevoerde berekeningen is opgenomen in Bijlage 3.2.
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Tabel6.3 Toee.assin&,sniveaus &,ekantelde blokken

Deel- Locatie Talud- Toepassingsniveau
gebied Van [de] Tot [de] helling Van [NAP + m] Tot [NAP + m]

I 1184 + 50 m 1191 3,9 1,00 2,00
1191 1194 + 50 m 3,9 1,50 2,00

11 1194 + 50 m 1197 3,5 1,50 2,00
IV 1208 1212 3,5 +1,65 5,05

In de ontwerpberekeningen is uitgegaan van plaatsing tegen elkaar aan op een
fijnkorrelige uitvullaag van 4/20 mm.

6.2.2 Toplaag van betonzuilen

In paragraaf 5.4.2 is vastgesteld dat betonzuilen technisch toepasbaar zijn langs het
gehele dijkvak. Voor die delen waar betonzuilen worden aangebracht (zie paragraaf
5.6 en paragraaf 5.8) zijn de dimensies nader bepaald. Hierbij zijn de zuilen extra
verzwaard, omdat de waterstand op de Oosterschelde bij een gesloten
stormvloedkering minder varieert dan op de Westerschelde [2].

Het resultaat van de berekeningen is een aantal praktische combinaties van dikte en
dichtheid. De dikte wordt daarbij afgerond op 5 cm en de dichtheid op 100 kg/m". De
minimale hoogte van de zuilen wordt gesteld op 0,30 m om te voorkomen dat de
filterlaag makkelijk kan uitspoelen. De uiteindelijke keuze wordt bepaald na afweging
van kosten, uitvoeringstechniek en beheersaspecten. Daarom mag de dichtheid van de
zuilen niet te veel afwijken van de meest gangbare betonsamenstelling. Bij de vereiste
dichtheid worden de kleinste zuilen bepaald. De resultaten zijn vermeld in Tabel 6.4.

Tabel6.4 Mogelijke tas: betonzuilen

Deelgebied Helling Type betonzuil beneden Type betonzuil boven
[1:] max. tonrondte 1) max. tonrondte 1)

[m] / [kg/m3] [m] / [kg/m3]

3,9 0,35/2300 0,30/2300
0,30/2400

11 3,5 0,35/2300 0,35/2300• 0,30/2400 0,30/2400
V 3,8 0,30/2300 0,30/2300
") In de berekeningen is beneden maximale tonrondte (tweederde deel van de lengte) een taludhelling
ingevoerd die 0,4 steiler is dan de bestekswaarde, en boven msximele tonrondte (tweederde deel van de
lengte) een taludhelling die 0,2 steiler is dan de bestekswaarde. De bestekswaarde is gegeven in de
tweede kolom van de tabel.

Rekening houdend met beheer, is het ongewenst dat zuilen met dezelfde hoogte en
verschillende dichtheden in één profiel (onder elkaar) worden toegepast. Deze zuilen
kunnen naast elkaar worden toegepast, indien dit betekent dat de dikte van de
uitvullaag niet hoeft te worden gewijzigd (gelijke constructiehoogte). De uiteindelijk
gekozen zuiltypen zijn vermeld in Tabel 6.5. Aangezien de betonzuilen uit deelgebied
Vaan moeten sluiten op de gekantelde blokken in deelgebied IV met steilere helling
wordt hier toch gekozen voor een zuilhoogte van 0,35 m.
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Tabel6.5 Gekozen typen betonzuilen

Deelgebied Type betonzuil
beneden max. tonrondte
[m] / [kg/m3]

Type betonzuil
boven max. tonrondte
[m] / [kg/m3]

I,ll, V 0,35/2300 0,35/2300

De toplaag van de betonzuilen (0,35 m 1 2300 kg 1 m") zal worden ingewassen met
55 kg/m? gebroken materiaal. De sortering van dit inwasmateriaal is afhankelijk van
het type zuil (met betrekking tot de vorm) dat zal worden toegepast. Meer informatie
over de uitgevoerde stabiliteitsberekeningen is opgenomen in Bijlage 3.2.

6.2.3 Toplaag van open steenasfalt

In deelgebied III wordt voor de nieuwe toplaag open steenasfalt toegepast. De
minimaal benodigde dikte van de nieuwe bekleding van open steenasfalt bedraagt
0,13 m volgens de berekening, opgenomen in Bijlage 3.2. Vanuit praktisch oogpunt
wordt een laagdikte aangebracht van 0,20 m op een geokunststof Type 1.

6.2.4 Uitvullaag

De granulaire uitvullaag onder de toplaag is voornamelijk van belang voor de
uitvoering. Gelet op stabiliteit en uitvoering, moet het materiaal in deze uitvullaag zo
fijn mogelijk zijn. Het materiaal mag echter niet zo fijn zijn dat het tussen de
elementen van de toplaag door kan wegspoelen. De fijnste sortering die uit dat
oogpunt voor betonzuilen mogelijk is, bedraagt 16/32 mm. In de
ontwerpberekeningen wordt uitgegaan van een bijbehorende D15 van 20 mm. Dit is
een conservatieve benadering. De werkelijke waarde van de D15 is circa 17 mm.

Gekantelde blokken worden geplaatst op een sortering van 4120 mm, met een D15 van
circa 5 mm.

De kleinste laagdikte, waarin steenslag van bovengenoemde sorteringen kan worden
aangebracht, is 0,10 m. Deze waarde voor de dikte wordt voorgeschreven in het
bestek. In de ontwerpberekeningen wordt een laagdikte van 0,15 m ingevoerd,
rekening houdend met een uitvoeringsmarge van 0,05 m.

• 6.2.5 Geokunststof

Het geokunststof onder de gezette bekleding wordt 'Type l' genoemd. De
belangrijkste functie van dit geokunststof is het voorkomen van uitspoeling van het
basismateriaal door de toplaag heen. Maatgevend voor deze functie is de
openingsgrootte 090' Gelijk aan de eerder uitgevoerde dijkvakken van 1997-2006
wordt gekozen voor een vlies met een gegarandeerde maximum openingsgrootte
(090) van 100 urn, omdat de gronddichtheid van nog fijnere materialen niet goed te
testen is en fijnere materialen niet standaard leverbaar zijn. Bovendien is met proeven
aangetoond dat de werkelijke openingsgrootte van het gekozen materiaal kleiner is
dan 64 urn. Het geokunststof Type 1 moet voldoen aan de eisen uit Tabel 6.6.

Tabel6.6 Eisen geokunststof Tvpe 1

Eigenschap Waarde

Treksterkte

rek bij breuk
Doord rukkracht

Poriegrootte OgO

;:::20 kN/m

s 60 %
;:::3500 N

s 100 urn
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De levensduur van het vlies moet minimaal 50 jaar bedragen. Deze eis aan de
levensduur is vertaald naar de eisen die aan de resultaten van het
verouderingsonderzoek dienen te worden gesteld. Deze laatste eisen zijn opgenomen
in het bestek.

Aan de onderzijde wordt het vlies aangesloten op de teenconstructie. Aan de
bovenzijde wordt het vlies doorgetrokken tot onder de onderhoudsstrook, met een
overlapping van minimaal 1 m met het Type 2 onder de onderhoudsstrook. De
overlapping met de onderliggende banen van het vlies moet minimaal 0,5 m breed
zijn.

6.2.6 Basismateriaal

De totale dikte van het pakket, bestaande uit de toplaag, de uitvullaag en de
onderliggende kleilaag of laag van mijnsteen, moet voldoende groot zijn om lokale
afschuiving van dit pakket te voorkomen. De vereiste dikte wordt onder meer bepaald
door de taludhelling. Wanneer de taludhelling flauwer is dan 1:5, is de weerstand
tegen afschuiving voldoende [2].

In het gekozen ontwerp bedraagt de vereiste minimale dikte van de kleilaag onder de
betonzuilen, die is berekend volgens de Handleiding Ontwerpen [2], 0,6 m (semi
toetswaarde conform geavanceerde toetsing 2006). In Tabel 6.7 zijn de minimale
kleilaagdiktes gegeven evenals de aanwezige laagdiktes.

Tabel6.7 Minimale diktes kleilaag (mijnsteenlaag)

Locatie AAininnale dikte Aanwezige dikte Tekort [nn]
Van [dp] Tot [dp] onderlaag [nn] onderlaag [nn] 1}

1184 + 50 m 1194 + 50 m 0,60 0,60
1194 + 50 m 1197 0,60 1,00
1207 1208 0,60 0,90
'1208 1212 0,60 0,65
1212 1214 0,60 0,95
1) Minimum van de gemeten diktes op aangegeven locatie.

•
In het algemeen wordt beneden gemiddeld hoogwater, in plaats van een nieuwe of
een aanvullende kleilaag, een pakket fosforslakken (0/45 mm, hydraulisch bindend)
van dezelfde dikte aangebracht. Dit omdat de klei onder water moeilijk is aan te
brengen.

Aangezien de kleilaag (mijnsteenlaag) in de huidige situatie overal voldoende dik is,
hoeft deze kleilaag niet te worden aangevuld.

6.3 Ingegoten breuksteen

Er worden geen overlagingen of nieuwe bekledingen van ingegoten breuksteen
toegepast in het onderhavige dijkvak.

6.4 Overgangsconstructies

Betonzuilen kunnen direct tegen gekantelde blokken worden geplaatst, dat wil zeggen
zonder overgangsconstructie. Bij de verticale overgangen moeten de gekantelde
blokken en de betonzuilen zo goed mogelijk aansluiten tegen de bestaande
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bekledingen. Te grote kieren moeten worden gepenetreerd met gietasfalt of
asfaltmastiek.

6.5 Overgang tussen boventafel en berm

De overgang tussen de boventafel en de berm wordt uitgevoerd door de betonzuilen
aan te brengen met een afronding, waarvan de kromtestraal R = 10 m bedraagt. De
betonzuilen worden over een lengte van 1 m op de berm doorgezet. Met betrekking
tot de uitvullaag en het geokunststof wordt aangesloten bij de constructie volgens
paragraaf 6.2.

Voor gekantelde blokken geldt dat de overgang tussen de boventafel en de berm niet
goed gemaakt kan worden met een kromtestraal R=10 m, doordat de gekantelde
blokken dan te veel open gaan staan. Daarom worden de gekantelde blokken zonder
afronding tot de bermknik doorgezet en wordt daar op aangesloten met het nieuw te
maken onderhoudspad.

6.6 Berm

In alle deelgebieden ligt de huidige berm boven ontwerppeil en behoeft nergens
opgehoogd te worden. De buitenknik van de berm zal in de nieuwe situatie dan ook
overal bijna op dezelfde hoogte liggen als in de bestaande situatie. Doordat de dikte
van de nieuwe bekleding groter is dan die van de bestaande bekleding verschuift de
buitenknik wel enigszins in horizontale richting.

De nieuwe bermhoogtes en breedte zijn opgenomen in Tabel 6.8.

Tabe/6.8 Nieuwe berm

Locatie Bestaande bermhoogte') Nieuwe berrnhoogte") Breedte
Van [d~] Tot [d~] [m +NAP] [m +NAP] berm [m]

1184 + 50 m 1194 + 50 m 4,54 4,55 7,72
'1194+ 50 m 1197 4,57 4,73 4,00
1207 1208 4,97 5,13 5,20
1208 1212 5,05 5,14 6,34
1212 1214 4,20 4,42 4,65
') Hoogte bij buitenknik berm

Op de berm wordt een nieuwe onderhoudsstrook aangelegd, die langs het gehele
dijkvak niet toegankelijk mag zijn voor fietsers. De onderhoudsstrook in deelgebieden
11, Ill, IV, V en van dp 1197 tot dp 1205 alsmede van dp 1214 en dp 1226 - 40 m
wordt uitgevoerd in open steenasfalt met een dikte van 0,20 m op een fundering van
hydraulische fosforslakken met een dikte van 0,20 m, van de sortering 0/45 mm
(hydraulisch bindend), op een geokunststof volgens Type 2. De breedte van de
nieuwe onderhoudsstrook is 3,0 m. De aansluiting van het open steenasfalt op de
bekleding van betonzuilen of gekantelde blokken is een aandachtpunt voor de
uitvoering.

In deelgebied I worden de vrijkomende koperslakblokken hergebruikt op het
onderhoudspad op een filterlaag en op een fundering van 0,40 m fosforslakken van de
sortering 0/45 mm (hydraulisch bindend), op een geokunststof volgens Type 2. De
eigenschappen van dit standaardweefsel zijn vermeld in Tabel 6.2.

Tijdens de uitvoering wordt de fundering van hydraulische fosforslakken gebruikt als
werkweg. De strook van fosforslakken wordt na de uitvoering niet verwijderd, maar
afgedekt met open steenasfalt of koperslakblokken. Gegeven een verdichte fundering
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van fosforslakken, stelt het toekomstige gebruik van de onderhoudsstrook geen
aanvullende sterkte-eisen.
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7 Aandachtspunten voor bestek en uitvoering

7.1 Bekledingstypen

Het materiaal waaruit het teenschot moet worden vervaardigd, wordt niet meer
voorgeschreven en ook aan de duurzaamheid van het teenschot worden geen eisen
meer gesteld. Om het toekomstig verzakken van de bekleding bij het vergaan van het
teenschot zoveel mogelijk te beperken, mag het teenschot niet dikker zijn dan 2 cm.

De palen achter het teenschot moeten nog steeds van FSC-hout zijn, dat voldoet aan
Duurzaamheidsklasse 1.

De havendam van haven Rattekaai bij dp 1208 dient met een verborgen glooiing
gepasseerd te worden. De bekleding op de havendam dient na het aanbrengen van de
open steenasfalt weer in oorspronkelijke staat teruggebracht te worden.

Fosforslakken moeten worden verdicht om een hydraulisch gebonden pakket te
krijgen.

7.2 Natuur

Voor de dijk ligt een schorren- en slikkengebied, het verdronken land van Zuid-
Beveland, dit natuurgebied is in beheer bij Natuurmonumenten en onderdeel van het
Nationaal Park Oostersehelde. Verwacht wordt dat de slikken en het schor de
komende 50 jaar zullen afnemen. Rekening houdend met een hoogteafname van circa
1 m, is ervoor gekozen de nieuwe teenconstructies in de buurt van de oude aan te
brengen, dat wil zeggen onder het oppervlak van het schor en de slikken.

De exacte ligging en dimensionering van de schorrandverdediging zal in de
contractfase bepaald moeten worden. Hierbij dient aandacht te zijn voor
hydrologische en morfologische aspecten. Tevens is de bereikbaarheid van het
voorliggende slik een aandachtspunt.

De werkstrook voor de teen dient zo klein mogelijk te zijn in verband met het
aanwezige schor voor de dijk, extra aandachtspunt daarbij zijn de kreken in het schor.
De kreken in het schor dienen tijdens de uitvoeringsperiode watervoerend te blijven,
aangezien deze bepalend zijn in de primaire watervoorziening van het schor.

Het schor voor de dijk is in beheer bij Natuurmonumenten. Mitigerende maatregelen
ten aanzien van de uitvoering moeten worden afgestemd met deze beheerder.

Op de boventafel zullen ter hoogte van de winterspringvloedlijn (NAP +2,15 m) kleine
hoeveelheden zand worden aangebracht op de bekleding t.b.v. schorzijdebijen.
Specifieke wijze van uitvoering vast te stellen in overleg met Chiel Jacobusse van het
Zeeuwse Landschap. Het aanwezige schor is een potentiële verblijfplaats voor de
schorzijdebij (Colletes halophilus), omdat daar de voedselplant Zeeaster voorkomt. De
bijen kiezen voor het nest bij voorkeur zandige grond op een talud. Daarin graven ze
een vertakte gang die tot een centimeter of vijftien de grond in loopt. Het nest wordt
bij voorkeur gegraven in hellingen die op het noorden geëxponeerd zijn en die 's
winters bij springvloed één of enkele malen onderlopen.

Vanaf 15 maart moet de werkstrook en het boventalud regelmatig zeer kort gemaaid
worden om vestiging van broedvogels te voorkomen. Werkzaamheden langs het schor
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bij voorkeur beginnen op of kort na 1 april, om vestiging en verstoring van
broedvogels buiten de werkstrook te voorkomen.

Verstoring van vogels in het moerasje zoveel mogelijk beperken. De overige
binnendijks aanwezige broedvogels zullen naar verwachting geen hinder ondervinden
van de werkzaamheden.

De schorren worden gebruikt als hoogwatervluchtplaats (hvp) door grote aantallen
vogels, met name door steltlopers, eenden en Rotganzen. Naar verwachting zullen de
werkzaamheden een effect hebben op deze hvp's. Uitwijkmogelijkheden:
aangrenzende dijkvakken, Oesterdam, Markiezaat, kale akker binnendijks (voor zover
aanwezig). Er vindt in de huidige situatie weinig verstoring plaats door recreanten.

Inventarisatie van kleine zoogdieren met inloopvallen is uitgevoerd op het schor in de
periode 12 t/rn 16 augustus 2005. Op het schor werden hoofdzakelijk aardmuizen
gevangen, geen noordse woelmuizen. Vanwege het veelvuldig voorkomen van de
concurrentiekrachtige aardmuis, het droge karakter van het schor en geen in de buurt
zijnde populaties, zijn er weinig tot geen mogelijkheden voor de noordse woelmuis.
Geen mitigerende maatregelen nodig.

In 2005 zijn op het dijkvak geen rugstreeppadden aangetroffen. Geen mitigerende
maatregelen nodig.

7.3 Archeologie en cultuurhistorie

Op basis van de Archeologische Monumentenkaart Zeeland en Indicatieve Kaart van
Archeologische Waarden is er langs het dijkvak één archeologische bijzonderheid te
verwachten, het betreft de haven Rattekaai bij dp 1208. Haven Rattekaai is in '1998
onder nummer 511384 ingeschreven in het Rijksregister. De haven is van algemeen
belang vanwege de cultuurhistorische- en zeldzaamheidswaarde. De haven Rattekaai
wordt achterlangs gepasseerd met een verborgen glooiing en er zullen dus géén
werkzaamheden aan de haven plaatsvinden.

7.4 Transportroutes en depotlocaties

De transportroutes zijn weergegeven in Figuur 14 in Bijlage 1. Algemene depots zijn
bij de Kreekraksluizen en de Bergse Diepsluis te vinden. Op het dijkvak zelf is eigenlijk
geen mogelijkheid voor depotruimte. Voorkeur in verband met vogels is om de opslag
niet buitendijks te maken en niet in de buurt van de schorren.
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Tabel2: Golfcondities

Tabel2.1 Golfcondities met gewicht Hs en Tpm volgens verhouding Hs'Tpm

Dijk.

vak

OIJkvskscheldlngs-

coordlnaten tov Parijs (m)

Dijk Ha(mj goltrtchtlngsband

nautisch C., bij waterstand t.O.V. NAP

Tpm[s] Waterdiepte Cm)

bij waterstand

t.o.v. NAP

Windrichting (, apectrumvorm

kllomelrerlng bij waterstand

I.o.v. NAP

bij waterstand

t.o.v. NAP

bij waterstand

t.O.V. NAP

nautisch bij

waterstand t.o.v. NAP(km) .Omlol .2m -am .4mvan

tot 11 .Om I +2m I ...3m I +4mlot 11...Oml -zm l ...3ml ...4mll ...Om I -zml ...3m I ...4mll ...Om I -zm I -äm I ...4mll +om. +2ml ...3ml +4mll van I tot lol lolno.

72b 70131 j 3838831 709691 38418311 123.60 I 122.70 0.6 I 1.2 3JO I 330 327 I 357 I 3151 3453.8 I 4.9 1.2 j 2.0

73 70969 I 3841831 722251 38346011 122.70 I 121.25 4.7 330 3221 3520.9 2.0

74 72225 I 383460 I 72439 I 38384211 121.25 j 120.80 2981 3280.6 4.3 1.0 285

75 724391383842172680 138386011 120.80 I 120.55 32 I 341 I 11 j 3320.4 I 0.7 I 1.1 2.8 I 3.6 j 4.5 0.7 I 1.7 I 2.7 360 I 330 I 330

347 I 17 I 328 I 358 I 321 I 35176 72680 I 383860 I 73614 j 38330911 120.55 I 119.45 0.4 I 0.7 I 1.1 2.9 j 3.7 I 4.6 0.7 I 1.7 I 2.7 330 I 315 I 315

318 I 348 I 302 I 332 I 301 I 33177 736141383309174083138393311119.451 118.65 0.7 I 1.7 I 2.7 360 I 315 I 3000.4 I 0.8 I 1.2 3.0 I 3.6 I 4.9

Tabel2.2 Golfcondities met gewicht Hs en Tpm volgens verhouding Hs'Tpm'Tprn

golfrtchtlngsband

nautisch ('? bij waterstand t.O.V. NAP

Windrt<hling (, apeclrumvorm

bij waterstand

1.0.'1. NAP

Dijk. Oljkvakscheldlngs-.

coordlnatctn tev PartJs (m)

Dijk Hs(mj Tpm(s) Walerdleple (m)

bij waterstand

1.0.'1. NAP

nautisch bij

waterstand t.o.v. NAP

vak kilometraring bij waterstand bij waterstand

t.o.v. NAP .2m -am .4m(km) t.o.v. NAP -ümlolvan

tot 11-üm I -t2m I -äm I -t4mll -üm I +2ml +3m I +4mll -ëm I -zm I -äm I +4mll +Om I -zm I -am I +4mll van I tot 1 van I tot I van I tot 1 van I tot 11+Om 1 +2m 1 -äm 1 +4mno. van

327 I 357 I3151 34572b 70131 I 3838831 709691 38418311 123.60 I 122.70 0.6 I 1.2 3.8 I 4.9 1.2 I 2.0 330 I 330

322' 35273 709691384183172225138346011 122.70 I 121.25 0.9 4.7 2.0 330

.~. 286 I 31674 722251383460 172439138384211 121.251 120.80

0.7 I 1.7 I 2.7 321341111133275 724391383842172680 138386011 120.801 120.55 0.4 I 0.7 1 1.1 2.8 I 3.6 I 4.5 360 I 330 I 330

347 I 17 I 328 I 358 I 321 I 35176 72680 I 383860 I 73614 I 38330911 120.55 I 119.45 0.4 I 0.7 I 1.1 2.9 I 3.7 I 4.6 0.7 I 1.7 I 2.7 330 I 3151 315

318 I 348 I 310 I 340 I 301 I 33177 73614 I 3833091 74083 I 38393311 119.45 I 118.65 0.4 I 0.7 I 1.2 3.0 I 3.8 I 4.9 0.7 I 1.7 I 2.7 360 I 330 I 300

Tabel2.3 Golfcondities met gewicht Hs en Tpm

Windrichting (,

nautisch bij

waterstand t.o.v. NAP

golfrlchtlngsband

nautisch ('? bij waterstand t.o.v. NAP

spectrumvonn

bij waterstand

t.O.V. NAP

Dijk· Oljkvakscheldlngs-

coordinaten tov Parijs (m)

Hs(m) Tpm(sj

bij waterstand

1.0.'1. NAP

Waterdiepte (m)Dijk

kllomelrerlng bij waterstand

1.0.'1. NAP

bij waterstand

to.v. NAP

vak

.4m+Om -äm -äm(km)lolvan

~I~I~I~I~II-I-I~I-lol 11-ürn 1 -äm 1 -t3rn I -t4mll -üm I -t2ml +3m I -amll +Om I -zm I -äm I -t4mll -üm I -t2rn I +3m' +4mll van I tot

327 I 357 I 315 I 3451.2 I 2.0 330 I 33072b 70131 I 3838831 709691 38418311 123.60 I 122.70 0.6 I 1.2 3.8 I 4.9

322 I3523304.7 2.073 70969 I 3841831 722251 38346011 122.70 I 121.25 0.9

3311.0 33074 72225 I 383460 I 72439 I 38384211 121.25 I 120.80 0.6 4.2

349 I 19 I 341 I 11 I 326 I 3560.7 I 1.7 I 2.7 330 I 330 I 31572439 I 383842 I 72680 I 38386011 120.80 j 120.55 0.4 I 0.7 I 1.1 2.8 I 3.6 I 4.575

347 I 17 I 328 I 358 I 321 I 351330 I 3151 3150.4 I 0.7 I 1.1 2.9 I 3.7 I 4.6 0.7 I 1.7 I 2.776 72680 I 383860 I 73614 I 38330911 120.55 I 119.45

318 I 348 I 294 I 324 I 301 I 3310.7 I 1.7 I 2.7 360 I 300 I 30077 736141383309174083138393311 119.45 I 118.65 0.4 I 0.8 I 1.2 3.0 I 3.6 I 4.9

23juni2006Detailadvies 2006.06.37/06338/1340
Adviesdiensten RIKZ OS RKZ-1563
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

Aan

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

Contactpersoon

Edwin Parée
Datum

17 november 2006
Ons kenmerk

Telefoon

0118-622336
Bijlage(n)

1
Uw kenmerk

Onderwerp

detailadvies dijkvak 39: Eerste Bathpolder DP 1186,5 t/rn 1226

Dijkvak 39 "Eerste Bathpolder" is geïnventariseerd door Grontmij-Aquasense. De zone
onder GHW (schor) is op 30 juni geïnventariseerd in 2 opnamen. Op 22 juni is van de
zone boven GHW de boventafel geïnventariseerd middels de methode van Tansley. De
boventafel is opgedeeld in 4 opnamen. De kruin en het binnentalud zijn in 2 opnamen
ingedeeld en zijn alleen op Flora- en faunawetbeschermde soorten geinventariseerd.

Getijdenzone (beneden GHW) - ondertafel

De teen van de ligt vrijwel overal op NAP +1 ,50m. GHW is in dit deel van de
Oostersehelde NAP +1 ,85m. Overal ligt een hoog schor tegen de dijk.
Van een zichtbare glooiing in de getijdenzone is in het gehele dijkvak geen sprake.

Zone boven GHW• De zone boven GHW is opgedeeld in 4 gedeelten waarvan deel 0 nog niet is
geïnventariseerd. Hieronder volgt per deel, van oost naar west, een beschrijving.

Deel 0: OP 1186,5 -1195

Dit deel betreft uitbreiding van het werkgebied van de Eerste Bathpolder en hoort
oorspronkelijk bij dijkvak 38 "Aanzet Oesterdam" . Hier zijn geen recente floragegevens
van beschikbaar en staat in de planning om in 2007 geïnventariseerd te worden.
Aangezien het ontwerp nu al gemaakt gaat worden, dient deze "ecologisch robust"
uitgevoerd te worden. Dit houdt in voor herstel èn verbetering van de aanwezige
natuurwaarden een steenbekleding uit de categorie "Redelijk goed".

Deel1: DP1195-1209

De bekleding bestaat volgens de glooiingskaarten uit Fixstone (= open asfaltbeton,
grootste deel), Haringmanblokken en betonblokken. Volgens de opnameformulieren
zouden ook nog basalt en Vilvoordse steen voorkomen.

Meetinformatiedienst Zeeland

Postadres postbus 5116, 4380 KC Vlissingen

bezoekadres Prins Hendrikweg 3 4382 NR Vlissingen

Telefoon (0118) 42 20 00

Telefax (0118) 47 27 72



De bekleding is overal sterk begroeid met voornamelijk zoete grassen en ruigtekruiden.
De begroeiiing op de Fix-stone bekleding geeft een groene, monotone indruk met
voornamelijk zoete grassen. De begroeiing op de Haringmanblokken toont een
behoorlijke variatie van grassen, kruiden, veel mossen en in de herfst grote aantallen
paddestoelen.

Het voorland bestaat uit een schor dat een vrij stabiele ligging heeft en slechts weinig
aan erosie onderhevig is. De breedte varieert van ca. 50m (haven Rattekaai) tot meer
dan 300m meer naar het oosten.

Er zijn flink wat soorten aangetroffen. In totaal 7 zoutsoorten en 8 zouttolerante
soorten. Zie tabel1:

Tabel1: Aangetroffen zoutsoorten (vet) en zouttolerante soorten dijkvak 39 "Eerste Bathpolder" op

22 juni 2006: deel1: dijkpaal 1195 t/rn dijkpaal 1209.

Nederlandse naam Bedekking 1 Latijnse naam Zoutgetal
Engels Slijkgras 0 Spartina anglica
Gerande schijnspurrie 0 Spergularia maritime
Gewone zoutmelde f Atriplex portulacoides
Heen 0 Scirpus Maritimus
Hertzhoornweegbree Plantago coronopus
Lamsoor 0 Limonium vulgare
Reukloze kamille 0 Matricaria maritima
Rood zwenkgras f Festuca rubra ssp. commutata
Schorrekruid 0 Suaeda maritima

4
4
4
2
3
4
3
2

Smalle rolklaver
Spiesmelde
Strand kweek
Zeeaster
Zilte rus
Zilverschoon

o
f

Lotus corniculatus ssp. tenuifolius
Atriplex prostata
Elymus athericus
Aster tripolium
Juncus gerardi
Potentilla anserina

4
3

o
o
u-

1
3
4
3
2

• If = lokaal frequent

De in tabel 1 weergegeven vegetatie komt overeen met klasse 4a uit de classificatie van
zoutplanten (Jentink 2003). Deze leidt tot het advies voor dit dijkvak boven GHW voor
herstel èn verbetering van de aanwezige natuurwaarden een steenbekleding uit de
categorie" Redelijk goed" .

Deel 2 DP1209 -DP1214

De bekleding bestaat uit Haringmanblokken en doorgroeistenen. De bekleding is in zijn
geheel sterk begroeid met voornamelijk zoete grassen en ruigtekruiden. Het voorland
bestaat uit schor. Het deel voorland welke direct grenst aan de constructie bestaat
echter uit een afwateringsgeul van een uitwateringssluis van ca. 15m breed.

Er zijn 11 soorten aangetroffen. In totaal5 zoutsoorten en 6 zouttolerante soorten. Zie
tabel2.

1 Methode van Tansley: r = rare (zeldzaam), 0 = occasional (weinig voorkomend), f = frequent
(regelmatig voorkomend), a= abundant (grotere aantallen/bedekking), d =dominant (overheersend in
aantal/bedekking)



Tabel 2: Aangetroffen zoutsoorten (vet) en zouttolerante soorten dijkvak 39 "Eerste Bathpolder" op 22
juni 2006: deel1 : dijkpaal 1209 t/rn dijkpaal 1204.

Nederlandse naam Bedekking" Latijnse naam Zoutgetal
Engels Slijkgras Spartina anglica
Gewone zoutmelde 0 Atriplex portulacoides
Herfstleeuwetand Leontodon autumnalis

4
4
2

Lamsoor Limonium vulgare 4
Reukloze kamille f Matricaria maritima 3
Rood zwenkgras f Festuca rubra ssp. commutata 2
Schorrekruid 0 Suaeda maritima 4
Smalle rolklaver 0 Lotus corniculatus ssp. tenuifolius 3
Spiesmelde 0 Atriplex prostata 1
Strandkweek f Elymus athericus 3
Strand melde If Atriplex littoralis 4

De in tabel 2 weergegeven vegetatie komt overeen met klasse 3a uit de classificatie van
zoutplanten (Jentink 2003). Deze leidt tot het advies voor dit dijkvak boven GHW voor
herstel èn verbetering van de aanwezige natuurwaarden een steenbekleding uit de
categorie "Redelijk goed".

De brede geul (van de uitwateringssluis bij DP 1214) direct voor de constructie maakt
ook onderdeel uit van het schor. Deze zorgt ook voor de aanvoer van zout water wat
een positieve uitwerking heeft op het voorkomen van zoutsoorten op de glooiing en
dient mede daarom behouden te blijven.

Deel 3 DP1214- DP1228

De bekleding bestaat hoofdzakelijk uit Fix-stone en voor een klein deel uit basalt. De
bekleding is in zijn geheel sterk begroeid met voornamelijk zoete grassen en
ruigtekruiden. Het voorland bestaat uit schor.

Er zijn flink wat soorten aangetroffen. In totaal 7 zoutsoorten en 6 zouttolerante
soorten. Zie tabel 3:

Tabel 3: Aangetroffen zoutsoorten (vet) en zouttolerante soorten dijkvak 39 "Eerste Bathpolder" op

22 juni 2006: deel1: dijkpaal 1214 tlm dijkpaal 1228.

Nederlandse naam Bedekking 2 Latijnse naam Zoutgetal
Engels Slijkgras Spartina anglica
Gewone zoutmelde 0 Atriplex portulacoides
Lamsoor 0 Limonium vulgare
Reukloze kamille 0 Matricaria maritima
Rood zwenkgras 0 Festuca rubra ssp. commutata
Schorrekruid 0 Suaeda maritima
Schorrezoutgras 0 Triglochin maritima
Smalle rolklaver Lotus corniculatus ssp. tenuifolius
Spiesmelde 0 Atriplex prostata
Strandkweek a Elymus athericus
Strandmelde 0 Atriplex littoralis
Zeeaster 0 Aster tripoliurn
Zilverschoon 0 Potentilla anserina

4
4
4
3
2
4
4
3
1
3
4
4
2

2 Methode van Tansley: r = rare (zeldzaam), 0 = occasional (weinig voorkomend). f = frequent
(regelmatig voorkomend), a= abundant (grotere aantallen/bedekking), d =dominant (overheersend in
aantal/bedekking)



De in tabel 2 weergegeven vegetatie komt overeen met klasse 4a uit de classificatie van
zoutplanten (Jentink 2003). Deze leidt tot het advies voor dit dijkvak boven GHW voor
herstel èn verbetering van de aanwezige natuurwaarden een steenbekleding uit de
categorie" Redelijk goed" .

Flora en Faunawet
Op de geïnventariseerde glooiing, het bovenste deel van het talud, het binnentalud en
in het voorland zijn geen plantensoorten aangetroffen die beschermd zijn volgens de
Flora- en Faunawet.

Nota soortenbeleid Provincie Zeeland en NB-wetbesluit
In de Nota Soorten beleid worden een aantal aandachtsoorten genoemd. Op en voor de
zeeweringen kunnen planten voorkomen uit voornamelijk de soortengroepen
Aanspoelselplanten en Schorplanten. De soorten die tot deze soortengroepen worden
gerekend staan op pagina 38 van de Nota Soortenbeleid Provincie Zeeland. De in tabel
4 en 5 weergegeven soorten van deze lijst zijn aangetroffen op de glooiing en in het
voorland. Tevens is vermeld of deze soorten genoemd worden in het NB-wetbesluit
voor de Oosterschelde.

Tabel4: Op 22 juni 2006 op de glooiing aangetroffen soorten uit de Nota Soorten beleid Provincie
Zeeland en uit de soorten lijst NB-wetbesluit Oostersehelde.

Soortgroep Soort Nota Soortbl, Provo Zld NB-wet
Schorplanten Gewone zoutmelde X

Lamsoor X
Schorrezoutgras X

Aanspoelselplanten Strand melde X

X

X

Tabel 5: Op 30 juni 2006 in het voorland aangetroffen soorten uit de Nota Soortenbeleid Provincie
Zeeland en uit de soortenlijst NB-wetbesluit Oostersehelde.

Soortgroep Soort Nota Soortbl, Provo Zld NB-wet
Schorplanten Gewone zoutmelde X X

Lamsoor
Schorrezoutgras

Aanspoelselplanten Strand melde

X
X
X

X

Bij de dijkwerkzaamheden waarbij de steenbekleding vervangen wordt zal alle vegetatie
die daar op groeit in eerst instantie verdwijnen. In het detailadvies wordt echter
geadviseerd welke steenbekleding er weer toegepast moet worden om de vegetatie
weer een kans te geven om terug te komen (herstel) of mogelijk de omstandigheden te
verbeteren (verbetering). Dit detailadvies is richtinggevend bij het ontwerp van de
nieuwe dijk. Hierdoor wordt verzekerd dat de vestigingsmogelijkheid, van de
betreffende vegetatie, weer wordt hersteld en waar mogelijk verbeterd.

Ook kunnen de werkzaamheden er voor zorgen dat de vegetatiesamenstelling in het
voorland ter plaatste van de werkstrook blijvend veranderd. In de volgende paragraaf
"EU-Habitatrichtlijn" wordt hier verder op in gegaan.

EU-Habitatrichtlijn <gebiedsbeschermingsregime)
Het voorland, voor de delen 0, 1, 2 en 3 bestaat uit Atlantisch schor, habitattype 1330.
Bij deel 1 komt ook nog type 1320 (Schorren met slijkgrasvegetatie) voor en bij deel 0
ook nog type 1160 (Grote ondiepe kreken en baaien).

Bij de werkzaamheden zal een gedeelte van het voorland vergraven worden. Uit
onderzoek is gebleken dat de effecten van dijkwerkzaamheden soms tientallen jaren
later nog steeds in het voorland zichtbaar kunnen zijn. Om blijvende effecten te
voorkomen is het van belang dat het ruimtebeslag op het schor en slik tot een minimum
wordt beperkt en dat de mitigerende maatregelen zoals genoemd in het rapport



'Effecten werkstroken dijkverbetering op kwalificerende habitats' (Stikvoort et al., 2004)
uitgevoerd worden. In de Oostersehelde staan de schorren sterk onder druk sinds de
aanleg van de compartimenteringdammen en de stormvloedkering. Door de ontstane
zand honger en de afgesneden toevoer van slibrijk rivier water vind er bijna geen
opslibbing van schorren meer plaats. Hierdoor is het schor-herstellend vermogen van
het Oostersehelde systeem zeer klein. Hierdoor is het extra belangrijk om de werkstrook
zo klein mogelijk te houden en het herstellen van het profiel van het schor zo zorgvuldig
mogelijk te doen. Te meer omdat vergraven grond waar geen vegetatie meer op staat
extra gevoelig is voor erosie. Herstel van de vegetatie ter plekke van de werkstrook, na
afloop van de werkzaamheden, is niet te garanderen vanwege alle extra negatieve
invloeden van een niet-stabiel Oostersehelde systeem (zandhonger e.d.). Bij beide
schorgedeeltes liggen kreken tot dicht aan de dijk. Het is van belang dat deze open
blijven tijdens en na de werkzaamheden. Kreken zijn van wezenlijk belang voor het
schor zij zorgen voor de toe- en afvoer van water. Het afsluiten van kreken heeft een
direct effect op de vegetatiesamenstelling van het schor.

AFSTROOIEN FIX-STONE

De fix-stone bekleding is goed getoetst wanneer deze wordt afgedekt met klei/grond.
Het advies is alleen de bekleding af te dekken waar deze nu bloot ligt. Het materiaal
dient niet gebiedsvreemd te zijn. Bij voorkeur dus materiaal afkomstig uit de omgeving.
Eén optie is om de gronddepots ten tijde van de vorige dijkverbeteringwerken aan te
spreken (bulten ca. 20m in schor ter plaatse van DP 1195; ten minste, als hier geen
Schorzijdebijen ingevestigd zijn!).

Vanuit de fauna is het de wens om enkele zandhopen aan te brengen om
vestigingsmogelijkheden voor de Schorzijdebij te creëren. Deze zandhopen zouden
boven op de klei/grond-afdekking kunnen komen waar de fix-stone nu onbegroeid is.

WERKWEG

De werkweg welke aangelegd gaat worden dient een groen karakter te behouden.
Tijdens het startoverleg is daarom geadviseerd een constructie van groene
doorgroeimatten toe te passen. Echter is het ontwerpvoorstel om voor de werkweg
open steenasfalt (Fix-stone) toe te passen ook een reële keuze omdat het open steen
asfalt in dit dijkvak in de praktijk goed begroeit.

ALGEMEEN

De optie om Haringmanblokken direct te overlagen met Fix-stone is uit milieu-technisch
oogpunt geen reële optie. Naast een niet optimale afwatering (grond-open steen asfalt-
haringmanblokken) is de beworteling van de vegetatie in een dergelijke constructie ook
niet optimaal.

De glooiing bij het dijkdeel vanaf DP 1197 in oostelijk richting bestaat nu uit
Haringmanblokken. Het ontwerpvoorstel is om de fix-stone bekleding naar het oosten
door te trekken. Op zich is de fix-stone ook een reëel constructie-alternatief uit de
categorie "redelijk goed" en zal de dijk ook weer een groen aanzicht geven. Toch is
deze keuze voor de natuurwaarden in deze hoek niet de meest optimale. De fix-stone
bekleding ten westen van deze Haringmanblokken geeft een groene indruk maar heeft
een lage variatie aan vegetatie met voornamelijk zoete grassen. De Haringmanblokken
zijn nu ook voor het grootste deel begroeid en geeft een grote variatie aan soorten;
naast grassen, is de glooiing hier sterk begroeid met mossen en kruiden en komen in de
herfst veel paddestoelen voor. Om het traditionele lappendekenbeeld van
dijkbekledingen van de Oostersehelde en de natuurwaarden van het betreffende dijkvak
te behouden is het aan te bevelen om hier voor een ander type bekleding te kiezen dan
fix-stone. Bij voorkeur betonzuilen of Haringmanblokken op zijn kant.
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Middelburg, 20 december 2006
Aangepast 9 januari 2007.

Landschapsadvies en advies cultuurhistorie Eerste Bathpolder, Zeeweringen
Oosterschelde:

Algemene beschrijving;

Voor het gehele huidige dijktracé bevindt zich een redelijk gaaf schorrengebied met
een grote ecologische waarde en een oude landbouwhaven (getijhaven) met
havenplateau, genaamd "Rattekaai" met een belangrijke cultuurhistorische en
zeldzaamheidswaarde. Het totale plangebied omvat een deel van de Oesterdam,
naar het westen toe een 7 meter hoge dijk tot aan de getijhaven met plateau en geul
en een klein westelijk dijkgedeelte tot aan het doorlaatmiddel van een achterliggend
gemaal en een westelijk dijkgedeelte, dat zich deels voor de Tweede Bathpolder
bevindt. De totale lengte van het tracé bedraagt 3.9 kilometer, waarvan slechts 1.9
km behoeft te worden aangepakt. Het schor, waarvan het beeld op de hoge delen
gedomineerd wordt door een zilte vegetatie (zeekraal, zeeaster, zeealsem etc.) met
een duidelijk aanwezig geulenpatroon maakt deel uit van het zogeheten "Verdronken
Land van Zuid- Beveland". Dit ecologisch en landschappelijk zeer waardevolle
gebied in de Oosterschelde is grotendeels in beheer bij de Vereniging tot Behoud
van Natuurmonumenten. Binnendijks bevindt zich, oostelijk van de Handelshaven
Rattekaai, sinds kort een omvangrijk modern kassencomplex.
De bijzondere combinatie van eerdergenoemde natuur- en cultuurhistorische
waarden maken de beleving van dit gebied uniek. Bij uitvoering van de technische
werken zal dan ook omzichtig te werk moeten worden gegaan met respect voor
bestaande waarden en met het doel de bestaande situatie zoveel mogelijk te
handhaven.

Voorlopig technisch ontwerp en mogelijkheden:
Van oost naar west wordt voorlopig het volgende voorgesteld: langs de Oesterdam
tot en met de vloeiende bocht komen in de ondertafel gekantelde
Haringmanblokken, de vrij brede boventafel zou in betonzuilen uitgevoerd moeten
worden. De afwerking met betonzuilen loopt naar boven toe tot aan de berm, waarop
een onderhoudspad komt te liggen. Langs de Oesterdam wordt dit pad uitgevoerd in
Haringmanblokken op zijn kop. Het volgende dijkgedeelte langs de Mosselkreekweg
is nu uitgevoerd in Fixstone (een soort open steenasfalt) en dit gedeelte is
grotendeels goedgekeurd. Slechts het laatste gedeelte voor het haven plateau
(dijkpaal 1207 tot dijkpaal 1208) behoeft een nieuwe laag open steenasfalt in plaats
van de bestaande Haringmanblokken. Door de bestaande doorgroeiing biedt de dijk
een groen beeld, hetgeen overeenkomt met de landschapsvisie Oosterschelde voor
wat betreft de dijkafwerking voor schorren.
Het pad alhier, vanaf de bocht westwaarts tot aan de havendam, moet wel verhard
en dit zal waarschijnlijk in open steenasfalt uitgevoerd worden.
Aan de oostzijde van de oude haven en het havenplateau zijn plannen de wering met
open steenasfalt aan te pakken.



Het noordelijk deel van de oude Handelshaven "Rattekaai" blijft intact. Daardoor
blijven de oude delen Muraltmuur, de bestrating van oude materialen, een restant
van een houten steigertje en diverse houten meerpalen gespaard.
Het zuidelijk deel van de havengeul moet echter wel aangepakt. Om ruimte te sparen
wordt als voorkeur een betonnen damwand voorgesteld aan de oostzijde van de geul
De boven- en ondertafel worden alhier (dijkpaal 1208 tot dijkpaal 1212). Bij voorkeur
afgewerkt met Haringmanblokken op zijn kant, alleen rond de scherpe bocht
(dijkpaaI1212) moeten om technische redenen, in boven- en ondertafel tafel, geheel
in betonzuilen worden uitgevoerd. Dit loopt door tot aan de uitwatering van het
gemaal (dijkpaal 1212 tot aan dijkpaal 1214).
De werkweg langs de dijk van de haven zal mogelijk in koperslakblokken worden
uitgevoerd. Dit als hergebruik van het materiaal, dat bij uitvoering van het werk langs
de Oesterdam beschikbaar komt.
Westelijk van het gemaal is aan de Oosterscheldezijde van de dijk de huidige
verharding van Fixstone goedgekeurd.

Landschapsadvies.
Het feit, dat grote dijkgedeelten niet aangepakt hoeven te worden is landschappelijk
positief. Momenteel geeft dit het groene dijkbeeld, dat ook in de landschapsvisie
voorgestaan wordt. Omdat in de wel aan te passen gedeelten veelal open verharding
zoals gekantelde Haringmanblokken en betonzuilen zullen worden toegepast zal ook
hier op den duur weer een groen beeld ontstaan.
Wat de verharding van de werkpaden betreft verdient de meest groene variant de
voorkeur. Voorlopig is dit het open steenasfalt. Dit geldt ook voor het pad langs de
oude tijhaven Ratlekaai en westwaarts daarvan. Het pad wordt overigens nergens
voor fietsers opengesteld.
Overwogen kan worden om op de grashoek zuidwest van de haven een
informatiepaneel over de bijzondere cultuurhistorische waarde van het gebied te
plaatsen al dan niet in combinatie met een in deze omgeving passend vormgegeven
bankje en/of prullenbak.
Over het uiterlijk en de hoogte van een eventuele schorrandverdediging zijn op dit
moment nog geen concrete gegevens voorhanden. Daarom kan nog niet
landschappelijk gereageerd worden.

Cultuurhistorie en cultuurhistorisch advies.
De Haven Ratlekaai is als één van de weinige landbouwhaventjes van het type
tijhaven aangewezen als Rijksmonument. Eind vorige en begin deze eeuw zijn in
Zeeland veel tijhaventjes aangelegd, die bij vloed konden worden binnengevaren
voor aanvoer van landbouwbenodigdheden en afvoer van landbouwproducten.
Veel van deze haventjes zijn inmiddels verdwenen door dichtslibben of demping,
anderen verdwenen door realisatie van de Deltawerken en een aantal hebben nog
een functie als jachthaven. Slechts enkelen, zoals Ratlekaai, zijn in oude staat
bewaard gebleven en dienen derhalve beschermd te worden.
Haven Ratlekaai is in 1998 onder nummer 511384 ingeschreven in het Rijksregister,
met adres: Middenhofweg 3 te Rilland.
Het landbouwhaventje is aangelegd na bedijking van de Eerst Bathpolder in 1856.
Het haventje is gelegen aan het noordelijk uiteinde van de Separatiedijk tussen de
Eerste en de Tweede Bathpolder, die in 1862 bedijkt werd.
Havenplateau en havenkom zijn onder meer voorzien van een bestrating van klinkers
en natuursteen. De dijkglooiing is in 1911 versterkt met een betonglooiing van het



type "De Muralt". Ook het havenhoofd is voorzien van betonmuurtjes van het type
"Mural!".

Cultuurhistorisch advies: gezien de zeldzaamheidswaarde en de bijzondere status
als Rijksmonument van dit gebied is het allereerst van belang op korte termijn (liefst
januari 2007) te overleggen met het RACM ( Rijksdienst voor Archeologie
Cultuurlandschap en Monumenten). Met deze dienst is over dit soort zaken door
Rijkswaterstaat een convenant afgesloten. Uit het overleg moet blijken welke
procedure gevolgd zal moeten worden.
Daarnaast is het raadzaam om rond de havengeul meerdere technische varianten uit
te werken, zodat uiteindelijk de voor de cultuurhistorische waarde minst ingrijpende
variant kan worden gekozen .

•
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Aandachtspuntennotitie natuur 19 Bathpolder

Planten
Talud is rijkelijk begroeid met mossen, grassen, kruiden (o.a, silenes) en in de herfst met veel
paddestoelen. Zowel zoete als zoute soorten komen voor op het talud. De zoutvegetatie wordt in de
detailadvies milieu gekarakteriseerd als redelijk tot soortenrijk (3a tot 4a). Er komen geen beschermde
soorten van de Flora en faunawet voor, wel aandachtsoorten van de provinciale lijst: gewone
zoutmelde, lamsoor, schorrezoutgras en strandmelde.
Keuze materiaal in overeenstemming met detailadvies + minimaliseren ruimtebeslag

Habitats
Voor de dijk bevindt zich over vrijwel de gehele lengte het kwalificerend habitat Atlantisch schor op
kleinere delen Slijkgrasvegetaties. Schorstrook langs dijk ligt relatief hoog en de vegetatie is hier deels
verruigd. Aan de oostzijde van het traject is een deel van het schor langs de dijk vergraven.

Minimaliseren ruimtebeslag teen + werkstrook (kreukelberm liever smaller en hoger dan breder en
lager; in ieder geval echter niet boven huidig maalveldj.Voortand op gelijke hoogte terugbrengen. Bij
afdammen van kreken me rangs de mjkvoet lopen aandacht voor de aanvoer en afvoer van water naar
het achterliggende/naastliggende schor. Indien door het aanbrengen van schorrandverdediging de
werkstrook smal kan blijven, dient deze oplossing te worden overwogen.

• Broedvogels
Inventarisatie van broedvogels uitgevoerd in 2006. Als enige broedvogelsoort op de dijk is de
Graspieper waargenomen. Het aangrenzende schor is belangrijk als broedplaats voorde Tureluur (52
paar), Scholekster (18), Graspieper (24) en Rietgors (25).
Het binnendijkse, opgespoten gebied met struweel en moerasbosje aan de oostgrens van het gebied
is een belangrijk broedgebied voor diverse soorten zangvogels.

Vanaf 15 maart werkstrook + boventalud regelmatig zeer kort te maaien om vestiging van
broedvogels te voorkomen.Werkzaamheden langs het schor te beginnen op of kort na 1 april, om
vestiging en verstoring van broedvogels buiten de werkstrook te voorkomen.
Transport binnendijks ter hoogte van het moerasje zoveel mogelijk vermijden. De overige binnendijks
aanwezige broedvogels zullen naar verwachting geen hinder ondervinden van de werkzaamheden.
Aan te leggen onderhoudspad ongeschikt en effectief ontoegankelijk maken voor fietsers.

Foeragerende vogels
Er zijn geen laagwaterkarteringen zijn uitgevoerd omdat het dijktraject hoofdzakelijk wordt begrensd
door schor. Erworden weinig effecten verwacht van de werkzaamhedenop de functie als
foerageergebied voor vogels.

Hoogwatervluchtplaats
Karteringen van hoogwatervluchtplaatsen (hvp's) zijn beschikbaar vanaf april 2003 tlm heden. De
schorren worden gebruikt als hoogwatervluchtplaats door grote aantallen vogels, met name door
steltlopers, eenden en Rotganzen. Naar verwachting zullen de werkzaamheden een effect hebben op
deze hvp's . Uitwijkmogelijkheden: aangrenzende dijktrajecten, Oesterdam, Markiezaat, kale akker
binnendijks (voor zover aanwezig). Er vindt in de huidige situatie weinig verstoring plaats door
recreanten.
Fasering in tijd en ruimte afgestemd op voorkomen vogels

Zoogdieren
Inventarisatie van kleine zoogdieren met inloopvallen uitgevoerd op het schor in de periode 12 tlm-16
augustus 2005. Op het schor werden hoofdzakelijk aardmuizen gevangen, geen noordse
woelmuizen.vanwege het veelvuldig voorkomen van de concurrentiekrachtige aardmuis, het droge
karakter van het schor en geen in de buurt zijnde populatiesweinig tot geen mogelijkheden voor de
noordse woelmuis.
Geen mitigerende maatregelen nodig.

Amfibieen en reptielen
In 2005 op dijktraject geen rugstreeppadden aangetroffen. Geen mitigerende maatregelen nodig.

Overige soonen
Het schor vormt een geschikt habitat voor de Schorzijdebij. Rekening houden met eventuele
aanwezigheid kolonies. Zo mogelijk creëren van nieuwe nestgelegenheid (zandhopen).

Hans Jaspers



•

Bijlage 3 Berekeningen

Bijlage 3.1:

Bijlage 3.2:

Bijlage 3.3:

Bijlage 3.4:

Bijlage 3.5:

Keuzemodel met invoermodule

Ontwerpberekeningen bekleding

Ontwerpberekeningen kreukelberm

Berekening vergrotingsfactor golfoploop

Berekening schorrandverdediging

el'ingen Ontwerpnota Eerste Bathpolder



Bijlage 3.1: Keuzemodel met invoermodule

weringen Ontwerpnota Eerste Bathpolder



Keuzemodel V2 rnaart 2007
Dijkvak: Eerste Bathpolder
dp: 1184 + 60 m tot 1226 - 40 m
Criteria

e
Mmmaal 2 varianten doorrekenen De waarden zun relatief
re behalen scores liggen tussen 1 en:3

Constructie
Constructie (flexibiliteit/overgangen)

Uitvoering
Hergebruik
Onderhoud
Landschap

Natuur
Totaal (2)

Criteri~ >
Subcriteria >
Weging subcrlterla >
Scoretabel

variant 1
variant 2
variant :3
variant 4

Gewoaen SCCte

o
1
1
2
1
2

2
3

Constructie
flexibiliteit

50

Uitvoering
t~d
33

Constructie
8,9

18,1
variant 1
variant 2
variant :3
variant 4

Opmerkingen:

7-9-2007

ebruik

Onderhoud

e
Wijzigingen t 0 v versie 1.4: gestandaardIseerde/grafIsche Invoer

Totaal inasfactorNatuur
13
7
7
13
7
13

21,7
11,7
11,7
21,7
11,7
21,7

2
1
1

2
1

60 100,0

o~
1
2

moeilijkheidsgraad
3,1

Onderhoud Landscha Natuur

Onderhoud Landschap Natuur
flora
50

habitat
Y/' 50

7,3
4,4

15,9
21,7

11,7
7,8

14,4
14,4

zichtbaarheid
33

4,0
2,0

Totaal Kosten Score/kosten Ra
66,1
74,2

1,0
1,6

66,06
46,35 2

Keuzemodel v2_0.xls



Keuzemodel v2 maart 2007 ~;'-I'IITlifI,J1 ,--anan!..n oo~lDit@_r~' "'iJ., 11": zo,r·a. d' .. ~

Dijkvak: IEerste Bathpolder
van dp tot dp: 1184 + 50m tot 1226 - 40 m

lengte (mJ:

Boventafel

Ondertafel

score flora:

score habitat:

lengte (ml L_ ~B~00~ ~ ~2~~~ ~ ~1~00~ ~ ~.~00~ ~ ~200~ ~ ~ ~ ~~ _L ~ _Jlscore~~~p

lvariant 2 Variant 2 Score: 74,2 Kosten: 1,6 Scorelkosten: 46,4 Rang: 2

Boventafel Tl 27 27 27 27 00 00 00

Iv_

~afel 27 27 27 27 27 00 00 00

score flora:

score- habitat:

jvariar.!: 3 Variant3

lengte (mJ: BOO 250 100 400 200 Iscore landschap

Boventafel EBi_
i ... i......."" H- H- H""'''''''''' H .......•.. H""""'"" H""'''''''' H

Ondertafel EB

score flora:

score habitat:

jvariant" Variant 4

lengte {m]: BOO 250 100 .00 200 Iscore landschap

.ntafel EB
~IY l ... l.........,;~ H.........,;~ H.........,;~ i·i.......·~ H""""",. Hw.;.;;." i·i~;. H

Ondertafel EB

score flora:

score habitat



•

•

Bijlage 3.2: Ontwerpbereken ingen bekl ed ing

eringen Ontwerpnota Eerste Bathpolder



Spreadsheet ontwerpen Versie 12_320-12-06 .-
Wijzigingen t OV versie 12_1/12_2: ingegoten basal~epasbaar met langdurige belasting

RANDVOORWAARDEN RIKZ

["

W.

I
H.

(m· NAP] ["'J

0,4

0,4

0,8

4 1.2

OntwerppeIl 2060 : 3,95

-
['I

Dichtheid water

Itonlm3)

1,025

Tp

3,6

3,9

Na wiJziging. Anamos opnieuw laten rekenen
1 2 - , " , , -

algemeen soort bekleding geIuIr1tekjeblokXen(s ...lmm}[. I ... beton zullen I ... betMzul\en .. betollzulleo I· betDn.rullen I· I... I... I...
nadere omschr1Jvmg vd bekleding Haringman 50lÓÛl<20 Zeilen Zuilen Zullen Zullen

dljkpaalnumm8r 1189 1189 1189 1189 1189
niveau bovengrens m- NAP 290 360 360 460 460

niveau enderarens m" "~AP 1 00 1 00 1 00 340 340

rekenwaarde heill.nt [171 3,50 3,50 3,50 3,70 3,70

t ls bestek.he[lng - 0,2 of - 0,4 -o.z cr-c.s -0,4 -0,4 -0,4 -0.2 -0,2

bodemniveau op 50 m afstand [m" ~AP) 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35

toplaag rekenwaerne steendikte [mi 048 ° 21 031 020 030

r,kenwaarde soortelijke mass [tor.m3 2150 2.231 2231 2231 2,231

biJ blol<ken: breedte (langs talud) [mi 0,20 ; Ir ,
biJ blokken: lengte (evenw, diJk) m 050

, _ ..
11, .. ."

langeduur effecl Hs/OD waarbij gelln
[,1 4,92 4,78 5,01

Anarnos stàbtel

onderlagen rekenwaarde dikte flttertaag [mi 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

QpbouwdlJk -" ~ ~ ~ kl ~
k '''.'0''''.

biJ klelkem: niveau kruin m e ~AP :11'_ '-
, ."~ - ~. "

biJ glen klelkem: dikte kieHaag m 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

maatgevende Ws [m ~ NAP] 3,45 3,95 3,95 3,95 3,95

condities Hs [mi 0,98 1,18 1,18 1,18 1,18

Tp e 374 389 389 389 389

~Op 135 128 1 2~ 121 121

ys [mJ 0,47 0,52 0,52 0,50 0,50

Hs > 0,7 d? oir" nee nee nee nee "'e
max. Hs m n.v.t n.v.t. n.v.t, n.v.!. n.v.t

Tp behorend biJ max. Hs , n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t nv.t
~Op behorend biJ max. H'Sen bijbehorende 1-) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t n.v.t.

T

stabiliteit aanwezige H$1AD I-I 1,86 4,78 3,24 5,01 3,34

toelaatbare HslAll [,1 JIlIIiIlE =
geldig 7 (Incl. langdurige belasting) ge1digI cngeld\g & ksl

r es uHaat ANAMQS stablelJlWIjlel/Qll\lOld

afschuiving mln. benodigde onderlaagdikte nieuw
[mi 0,8 (r) IJ

wert< (onder fiKe r )

aanwezige ondertaag voldoende dik? jaln&elgeav8nc~rd ~l .
semi toetswaarde benodigde

ondel1aagcHkte (ongeroerde grond) Iml 0,8/IOJ (f) 0.8/ {0,04) (f) 0,8/{OJ (f) 0,8/{0,02] (f) 0,8/{OJ (1)
[zonder minimum]

mln. benodigde onderlaagdikte conf.
geavanceerde toetsing 06~2006 (onoer [mi 0,8 [0,06] 0,8 {0,06] 0,8 {0,06) 0,8(0,06) 0,8(0,06]

nb,! [zonder minimum!

seml toetswaarde conf. geavanceerd"
toetsing 06.2006 (onder Mer) [zonder [mi 0,6(0,06) 0,6(0,06) 0,6(0,06] 0,610,06) 0,610,06]

mInimum

Ruimte voor opmerkingen:

tonrondte:
talud van 1,0 tot 4.6: knik op 3.4

talud van 1,5 tot 4.6: knik op 3,6



Spreadsheet ontwerpen versie 12_320-12-06

Wijzigingen t.c.v. versie 12_1/12_2 ingegoten basal,A,epasbaar met langdurige belasting
~ -RANDVOORWAARDEN RIKZ

Ws H, Tp Dichtheid water I- I [m- NAP] Iml 1'1 [tonlm31

I 0 0,4 2,8 1,025 J. 2 0,4 2,8

3 0,7 3,6

4 1,1 4,5

Na wIJziging. Anamos opnieuw laten rekenen I OntwerppeIl 2060 ; 3,95

1 2 3 4 5 u u " -r;-algemeen soort bekleding gekantelde blokken (,,.I mfl'l) I. 1. beton lIJ11er1 1. beton rullen r. bet!)" zullen lz bf!toozlJller1 I· I· I·
nadere omschrijving vd bekledIng Haringman 50x50x20 zullen zullen zuilen zuilen

dlJkpaainumm. 1196 1196 1196 1196 1196
niveau bovengren$ jm- """I 300 370 370 473 473
niveau endererens m"'oIAP 1 50 150 1 50 3 70 3 70

rekenwaarde helling 117] 3,10 3,10 3,10 3,30 3,30

t Is bestekshelRng • 0,2 of· 004 0.201-0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,2 -0,2

bodemniveau op 50 m afstand (m" r~APl 1,47 1,47 1,47 1,47 1.47

toplaag rekenwaarde steendlkté Iml 048 022 033 022 033
reken waarde soortelijke massa W'Jm3 21S0 2.231 2231 2231 2231

bij blokken: breedte (langs t.lud) Iml 0,20 11
biJblokken: lengte (evenw. diJk) m 050 ~. -- -'I .11 - ..

langecJuul effoct H'S/DOwaarbij geten
I-I 4,18 4,17 4,1ï

Anamos stabl£!

onderlagen rekenwaarde dikte fIlter1aag [mi 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Opbouw dijk kVl<1o'/zs ~ ~ ~ ~ ~
kl." eaoold.lk"",l7ands heu
biJ klelkem: niveau kruin m· 'lAP ,_ , . _,- ,,- lt -.. -- - ... __ .~ :

biJgoen klelkem: dikte klell.iIll m 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

maatgevende W. [m" "lAP] 3,70 3,95 3,95 3,95 3,95

condities H. [rn] 0,98 1,û8 1,08 1,08 1,08

Tp s 423 446 446 446 H6

~Op 172 173 173 162 162
ys Im 0,64 0,70 0,70 0,67 0,67

Hs>O,1d? aIr,ee "". "". nee nee "".
max. Hs m n.v.t. n.v.t n.v.t. n.v.t. nv.t.

Tp behorend biJ max. Hs s n.v.t. n.\I.1 n.v.t. n.V.1 n.v.t.
~Op behorend biJ max. Hs en bUbehoren~: 1-) n.v.t. n.v.t n.v.t n.v.1. n.v.1

stabiliteit aanwezige Hs/AO 1-) 1,86 4,17 2,78 4,17 2,78

toetaatbarë HsiAD H ..,_ 0,00 2,84 0,00 2,84

geldig? (Incl. langdu~ge bel.stlng) geldig/ongeldig &ksi
, "'-';'-t111fA4t3 .... 20

~
resultaat ANAMOS Tv.1W.vstabielstablel/MI!I"I f?rMllil

afschuiving mln. benodigde onder1aagdlkte nieuw
Iml 0,8 m 0,8 (f) 0,8 (fl 0,8 (f)

wor!< (ond.r Mer)

~!~l:II:;i~~aanwezige onderlaag voldoend. dik? ja/naoa/geavenc&¥d ~. .fsI:.. g~?~ '-:i!uml"i1:!i'
;'.

.- • ... CC.
-'

semi toetswaarde benodlgdo
ondertaagdtkte (ongeroerde grond) Im) 0,8/[0] (f) 0,8/[0,21J (0 0,8/]0,1] (0 0,8/[0,17] (f) 0,8/]0,06] (f)

{zonder minimum]

mln. benodigde ondertaagdtkte conf.
geavancgerde toetsing 06·2006 (oneer Iml 0,810,061 0,810,061 0,8 [0,061 0,8 [0.05] 0.8 (0,051

fllterl [Zander ml~imuml
semi toetswaarde conf. geavancetJrdu
toetsing 06-2006 (onder fllten [zond er Im) 0,6 [0,06] 0,6 [0,061 0,6 ]0,06] 0,6 [0,05] 0,6 [0,05]

---- minimum

Ruimte voor opmerkingen:

Tonrondte:
talud van 1,50 tot 4,73: knik op 3.70



Spreadsheet asfaltbekledingen Versie 8.0, d.d. 14-08~2006

IPOLDER IEerste Bathpoldef

~g toy verse 7 01' OSA ook berekenen op stroming

DLlKVAKNR

Waterbouwastaltbeton
boven GHW

I'NOER
~ramete, eenheid
nlVe.il.Uanderkart bddedÎti m t.O.V. HAf>
...ow ....... mLo.v. NAP[_.

m
cola

breedte cesloten teen m

~e damwand9<herm m

..-..- ~Wnnd/rniJM;t.en
dikte klriaag [m]

P. [tonlm ] 1,025
p_~on [tonlm1 2,2
P.~ ~onlm1 2
o, I-I 1.12

R. [-I 1

UITVOER Gverdrukken, m
m

~a12+t m
D.. Wilterbouwastaltbeton [m]
UlTVOER •• _ ...

D",,,, wate.rbouwastattbetan [m]

UITVOER TOTAAl.
Dm;" watd'bouwaSfaltbdon [m]
VOl)( ~$fMC .I~ ovM1.agmg d'le-nC Cf" worden ultgeg •• n
"0111'; de hfntlcs voOl lMld
\lOM utM!' op sh:cht Yerdl('h4 7.nd dI,.~ Cl! w(.orde-n UJtgega ... ,

_ do ."",., VOo< ".,

Ruimte voor opmeri<ingen:

rekening houdend met uftvoeringstolerantie en tonrondte

Waterbouwasfaltbeton
.-_---,r--_-40QJm!llitr21lolleF-0Q)~D_g!;~(0!,ll4oo~~~!L_..-_---r __ -rL' 'L4lei.,-,.l.'2..1I'FI..e.eJL,--_c';': 3 KI"

"
+---+--+--+--+---+---+---+----i.;_-.-/,...,'-----'t----'~.- ..-c/.7'11_21.l~nd
+---+--+--+--+---+---+---+-+-i-,<~-il----I--:,..:-.-.._i>"'/;...::.,.":....__i.. mi)nsteen

.: /,"
4' /"

0,9

0,8

0,7

p,6
"~O.5
-o
bil

~O.4

0,3

0.2

0,'

0

0 0,5

.:

.' '/"····LV'·· t.a kle.

•
•••••.. _/ 1'5 klei

t----_,----_,r_----r-----~~··~~-----t~~~~----_;~~-;r_~~r_~~~~~':3z.nd
-:»: ..···V ······......V

. "
..·····v·

':4
mijnsteen

..' ·r oveng

1,5 62,5 3,5 4 4,5 5,5

Open steenasfalt
.- c.::.o::,n:.:.t:::.r.::.o_:cle::_::c0L.Jp"-o:cl:.:.fk:_:lc::a=PP'-i4e;:-n:__ __ =r: -.---'-''''':2,.:K",lo'-.i -, -, ,':3 klei

0,9

0,8

0,7

~0.6
cu
~ 0.5
'0
00
~ 0,4

0.3

0,2

0,1

° ° 0,5

Hs Iml

/

.,/_//

.'

.: .r /
_/

1:2 zand

.: .:,/
1:4 klei

.'
.'

overig

I

.»

/'

Open 5teen;!)sfalt is niet uit te rekenen op een ondergrond van mijn5teen. daarom wordt gerekend met een ondergrond van !dei,
hieruit volgen waarden die conservatiever zijn en dus zeker voldoen aan de v eitigheidseism,

1,5 32
Hs [m)

2,5 3,5 4



Spreadsheet ontwerpen Versie 12_320-12-06 ....
Wijzigingen t o.v, versie 12_1112_2: ingegoten basal~epaSbaar met langdurige belasting e

RANDVOORWAARDEN RJKZ

wS Hs Tp Dichtheid water I
r.;;~~:';7.=-I-;:;-----c-----:--:----:,-::-:-;=-;;----c--::-:-----------1 [m· NAP) [mJ (sj (tonhTl3j
E:=:::==.;.._t=====--c:_c:"-'--'-'---'-=-'-'---,-,-------I 0 0,1 0,1 1,025 I""'==;;....__ '-----'-_-"-"--- ---'--._~ 2 0,1 0,1

3 Q,6 4,4

4 0,6 4,4

Na wIJziging: Anamos opnieuw laten rekenen I Ontwerppell2060: 3,95

1 2 3 4 5. •• -r::-
algemeen soort bekleding Qekantelde bJokken (s-lmm) I. I. gekante kIe bloloJl.en(5-1nHI1) I.. I. bebM1zullén I. beten l'JIIen I. beton zIJllen I. betonmUm l· _L!..

nadere omschrijving vo bekleding HarIngman 50><50x20 Harlngman 50x50>10 ZUil.n Zull.n Zull.n Zul"'n

diJkpaainumm. 1209 1209 1209 1209 1209 1209
niveau bovengrens m"NAP 400 515 400 400 515 :'15
niveau onderaret1s m" NAP 1 65 400 1 65 1 65 4 00 4 00

rekenwaarde helling [1 11 3,10 3,30 3,10 3,10 3,30 :!.,30
tlsbestekshelling.O,2of-04 -0,101-0,4 ~OJ4 -0,2 -0.4 -0,4 -0,4 -0,4
bad.mnlv.au op 50 m afstand Im' -I 2,78 2.78 2,78 2,78 2,78 2,78

toplaag rekenwaarde steendikte [mi 048 048 0 17 0 2S 0 17 02S
reMenwaatd. soortelijke massa !aMnJ 2150 2,150 2,231 2231 2231 2231

bij blakken: breedte (langs talud) Iml 0,20 0,20 '." ~ J
biJ blokken: lengte tevenw. diJk) m 050 050 ,_ ~, ,__ ~ ..

langeduur effect HSIO~:~~:~(~~~I I'l 3,45 3,60 3,00 2',00

onderlagen reka(lWdatdé dikte fIlterlaag ImJ 0,15 0,15 0.15 0,15 0.15 (>,15

kl.laaa.l<I.lk':;'~;~;C~~ "''Wzo ~ ~ kl kl kl kl
biJ klelkem: mveau kruin m « NoIlP -j _ _:- •. ., ... ., '-,,,

biJ ge.n klelkem: dikte kle"a"J [m 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
maatgevende W. Im' NAPI 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95
condities H. [mi 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

TI', 440 440 4 40 440 440 440
~Op 229 215 229 229 215 215
~ ~ W ~ W W ~ ~

Hs > 0,7 d ? &'nee nee nee nee nee nee nee
max. H$ '" n.v.t n.\I.1. n.v.t n.v.t n.v.t. n.v.t.

Tp behorend biJ max. H$ ~ n.v.t n.v.t. nV.I, n.v.t. n.v.r. n.v.t.
~Op behorend biJ max. Hs en blJbehoren~" [.1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n v.t. n.v.t.

stabiliteit aanwezige Hs/AD 1·1 1,14 1,14 3,00 2,04 3,00 2,04
taetaatbareHs/AD 1.1 1,90 1,98 000 204 000 204

gelcüg?(lncl.langdlJrigebelastlng) geldig I ongeldig & kSI _ ==
r-~~~~ __r-__~~~~~~r~.s~u~'t~aa~t~A~N~AM~O~St-_;~,,~ ••~I/~'~MI~'''~I~,m~'~d~ ,: ~<~ ~

afschuiving mln. benodigde onde~aagdlkte nieuw Iml 08 <n 08 (f)
wer1< (and.r fiker) " _ ---------1

aanwezige onderlaag voldoende dik? JB/neefgeevanco9óIro ~~i1~".f.~ rt~~.jft!f'J:t~t~ ''1-- ...
semi toetswaarde benodigde

onden .. gdlkte (angeroorde grand) Iml 0,8/10] (f) 0,8/[01 (f) 0,8/10,17] (f) 0,8/ [0,09] (f) 0,8/10,13] m 0,8/1005) (f)
[zonder minimum)

mln. benodigde ondef1aagdlkte conf,
g.avanceerde toetsing 06-2006(andel' [mi 0,810) 0,810J 0,8 [OJ 0,810) 0,810) 0,810)

flO•• , r~, '[.. ml';m,,,,,'

semi toetswaarde cent geavanceerde
loetslng 06.2006(ander flIter) [ZOnd." [mi 0,6101 0,610] 0,610) 0,6(01 0,610) 0,610)

minim1.lnl _ '---- L__ L__ -'- -'

Ruimte voor opmel1<lngen:

tonrondte
talud van 1.65 tot 5,1:': knik op 4.0



Spreadsheet ontwerpen Versie 12_320-12-06

Wijzigingen t.OY versie 12_1/12_2: ingegoten basal~epasbaar met langdurige belasting-.~ -RANDVOORWAARDEN RIKZ

Ws H. Tp Dichtheid wat.r JEerste Bathpolder
- I [m+N.bP) Iml I'J [torvm31

Deelgebied V RVW vak 7.3 0 0.1 0.1 1,025 I
~J 2 0,1 0,1

3 0,9 4,7
4 0,9 4,7

Na wijziging' Anamos opnieuw laten rekenen I Ontwerppeil 2060 : 3,95

1 2 3 4 5 " " "
algemeen soort bekleding beten zullen [. bet,)I'j Wile, [. beton zullen -~ betCJnzullell 1· I· I· I.. [ ..

~

nadere omsctv1jvlng vd bekleding zullen zullen zullen zuil."
dlJkpaalnumme 1213 1213 1213 1213

nlveau bovengrens m + (~AP 350 350 445 445
niveau onder.aret1s m + !>jAP 150 150 350 350

rekenwaarde hellln~ 11 ?] 3,40 3,40 3,60 3,60

t Is bestekshellIng - 0,2 of - 0,4 --0,201-0.4 -0,4 -0,4 -0,2 ·0,2
bodemniveau op 50 m afstand {m + Nt>PJ 2,03 2,03 2,03 2,03

toplaag rekenwaarde steendlktu ImJ 020 030 020 030
lekenwaarde soortelijke massa tarv'm3 2231 2231 2.231 2231

biJ blokken: broedte (langs talud) ImJ .,'.'
, .

~' 'I
bij blokken: lengte (evenw. diJk) lmj ~",- -.. ,~ - .' ~_. Jl

lanoed~Jr ëtlect Hs/ODwaarbij geld1
I·J 3,82 3,82

Äl1dmos stable!

onderlagen rekenwaarde dikte fltter1aag [mJ 0,15 0,15 0.15 0.15

kl,il •• all<lol
Opbouw diJ

klfWlzs kJ kl ~ kJ

biJklelk.m: niveau kruin rn+Nf<P .....~ .- .'. .11
biJ geen klolkem: dikte kleilaag ImJ 0,80 0,80 0,80 0,8<l

maatgevende Ws Im+ NAP) 3,95 3,95 3.95 3.95

condities Hs JmJ 0,90 0,90 0.90 0,90
Tp s 470 470 470 470
~Op lel 182 182 172 172
ys (mJ 0,69 0,69 0,66 0,86

HP 0,7 d7 ..... nee nee nee nee
max. Hs m n.v.I n.v.1. n.v.I. n.v.t.

Tp bohorend biJmax. Hs s n.v.I n.v.t. n.v.1 n.v.t,
~Opbehorend btJ max. Hs en bijbehorende

H n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
T

stabiliteit aanwezige Hs/AD J.J 3,82 2,55 3,82 2,55
toelaatbare Hs/AD [.J ~:_c::::-"'"geldig 7 (Incl langdu~ge belasting) geldig/ongeldig & kSl

resultaat ANAMOS r=,'F.lslaOiel/twl)lfll/rmvold

afschuiving mln. benodigde onderlaagdikte nieuw
Iml 0,8 (ft 0,8 (1) 0,8 (1) 0,8. (1) .. _wer1< (onder flIter)

aanwezige onderlaag voldoende dik? Jalneelge!!\f8nG&¥d ='. ~:Zi ., ,_ .lII§: " ,. K~!":~ lUW"~
semi toelswaarde benodigde

onderlaagdikte (ongeroerde grond) (mJ 0,8/(0,21 (t) 0,8/[0,11 (t) 0,8/[0,161 (t) 0,8/[0,061 (t)
[zonder minimum

mln. benodigde ondertaagdikte conf.
geavanceerde toetsing 06~2006 londer [mJ 0,8101 0,810J 0,8[01 0,8[01

fllt.rl Izonder minimumI
semi toetswaarde conf. geavanceerde
toetsing 06-2006 (onder filter) (zonder [mJ 0,610J 0,610J 0,6[OJ 0,6[01

mlnimlrn

Rutmte voor opmer1dngen:

tonrondte:
talud van 1,50 tot 4,45: knik op 3,50



Bijlage 3.3: o ntwerpberekeni ngen kreukel berm

•

eringen Ontwerpnota Eerste Bathpolder



Spreadsheet kreukelberm versie 1.5, d.d. 27-<13-2006
Wijzigingen t.o.v. versie 9.1: eigenschappen sortering 60-300kg aangepas1; weergave range verbeterd

77

1e bath polder

DIJKVAK

Randvoorwaarden RIKZ

WS Hs Tp

Im+ NAPI (mi (si

0 0,4 3

2 0,4 3

3 0,8 3,6

4 1,2 4,9

Ontwerppeil 2060
3,95

[m tov NAP] ,

Gebied: OS/WS/NZ OS

Uitvoer algemeen

Type berekening Ivoorland

Uitvoer bij voorland

Iparameter eenheid
LOp m] 14,1

Ws m tOYNAP] 1 3

Hs m] 04

Tp s] 30
sortering [kg] 10 - 60

Uitvoer bij steile vooroever
rbreuksteenterekeruno zonder factor Y)
Iparameter eenheid

S -] 3

P -] 01
Ipw ton/m'] 1,025

N -] 33000
Ws m] 1 0
Ho lrnl 0,400

Tp si 3000

TplTm -] 11
cot CL [.] 5

c,m [ol 1,0776
çmc [-] 1,6654
soort qolf plunqino
ADn50 [mI

kreukelberm v1_ 51 (77).xls

Algemene Invoer

Voortand stabiel? ua/nee] J

Lengte voortand
rml 200

flauwer dan 1:30

Gem. hoogte voortand [m tovNAP] 0,5

Hoogte kreukelberm [m tovNAP] 1

Ruimte voor opmerkingen:

Bijbehorende range

ps Dnso M50 sortering [>Dn50 Dn50 M50

'ton/m'l [m] rkq] [k!l] Irnl '-] 'kg]

2

2,05

21
2,15

22
225
2,3

235

24
2,45

2,5

2,55
26

2,65

27

275
2,8

285

29

295
3
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Spreadsheet kreukelberm versie 1.5, d.d. 27-03-2006
Wijzigingen t.o.v. versie 9.1: eigenschappen sortering 6O-300kg aangepast; weergave range verbeterd

DIJKVAK 76

Randvoorwaarden RlKZ

W. H. Tp

[m> NAPI [mi ['1

0 0,4 2,8

2 0,4 2,8

3 0,7 3,6

4 1,1 4,5

Ontwerppeil 2060
3,95

[m tovNAP).

Gebied: OS/WS/NZ OS

Uitvoer algemeen

Type berekening Ivoorland

Uitvoer bij voorland

Ipafameter eenheid
LOp mI 122

W. m tovNAPl 1 8

H. mI 0,4
Tp sl 28
sortering [kg) 10 - 60

Uitvoer bij steile vooroever
(breuksteenberekenino zonder factor Y)

Iparameter eenheid

S i-I 3

P ,-I 01
low ton/m"! 1,025
N 1-1 35500
W. mI 1 5
Hs mI 0,400
Tp s] 2800

TplTm -I 1 1
cot 0: [-I 5
é,m I-I 1,0058
çmc [-I 1,6654
soort golf plunging
ADn50 (m]

kreukel berm v1_51 (75).xls

1e bathpolder

Algemene invoer

Voorland stabiel? :Iia/nee] j

Lengte voorland
[mI 200

nauwer dan 1:30

Gem. hoogte voorland [m tov NAP) 1

Hoogte kreukelberm [m tov NAP] 1,5

Ruimte voor opmerkingen:

Bijbehorende range

ps 0050 M50 sortering 60050 On50 M50

.[ton/rTl_"l Jr"l '!<gl jI<_g]. ''rll l:l [kg]

2

2,05

21
215

22
225
2,3

235

24
2,45

2,5

2,55
26

2,65

27

275
2,8

285 -
2,9

295
3
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Spreadsheet breuksteen V'l'lIl.9..3 e.e. 16·12·2006
Wij.:lglng.t>nt.o ....."1"11. i21: o~.rdrukken biJ h.~.ndamm.n to.g ....o.gd

POLDER Ee'5"I~ 8.tthpoldr,

lDLJKVAKNR l(feu~e1be,m rvw 74

e
fnveer Algemeen

osGt.bied: Ö~SIw5lNl
B~ukne,n a1stlverlolglng

8ll"ull$t!en op geotrJllfl Op klfl/loJ.nd
Hl!Wilndam?

l"smel,1 I,anh",d

H. I[ml

I.'
dlkt&ldeii ..~~ :m]

::TT_"m

.. (ton"j?)

r·1

Tussenresultaten losse breuksteen

""_

I·'
'- t-l... I·'
SOClrt'_UI/ oIUI'I""

Patroon perwlraties
lnveer
BfBm"ff liIanl1,flc1

H
H, ("11

r~l
p,. lton/',,~)

t IU.. {PlfJoon-sbppan} :.J
tw.,,(pl!tlooo-s!J":lken)
b

[.)

Tussenresultaten

H
£O..... lItIpp.n fim·
.0.....trok.n ...I.fu,.

Vol en zat penetratie met
Dicht colloîdnal beton
controle op Qc;,lfkIap

Invoer
holl"UI'l1tepfICI~ ]!%J

rota. :mlH,

:'1
p.... I:!all/l,,'j
Pb l:tarll!Tl']

Tussenresultaten

'" [.,

Vol en lat breuksteen op klei/zand
asfalt .n b.ton
control. op st.1. o.....rdrukk.n ond., de ldellng
Invoer
pllfiJrrlBlflf

~~n,

8an'h~ld

Im t o v NAI
onrw&rppllll Im r o v NAP

breedle2esklt9n~
lengledamwsnas:l'I9f1l1 [m·

~onmf"'-
riOieru.m:eperceraage [%

dikt09l4edae~-- ,'m·
to'"~

p_ 0o",",.. ilonlru

0"
R..

Uitvoer
~nm!

~
Im

z-r cez-~ Tm 3.87
G .. nki-..-

o

a.s

OV!RZlCHT urrvosn
OflllN.rp op gol!'b.la.tIng

0,14 10,10

0,14 g,8~

0.14 9,17

e
o ... br'UTi.t .. n

I]
c,

[tc~/l1IlI• DrM [r~1 ~ ["-11
0,13] :n,62
3,23 29.18

0-,22 t701
0,21 Ui,07

O.I~

(U2

2!2.!
0,11

~,9' 5·40 0,08
~.58 5 -40 0,08
~,23 , • 40 0,03

~,iJl 5·40. 0,08

3,76 '.40 0,07

3~
0,'

22.
2,55

l,'
a.es
l,7
2Ts
a.e
ï.i5
2.9

0,21 23,32
0,20 2.1,75
0.19 2.0,32

0,19 19,03

0,13 17,86

wmnnglksJ
1'Q."i(j
107iO
10·"
10 - ~O

lIt1pp.n
D..solmj

K?Ssbreuk£taer;
~t~,llOrtenng(kgl~

2,09 --40 031_0.17
-:;,93 ,- 40 0.32· 0.38
1,79 5·40 033.0,.1,9
;,66 '-.40 0.34·1).~....

'·40,...
T-Ta
r:-:ii

0,34·0,41
0.35.042
0,3ij.043
037.04.4

0.3.0S!I

D-.so!mJ
022·0le
0.ll·0,":!$
Oll·0n,

~
0.21.0.25
0.21·0,25
0.21·0,25
021·025
0.16·021

"ppoo
M.. {kg) lo.[~I·1

252·04.4\ 025·031
25.2·4" 1 0.25·1)31
252-04-4\ 026-033
252· 441 0.27·0.33
25.2·441 0.27·0,34
25.2·441 026-035
25.2· 44 \ 0,29- Q,Je

251·04.41 019·0.37
12.5·15 0.3·03

il)Jii.horrilllderan

o"lIl[mj
017. 0 ~1
0.17·0;1
017_0il
0.17_0,21
0.17·0.71
0.11-0:21
0.1I:i-O.21

0\6_0:1

0.\6-0 il

stro1-:en

.:.D..ml-)
12.5· 2S 025-031
125_ 25 025·0.32
\25-25 0.26·0.33

12,5·25 027·0.33
125· 25 Q}1-0 ..).I:
12.5·25 0.28·0.35
12.5·]5 Ol9·0.30

12 5· ~5 029. ~1
12.5·25 0.3·(l.J!

"",[mi [M"JI<W
- 011·(ln -- --

017·021
0.17·021

~
017-021~
0.\6·021

o lij·U 11
016-021

10_1l0~

atroOl'lp'netrati.

<,"
6,14 5·40
~,69 5·.U
5,.28 5·40 0,09

~
0,13

0,13

0,13

",,~,I
lll.:..li
12,5.25

.!.11.:..li~
11.5·25

~
1.2,5·25
12.5-15
,.2.5·15

'.00
0,10

1.025 i.ss,
3.05

::>.18 16,79
0,17 15,81
0.17 H:,91

0,17 14,08

::>,16 13,32

~
.5.40
.5":10
T.4"ö

'5000
l.'

3,15

loon
"T."4ï,_"~
5:4ö
5-40,_",

.!!:..!.2.
Cl,10
0,10

0,\0

3,53 5·40 0,0i'

3, 1 5. ~o 0,07

3,l4 50.40 0,07
~,<;I6 '·40 0,07
1,81 '·40 0,07

1,54

~
1,'5
iT6
\,\8

t.t t

"1:0;-
£~
.E:J2.
0,88

,...
j":"To~
5:4ö
,."

~
Ol1·0 ..lQ
0.32·04

0.32.041
0.3.3.041
0,33.0,42

~~~

0.16-0.2
016·o,
OHl-Q;2
0.16·02
0.16-0.2
0.16-0.2~~
o.\a·o;

12.5-:<'5 0.3·0.38

:;.~~~;-- °g,;;:o\~
12,5·15 0,32·0.41
125·,5 0.33:·0.41
12.5-25 0.33·0.42
12.5- ,5 0.34· 0,43
12.5·15 0.35·0.44

125- IS 0.35·0 4~

° Hi·0.2~
0.16·01

016·02

~
0.16.0.2
0.16-0.1~~

12.5· 25 0..3·0.38
\"25·25 031·39
12.5·25 032-0."-

1")5·25 0.32·0.41
12.5-25 033.0.41
12.5.25 0.33· 0.4,
12.5· 25 0.34·0.43
12,5 25 035· 0,4.1:
1"2.5-25 0.35·001.:1

016·0.1~
016·1)2
0,16·0.2
0"16.01
OHI-').1
016-1).2
(1 HI.·').2
0.16·') 2

2,16 s.a 0,16 11,62

0,15 11.98

0,15 11.18
:>,1' 10,81

12.5·25

~
ll2..:.1§.~
12,5·25

~
12,5-25
iI57s
"iI5.'Ts

a.oe !:2!
a.a

l.35
2,14

0,3< l._
3,45

l.S
OVERZICHT Ui'NOEI(
Otltw.rp op gol1b.lutltla

0.' vol.n:zatp.n.trw.tl.
met dicht coil. bllon,

1,025
c

[toil/m)]
f--.

p,.., (tontm']] Du, !ml

a.s 2,451 0,0&',4
l~
z.ë ~:::I ~::5

0,6
2o.!!
2.7

2,571 O,~
2.61 0.061

2,215 2,7') 2,65

0,20 a.a 2,6<;1

0.1.4 us 2,73
V7a s

2~
l

~
2.85

3.05n 2.89m
3,15 2,97

JO a.z ~
3.0S1.2

0,'
3,25
t.a '.09

3,3S ~
1,171.02') a.e

2.25 3,45 3.21
J.5 3)5

~r
Controle op afschuiving
LQu, breUkt1.. n dlree1Op kiel
lnvoer
Ipar.melfU /}~Ilf)gJd

HSJLO:
Iml 0,44

0.00,
y,

nodlgdat.D.I<lel
aai"T;';ezigellD ·k!<ii
bIJsreeoven 1.510rlm33.5

uitveer
l.•
30

co,troltl op 8fschUl~'ng
DIJQr<!ooteef"l direct op"191

...2:,.,
1,Q25

1.06

2."8

m
1.10

0,06

0.06

~
0lJl>
~
o
0lJl>
ë
Op'

2.."o
~
Op'
Op'
0,04
Op'

O,01S

0.07

~
~ - 110

lu,nmle",oolopmerklngen:

~~
0.09
0:09

1,66 '040 0,06
},!'.iJ '·40 0,006
},39 ,.4(1 0,06"

2,28 5. -li0 0,06

~
~.:1!
0,75

m
0.09

0.08
0.08

i.17 '·40 0,06
~.07 !I·40 0,06
1,97 5·40 0,06

c...af1agenY60)JS

C,!i8

S~
(,52

~,.OG
'-.41

0.36_0045
0.36. 046

o:37.ö47
'·OG,...,... 0.15_019

0.15·0·9
0..15·0,'9

12.5-l5 0..36·0.45
12.S-2S 0 •.36·0.4e:
12.5-25 0.31·0.'1/

015·0.19
015·0.19
o 15· O.1'~

li5·2S 0.313·045
125· 25 0.115· 0.4"
125·25 037·047

015_019

015·019
01')_01\1

12525~~



Spreadsheet kreukelberm versie 1.5, d.d. 27~3-2006
Wijzigingen t.o.v. versie 9.1: eigenschappen sortering 60-300kg aangepas1; weergave range verbeterd

73

1e bathpolder

Randvoorwaarden RIKZ

WS Hs Tp

(m+ NAP1 [mi lsl

0 0 0

2 0 0

3 0,9 4,7

4 0,9 4,7

Ontwerppeil 2060
3,95

[m tov NAP].

Gebied: OS/WS/NZ OS

Uitvoer algemeen

Type berekening Ivoorland

Uitvoer bij voorland

P?rameter eenheid
LOp ml 00

Ws rn tov NAP] 05

Hs m] 0,0
Tp sl 00
sortering [kg] 10 - 60

Uitvoer bij steile vooroever
(breuksteenberekenm zonder factor Y)

parameter eenheid

S -] 3

P -1 01
w ton/m1 1025

N -] #OEEUOI
Ws m] 1 5
Ho ml 0,000
Tp s] 0000

TplTm -] 1 1
cot a. [-] 5
c,m [-]
çmc H 1,6654
soort golf plunging
ADn50 [m]

kreukel berm v1_51(73) xis

Algemene invoer

Voorland stabiel? Ua/nee] j

Lengte voortand
[m] 200

flauwer dan 1:30

Gem. hoogte voorland [m tov NAP] 0.5

Hoogte kreukel berm [m tov NAP] 1,5

Ruimte voor opmerkingen:

Bijbehorende range

ps Dnso Mso sortering llDnso OnSO Mso

fton/m1 [rn] fkq] [k!!1 rml [-] [kg]

2

205

21
215

22
225
2,3

235

24
2,45

2,5

2,55
2,6

2.65

27

275
2,8

2,85

29

295
3
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Bijlage 3.4: Bereken ing vergroti ngsfactor golfoploop

eringen Ontwerpnota Eerste Bathpolder



e e

Spreadsheet Invloed op golfoploop versie 2 30-8-06; methode voor berekening berm boven water verbeterd

Te kopiëren Dijkvak raai HSontwerppel1TPontwerppeil ontwerppeil berm hoogte berm breedte talud onder berm talud boven berm verhouding <1 betekent

Itlm regel 54
[s1 [m tov NAP] [m tov NAP1 [-)

minder golfoploop
[m) [m) 1: 1:

Profiel oud
Eerste Bathpolder 1189 (I)

1,2 4,8 3,95 4,54 5,83 4,1 3,6
0,96

Profiel nieuw 1,2 4,8 3,95 4,55 7,72 3,9 3,6

Profiel oud
Eerste Bathpolder 1196 (11)

1,1 4,6 3,95 4,57 4,32 3,3 3,7
1,03

Profiel nieuw 1,1 4,6 3,95 4,73 4 3,5 3,7

Profiel oud
Eerste Bathpolder 1207 (Ill)

1,1 4,5 3,95 4,97 5,71 3,3 3,5
1,06

Profiel nieuw 1,1 4,5 3,95 5,13 5,2 3,3 3,5

Profiel oud
Eerste Bathpolder 1209 (IV)

0,6 4,4 3,95 5,05 5,43 3,3 3,5
0,99

Profiel nieuw 0,6 4,4 3,95 5,14 6,34 3,5 3,5

Profiel oud
Eerste Bathpolder 1213 (\I)

0,9 4,7 3,95 4,2 4,74 3,9 3 1,06
Profiel nieuw 0,9 4,7 3,95 4,42 4,65 3,8 3

Profiel oud
Eerste Bathpolder 1196 (\11)

0,9 4,7 3,95 4,06 3,49 3,6 3,4
1,03

Profiel nieuw
--- --

0,9 4,7 3,95 4,25 3,5 3,6 3,4



Bijlage 3.5: Berekening schorrandverdediging

III'w e rin gen
-~

Ontwerpnota Eerste Bathpolder



Spreadsheet breuksteen Vnll.i.3 e.e. Hj·12-2006
e

Wljzlglng.nto,y, v.,..!.t21: oll.rdrukkenbijh.v.nd.rnrn.nto.".lIo,gd--- --r - . - - IPOLDER Eerst. B,J.!hpold~r

fOUKVAKNR Scho"andv~,d~dlgr"g

OVERZICHT UnvOER
O"tw.rp op golfbelutlng

Cl'bied: OS/WStNZ lorn breUk.tun _troon I)tn.tratl.
Invoer Algemeen

o
i"

Breuksteen lI~ollt,llgIn

Sreukneen op g~Dtelrtle op kler/zVld
H~ndam?

pll"m!!~, lanhl!'o;t

Ho 'J"II
(sI

drkteklerl,'!_a~ ~m
!8, ~'l

T-ï
[-,
~I--.,-
n

e.

Tuss-inmuTfifen losse breuksteen

Ilo 1'-' I ''''I~['1 1:7\

'-~ [,1 2.!S5

Dlun.an

&0_ m]

Patroon penetraties
Invoer
pAf6meler IIBI)(l~J(j

[-I

", im]
[,[

"" [tonlll,-'1

f\J.l,,(patro0ll-91lppanJ [-I
t'll,.(p8!J'oon.-str)ken)

b

['1
-::j

Tussenresultaten
t'1

'O.... ltIpp.n 1;;;;)
.0"", .trok.n m]

Vol en zat penetratie met
Dicht coJtoid." beton
controle op gol1klap

Invoer
holl~ rU"l'ne D~rc.ntaie ~

1-1
H, ä

[,[

"" (ton/m']

'" [ton/m'l

Tussenresultaten

"" f-I

Vol en -zal breuksteen op klei/zand
.sfatt en beton
(onlrole op sta1. overClrukk.n onder d. Idellaag
Invoer
pilflimefaf
flIVQauondEorkar'llJtlkledln,

88nrJ~,d

~~Ä
ortwerppellCcrä--- 'mIDIl NAPJ

oreadle geslot9rl leen
lengte dft(1"l\'lands:herm 'm

jIONm"-
hollerurmleperçentaga
diktekleriaa

[%.J~--""
~on/m'

~
"" [ton/m
c,
R.

Uitvoer
[Ionfn)"
;;;;

z-r of z..
-.::- ~] G .. nkl ..

1~
3,5

P.
[to~/mll

.tlpp.n .t.rote.n k sse breoksteen
O"",I""r Mwl·lc.g) sortetlnB(kgl DI'f'l[m) ~!kgl somnng!~) O.-olmJ ~1~gJ ~~nn!{kg "'=+.sol·J

2.5 0,237 H,15 -50 0,16 S,7S 6-40 0,11 3,08 .41) 031-031
2,55 0,13 30,60 10-50 0,15 !i,03 5·40 0.10 1,~4 ~·40 0,32·038
2,6 0,21 211,31 10·60 0,15 13,]5 5·40 0,10 1,~3 e:... 033·039
2.65 !).l1 tó,28 10·60 0,14 7,75 5·40 0,10 1,il4 5·~ 0.34·0,-4
2,7 0,21 l4,4.~ 10· SO 0,14 i,21 5·040 0,09 1,17 .5. ~ 0,34·041

2,75 <J,:(.O 22.80 10-60 0,13 e,73 5·40 0,09 ~,ll s • .0 0,35,042
0,20 il,31 10-150 0,13 <U9 5·40 0,09 1,98 '·60 0.36.043
0,19 19,95 10·" 0,13 5,89 5 •• ,1 0,09 1,8~ $ •• 037.0-«
0,19 18,72 5.U 0,11 5,52 5·4. 0,08 1,74 ~ 40 0:;·039
0,18 17,60 ~. 40 0,12 5,19 5.40 0,08 1,63 6·60 0,3· 038
0,18 16,57 :5 •• 0 0,11 4,89 5·.,1 O,GII 1,54 5·41 031·1)39
0.17 15,63 5·40 0,11 Uil 5·40 (l,OS 1,"5 ,.~ 0,32-0,4
0.17 1--4,715 .5·40 0,11 4,315 5·40 0,08 1,37 .5·40 0,32.041
n,16 13,97 5·40 0,11 4,12 5·40 0,07 1.)0 5·~ 0,33.0."41
'0.16 n,23 5.40 0,1\ 3.90 5·40 0,07 1,23 5.~ 0.33.042
0,16 1l.55 5.40 0.10 3,70 5·40 0,07 1,16 5·40 0,34.043
0,15 11,93 !5. 40 0,10 3,52 5·40 0,07 1,11 e;. 40 0,35.0,44
:J,l!! 11,34 5 ..U 0,10 J,)!! '·oU 0,07 l,O!! 5·.G 035·aA4
0,i5 10,80 ,·4(10,10 3,19 '.40 a,07 1,00 5·40 0.36·0.45
0,1" lO,~9 '·40 0, JO 3,04 , . 40 0,07 c.ss 5·40 0.36· 0,48
0,14 9,82 '·40 0,09 ~,90 5.40 O,M C,91 '·40 0,37· 0~7

l£Q
0,'
3.2

1,1

t:OO
z.a

2,85

..l:.2.
M'---;
3,05

..2.:.!.!!
1,02'

3ïOöö'---.
3,1

!:.1.?
2:.!~
3,3

3,35
0,34 3,<

"!tOil/m)} A:..ilton/m'JI D_lm]

RUimte vccr cpmerkrogen:

Geb ....eetd op d. ,)atl~tpa.n~ RVW I'm RI"'-Z,

W.!tf~und "'Af' ~ ~,Om

[OVER2JCHTUnvOER
Ontw.rp Op golfb.,utri$!

0,' yol.nz.p.n.tr.tle
metdichtcoil.beton3,1 1--...

0'"

1,025
a.s 2,451 0,073,4

2,5!:1

'ii ;::~I ~::s
C,i

2.571 e.ee2~
1,7 2,6t 0,0<

2,75 2,65 0,0<1.88

a.a 2,69 0_0<0,23
0,16 2,85

2.9
2,73
rn 2E!

0.00

2..22.
3

ill
2,85

~
0,0<

3,05 2,89

2,93
~
0,063,1

3,15 2,'97 0,06
3,2

ITs ~
3.05

0.00
ö,Oi

20
;

3,3 3,09 ',0<~3_' 3,35 3,13 0,06
3,< 3,17 0'"1,025

MS 3.21 0,"2,25

3,5 3,25

us
Controle op afschuiving
Lone br.l.Ibteen dlred Ol)Idel
In¥Oer
pltrllm91ar &lJnfleld
_,

0,031
[m] 0,36

0.00
y,

~Z1geà'

brstaenvi!f12,5tor.hn3 0,68

1,'
30

1,2
1.0Ts

1.06

2,48
0.32ne
4,08

''AinagenIl60.Jds

e

D'dO!mJ
022·0n
0,21,0,26
02t,On·
o.zr-o.zs
0.21,0,25
0,21·0,25
O,~l . 0,25
0~1·0 n
.2J.!:..Q1l.
0,16.0,2
016·0.<
0,16·0,2
016·0,2
0,16·0.2
0,16·0,2

0.i6.0':2~
016,0.
0.15·0:9~
0.15· 0,1~

""['0]
252·4<11
25,2.441
252· .... 1
25,2· 441~
252-441
25,2- 44 1
252·4.t!1
ill.:.1§.
12,5·15~
'iT5-2'5
12,5·25

~
12,5·15
i'1.5.2'5~
.!ll.:J!.
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Onderwerp

Erratum Ontwerpnota Eerste Bathpolder [39]

Doorkiesnummer

0118-621375
Bijlage(n)

Uw kenmerk

Het onderstaande punt betreft een wijziging in de ontwerpnota van de Eerste
Bathpolder, versie 3 definitief, document nr. PZDT -R-07262 ontw. Deze wijziging is
een gevolg van de gewijzigde toetsresultaten beschreven in Erratum Aanzet
Oesterdam document nr. PZDT -M-08030 inv.

•
Wijzigingen toetsing

Vlakcode: 05117701, 05117304
Bekledingstype koperslakblokken (29) op steenslag en mijnsteen

Score: GOED (score afschuiving goed)
Voor onderbouwing van de toetsscore zie kennismemo K-08-01-07

Deze toetsscore "goed" voor deze vlakken koperslakblokken is identiek aan de
toetsscore van het waterschap, zie PZDT-R-07559 inv d.d. 10 december 2007.

Aanbevolen wordt de overgang aan de bovenzijde van de koperslakblokken in te gieten
met asfalt, zie K-08-01-07.

Ontwerp
In het huidige ontwerp is op de ondertafel van dp 1186+50m tot dp 1197 een
bekleding van gekantelde Haringmanblokken ontworpen, met daarboven een
bekleding van betonzuilen in de boventafel. Voor het gedeelte van dp 1185 tot dp
1195 zijn de koperslakblokken goed getoetst volgens bovenstaande documenten.

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postadres: Postbus 1000,4330 ZW Middelburg

Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,

Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118)621993

Email: g.eLtjan.wjjkhulz.en@..r.w.s_,nJ

Internet www.zeeweringen.nl

http://www.zeeweringen.nl


PZDT -R-08217 ontw

Doordat de koperslakblokken niet verwijderd hoeven te worden kan de aanzienlijke
ontgraving in het schor achterwege blijven.
De ontworpen betonzuilen kunnen echter niet goed aansluiten op de bestaande
koperslakblokken zonder een deel van de onderliggende mijnsteenlaag te ontgraven.
In dit geval blijft er echter onvoldoende over van deze mijnsteenlaag en daarom zal
het pakket mijnsteen geheel ontgraven en vervangen moeten worden inclusief een
deel van de onderliggende lagen.
Om de mijnsteenlaag te handhaven en een goede aansluiting te kunnen maken op de
goed getoetste koperslakblokken is een nieuwe bekleding van Elastocoast ontworpen.
Deze open plaatbekleding heeft een geringe dikte en sluit goed aan op de
koperslakblokken .

Voor de Elastocoast zal een steensortering 20-40 mm toegepast worden zodat een
open structuur, die goed doorgroeibaar is, gecreëerd wordt. De bekleding van
Elastocoast zal toegepast worden van dp 1.186+50m tot dp 1197.
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