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Actualisatie toetsing bekleding Inleiding

1 Inleiding

Uit de inventarisatie is gebleken dat een deel van de harde bekledingen langs de Wilhelminapolder niet
voldoet aan de gestelde veiligheidseis. In de toekomst zullen daarom de onvoldoende glooiingsvlakken
van dit traject worden vervangen. Voor verschillende vlakken kon in de inventarisatie nog geen eindoor-
deel worden gegeven omdat de gegevens ontoereikend of onbekend waren. Destijds is afgesproken dat
in het jaar voor uitvoer van de werken op verzoek van het Projectbureau Zeeweringen de toetsing zal
worden geactualiseerd door middel van een "hertoetsing". Bij de actualisatie zal gebruik worden gemaakt
van de nieuwste inzichten (opgenomen in STEENTOETSversie 4.04) en eventueel van de extra verzamelde
of herziene gegevens.

In het kader van de actualisatie zijn de destijds geïnventariseerde gegevens gecontroleerd. Dit is gebeurd
op basis van verificatie in het veld, controle van de invoerformulieren en het oplossen van tegenstrijdighe-
den en onvolkomenheden. Hiermee is tevens de eerste fase van de geavanceerde toetsing doorlopen. In
het rapport "Vervolg inventarisatie Steenzettingen Noord- en Midden-Zeeland" [lit1] wordt aangegeven op
welke wijze de actualisatie zal worden uitgevoerd. Het onderliggende rapport beschrijft de actualisatie van
de toetsing van de steenbekledingen langs de Wilhelminapolder tussen dijkpaal 1622 en 1647. De huidige
steenbekledingen op dit traject bestaan voor een groot deel uit (haringman)betonblokken, basalt en vil-
voordse steen.

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

Bijlagen met toetsresultaten
De toetsresultaten zijn in verschillende bijlagen opgenomen. Bijlage 11.1 Urn 11.4 en 14.2 Urn 14.4 zijn
toetsresultaten op basis van de geïnventariseerde gegevens, waarbij fouten in de database (zoals bij-
voorbeeld toplaagtype of toplaagdikte) reeds zijn aangepast.

Voor de totstandkoming van de bijlagen 11.5 en 11.6 zijn gegevens gebruikt die na veldbezoek of controle
van de mappen logischer leken dan de gegevens uit de database. Als bijvoorbeeld in de database (en ook
in de map) staat vermeld dat de toplaag is dichtgeslibd en het filter niet - terwijl in het veld blijkt dat het
vlak relatief laag ligt en tijdens laag water er nog altijd water tussen de stenen staat - wordt verondersteld
dat ook het filter is dichtgeslibd. In bijlage 16 staan per glooiingsvlak de maximaal benodigde diktes voor
een stabiele toplaag vermeld. De resultaten van bijlage 11.5, 11.6 en 16 worden gebruikt voor het be-
heerdersoordeel in bijlage 13 en 14.1.

I Invoergegevens 11 oordeel ~er dwars~rofiel 1Steentoetstabel 11 oordeel per vlak/tafel I
Database Bijlage 11.1Urn 11.4 Bijlage 12 Bijlage 14.2Urn 14.4

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

Bijlage 13 en 14.1 voor de geavanceerde toetsing en het ontwerp het vertrekpunt. Het beheerdersoordeel
is in kolom "bevindingen" van bijlage 13 nader omschreven. De bevindingen van het veld bezoek zijn geve-
rifieerd aan de gegevens uit de database en de mappen.

Waterschap Zeeuwse Eilanden 3



Actualisatie toetsing bekleding Beschrijving dijktraject

2 Beschrijving dijktraject

Algemeen
Het dijktraject Wilhelminapolder ligt aan de noordwestzijde van het eiland Zuid-Beveland (zie ook bijlage
5). Het traject grens in het westen aan het havenkanaal naar Goes. Langs het grootste gedeelte van het
traject zijn slikken aanwezig, waardoor er sprake is van breed voorland. In bijlage 4.1 zijn de golfrand-
voorwaardenvakken aangegeven die op het betreffende traject worden onderscheiden.

Toplaagtypen
In figuur 2.1 is een overzicht gegeven van de procentuele verdeling van de oppervlaktes van de aanwezi-
ge harde bekledingstypen van het dijktraject tussen dijkpaal 1622 en 1647. In totaal is iets meer dan
26.000 m2 harde bekleding aanwezig. De voorkomende harde bekledingstypen zijn betonblokken, basalt,
vilvoordse en lessinische steen.

Fig. 2.1: %-verdeling oppervlakte toplaagtypen Wilhelminapolder

Vilvoordse, ingegoten
met beto n, 25%

Vilvoordse, overjaagd
mei asfalt

gepenetreerde
stortsteen

(fixstone,grauwacke),
3%

Lessinische, ingegoten
met g ietasfalt, 7%

Beto n blokken zo nder
openingen, 2%

Basalt, gezet,
ingegoten met
gietasfalt, 4%

Basalt, gezet, 16%

Doorgroasteen, beton,
4%

Haringmanblokken,
37%
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Actualisatie toetsing bekleding Beschrijving dijktraject

Kreukelberm
Langs een gedeelte van het traject is een kreukelberm aanwezig met grotendeels een breedte van 5 me-
ter en een sortering van 10/60 kg.

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

Waterschap Zeeuwse Eilanden 5
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3 Uitgangspunten

Voor de toetsing wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten. Niet alle uitgangspunten hoeven voor
dit traject van toepassing te zijn. Vanuit kwaliteitsoogpunt is ervoor gekozen om alle uitgangspunten weer
te geven. De laatste acht uitgangspunten zijn in vergelijking met de actualisatie nieuw. Voor het verbete-
ren van de leesbaarheid is de volledige tekst van deze uitgangspunten opgenomen in appendix 1.

1. Het eindoordeel wordt bepaald door de eindscore van STEENTOETS, versie 4.04. Hierbij geldt dat de
maatgevende combinatie van golfrandvoorwaarden bepalend is. Verder geldt dat een afwijkend be-
heerdersoordeel doorslaggevend is voor het eindoordeel. Eén en ander conform het Voorschrift Toet-
sen op Veiligheid (VTV) [lit2].

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

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

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

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

één oordeel per vlak voor de visuele duidelijkheid de score "twijfel" omgezet in "geavanceerd".
4. De reststerkte van de onderliggende kleilaag wordt niet in rekening gebracht.
5. Voor de hydraulische belasting wordt gebruik gemaakt van de randvoorwaarden juli 2006. De belang-

rijkste verandering betreft de wijze waarop de golfhoogte en golfperiode zijn verdisconteerd (T p was
met 1 seconde verhoogd, nu procentuele toeslag, onder meer afhankelijk van de locatie). Deze rand-
voorwaarden zijn in principe afgegeven op 50 meter uit de teen van de dijk. Een eventuele reductie
van de hier bepaalde golfbelasting kan optreden door de aanwezigheid van havendammen en/of voor-
land. Indien hiervan sprake is, wordt dit vooralsnog niet in de golfbelasting verdisconteerd. Wel zal
worden aangegeven op welke trajecten de aanwezigheid van havendammen een rol kan spelen in de
reductie van de golfbelasting. Voor de aanwezigheid van een klein stukje voorland wordt dit niet ge-
daan omdat dit slechts in zeer specifieke omstandigheden effect heeft.

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

. De score wordt zonodig aangepast.
7. Bij de actualisatie wordt de aanwezigheid van een kreukelberm meegenomen in het beheerdersoor-

deel van de onzichtbare tafels.

Score toplaagstabiliteit Stabiliteitsoordeel Beheerdersoordeel
onzichtbaar vlak Kreukelberm
Goed (Stabiel) Niet van belang Goed
Onvoldoende (instabiel) _Onvoldoen~e (instabiel) Onvoldoende

Goed{stabiel} Voldoende
Twijfelachtig/geavanceerd Onvoldoende (instabiel) Twijfelachtig

Goed (stabiel) Voldoende

Als de toplaag van het onzichtbare vlak stabiel is (volgens zowel Anamos als de eenvoudig toetsing),
is het stabiliteitsoordeel van de kreukelberm niet van belang voor het beheerdersoordeel. Het be-
heerdersoordeel is dan altijd "goed". Als de toplaag daarentegen instabiel of onvoldoende is, leidt een
(voldoende) brede en zware kreukelberm alsnog tot het beheerdersoordeel voldoende. Een onvol-
doende brede en zware kreukelberm leidt bij een instabiele/onvoldoende of twijfelachtige toplaagsta-
biliteit tot een beheerdersoordeel van respectievelijk "onvoldoende" of "twijfelachtig".

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

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

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

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

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

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

13. Alle tafels met een helling flauwer dan 1:8 worden in STEENTOETS beoordeeld als een vlak op de berm
en krijgen voor de berekening een helling "aangemeten" die overeenkomt met de helling van de on-
derliggende tafel. Voor flauwe tafels die niet op de berm liggen wordt daarom vooraf de helling over-
genomen van het onderliggende vlak, zodat deze niet als bermtafel wordt doorgerekend.

14. Voor doorgroeistenen wordt geen beoordeling meer gegeven, omdat in STEENTOETS 4.04 wordt ver-
wezen naar grastoets.

15. De resultaten van de infiltratieproeven in de Kruiningenpolder, Willem-Annapolder en Baarlandpolder
geven aan dat het niet waarschijnlijk is dat volledig gepenetreerde basaltvlakken door wateroverdruk
zullen bezwijken. Vergelijkbare tafels worden goedgekeurd, mits aan alle voorwaarden voldaan is:

IBelasting I Sterkte I
tana s 1:2.65 Dikte ~ 0.20m
Hs s 2.0 m Penetratie ~ 0.15 m
Tp s 6 sec Toplaagtype : 26,01

Hiervoor wordt de score 'voldoende' gegeven bij het beheerdersoordeel. In overige gevallen blijft 'na-
der onderzoek' gegeven.

16. In afwachting van definitieve onderzoeksresultaten naar de sterkte van met beton gepenetreerde ba-
salttafels wordt bij het beheerdersoordeel nader onderzoek als meest gunstige score gegeven. Verder
moet opgemerkt worden dat basalttafels met betonpenetratie eigenlijk ongewenst zijn omdat bij deze
constructie holle ruimten moeilijk of niet te signaleren zijn.

17. Als gevolg van de op de Oostersehelde optredende stagnante waterstanden zal de sterkte van de
bekleding geringer worden. Om dit effect te verdisconteren wordt voorlopig uitgegaan van een toeslag
van 15% op de golfhoogte.

18. Om tafels goed te keuren moet de kleilaag een minimale dikte hebben van 0,60 meter. Als de tafel is
opengebroken en de dikte van de kleilaag kleiner is dan 0,60 meter, dan wordt in het beheerdersoor-
deel de score "onvoldoende" gegeven. Bij niet-opengebroken tafels blijft de maximale score nader on-
derzoek.

19. Voor de beoordeling van gepenetreerde breuksteen (zoals grauwacke) wordt gekeken naar water-
overdruk en golfklap. Tafels worden goedgekeurd, mits aan de voorwaarden van waterdruk en golf-
klap uit onderstaande tabel is voldaan (uit Veiligheidsbeoordeling van Asfaltbekledingen, blz. 67e.v.):

IWateroverdruk ~Golfklap I
z = (MGW-Ogr)2 dikte max. talud dikte 15 cm dikte 20 cm dikte 25 cm
z s 1.0 m d ~ 0.17 m tana s 0.33 Hs s 3.0 Hs s 3.5 Hs s 3.7
z s 1.5 m d ~ 0.25 m tana < 0.50 Hs < 1.8 Hs s 2.2 Hs s 2.4
z s 2.0 m d ~ 0.33 m

2
Verschil tussen MGW en onderzijde gesloten bekleding [mI
Maatgevende grondwaterstand (m t.o.v. NAP)
Ondergrens gesloten bekleding [mI

z
MGW
Ogr

Waterschap Zeeuwse Eilanden 7



Actualisatie toetsing bekleding Uitgangspunten

In het algemeen geldt dat in de Oosterschelde de situatie met maximale wateroverdruk al is opgetre-
den, waardoor bij een goed ogende constructie de toplaag hieraan voldoet. Voor goed ogende con-
structies is het oordeel t.a.v. wateroverdruk 'voldoende' als de dikte groter is dan 17 cm, indien de-ta-
fel is opengebroken een dikte groter dan 15 cm. Voor golfklap wordt niet uitgegaan van bewezen
sterkte en gelden de voorwaarden uit de tabel. De slechtste score van de twee aspecten is bepalend
voor het beheerdersoordeel en wordt alleen in bijlage 13 en 14.1 meegenomen.

20. De kwaliteit van fixstone neemt sterk af als de tafel regelmatig wordt belast. Verder is het verschil in
kwaliteit groot. In het beheerdersoordeel wordt daarom voor fixstone maximaal de score 'nader on-
derzoek' gegeven en zonodig bij het ontwerp nader beoordeeld. Dit omdat vaak bij werken de fixsto-
ne wordt verwijderd i.v.m. kapot rijden. 'Slechte' fixstone wordt direct afgekeurd.

21. Voor de geometrie wordt bij de overdrachtstoetsing uitgegaan van de actuele situatie die door het
waterschap landmeetkundig tijdens en na uitvoering van het werk is gemeten. Voor de constructie-
opbouw wordt uitgegaan van de ontwerpnota, inwinformulieren en revisietekeningen. Verder worden
bij de overdrachtstoetsing de resultaten van geavanceerde toetsingen en relevante memo's van de
werkgroep kennis meegenomen.

22. De toetsing van vol-en-zat gepenetreerde breuksteen bestaat uit een visuele inspectie van de con-
structie, waarbij eventuele zwakke plekken (dikte s 1,0*Dn50) worden opgespoord. Tevens wordt ge-
keken naar de bovenbeëindiging van de constructie, het zogenaamde waterslot.

23. Overgangs- en aansluitingsconstructies worden goed getoetst als deze volledig zijn ingegoten met
asfalt en goed aansluiten zonder kieren en volledige penetratie aanwezig is. De omliggende steen-
zettingen worden getoetst volgens de normale werkwijze.

24. Bij onvolkomenheden wordt de score voldoende worden toegekend als over het treffen van maatre-
gelen afspraken zijn gemaakt. Na juiste uitvoering van de maatregelen en controle hiervan kan weer
de score goed worden toegekend. Bij significante schade dienen eerst maatregelen te worden geno-
men voordat de toetsing en overdracht kunnen worden afgerond.

25. Voor de toetsing van verborgen constructies wordt ervan uitgegaan dat de constructie is uitgevoerd
conform de ontwerpnota en daarmee de sterkte overeenkomt met het ontwerp.

26. Bij de nieuwe werken wordt vaak een onderhoudsstrook op de buitenberm aangelegd. De toetsing
van de onderhoudsstrook bestaat uit een controle van de aangelegde constructie aan het ontwerp en
een visuele inspectie van de constructie. Tevens wordt gekeken naar de aansluiting op de naastlig-
gende bekleding.

27. Ingegoten steenzettingen worden goedgekeurd als aan de stabiliteitsvoorwaarden uit het rapport
Toetscriteria voor ingegoten steenzettingen wordt voldaan. Het geldigheidsgebied voor de toetsme-
thode is: 1,4 < ~p < 2,5, toplaagdikte groter dan 20 cm en taluds van 1:2,5 tot en met 1:4,5.

28. Voor het toetsen van ingegoten steenzettingen in de Westerschelde wordt gerekend met een belas-
tingduur van 1000 golven. In de Oosterschelde wordt de belastingduur als een langeduurbelasting
meegenomen in de stabiliteitsberekeningen.

Waterschap Zeeuwse Eilanden
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Actualisatie toetsing bekleding Toetsproces

4 Toets proces

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

4.1 InventarisatiesteenzettingenZeeland

In 2000 zijn in het kader van de inventarisatie steenzettingen Zeeland reeds inventariserende toetsingen
uitgevoerd voor de Oosterschelde. De toetsscores zijn opgenomen in drie bundels "Overzicht toetsing
bekleding; bijlage 11.3, 14.1 en 14.4". [lit2,3A].

4.2 Actualisatie

Bij de actualisatie is de geometrie gecontroleerd. Voor de berekeningen is uitgegaan van het digitale ge-
ometrische bestand. Bij de actualisatie wordt per dwarsprofiel en per tafel aangegeven wat de benodigde
toplaagdikte bedraagt, uitgaande van een eventueel logisch aangepaste constructieopbouw. In bijlage 16
van de actualisatie wordt dit weergegeven. Verder is in de laatste twee kolommen van bijlage 13 de mini-
male en maximale benodigde dikte opgenomen. De grootte van het verschil tussen de benodigde en
aanwezige dikte bepaalt mede de noodzaak om verdere onzekerheid van toplaagdikten en constructieop-
bouw te reduceren. Uitgaande van de eventueel logisch aangepaste constructieopbouw wordt de eindsco-
re en de bijbehorende toplaagstabiliteit gepresenteerd in bijlage 11.5 en 11.6.

4.3 Ontwerp

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

4.4 Revisie

Tijdens en na de uitvoering van het werk wordt de actuele situatie door het waterschap landmeetkundig
ingemeten. Aan de hand van de landmeetkundige gegevens wordt de topografie en geometrie geactuali-
seerd. Bij de naverkenning wordt de gemuteerde topografie de geometrie gecontroleerd. Daarnaast wor-
den bij de naverkenning de administratieve gegevens van de constructie-opbouw aangeleverd. Nadat de
gegevens in het veld zijn gecontroleerd wordt het geometrische en administratieve bestand binnen het
digitale beheerregister geactualiseerd. In de laatste fase van het revisietraject worden de revisietekenin-
gen van het werk getekend.

I 4.5 Overdracht

I·
I
I

Voor de overdrachtstoetsing wordt uitgegaan van de actuele situatie die door het waterschap land meet-
kundig tijdens en na uitvoering van het werk is gemeten. Één van de activiteiten bij de overdracht is het
controleren van het digitale beheerregister. Hiervoor worden alle beschikbare gegevens gebruikt. Voor
zowel de geometrie als constructie-opbouw wordt uitgegaan van Intwis. De gegevens van de constructie-
opbouw uit de ontwerpnota, inwinformulieren en revisietekeningen worden vergeleken met het digitale
beheerregister en zonodig wordt het beheerregister aangepast. Bij de toetsing bij overdracht worden de
resultaten van geavanceerde toetsingen en relevante memo's van de werkgroep kennis meegenomen. Na
overdracht van het uitgevoerde werk is een geactualiseerd beheerregister en digitaal archief beschikbaar
met daarin alle relevante documenten en tekeningen.

Waterschap Zeeuwse Eilanden 9



Actualisatie toetsing bekleding Bevindingen en beheerdersoordeel

5 Bevindingen en beheerdersoordeel

Algemeen
De actualisatie is uitgevoerd met STEENTOETS, versie 4.04. Voor de actualisatie zijn de gegenereerde
waarden van STEENTOETS vergeleken met de invulformulieren. Verder zijn de invulformulieren in het veld
gecontroleerd en is gekeken naar mogelijke tegenstrijdigheden en onvolkomenheden.

(Logische) aanvullingen en wijzigingen

• Top- en onderlaag
Bij de controle in het veld zijn er geen onvolkomenheden of fouten met betrekking tot de aanwezige top-
laagtypen geconstateerd. Wel zijn er een aantal wijzigingen met betrekking tot dichtslibbing van top- en
filterlaag doorgevoerd omdat er in het algemeen van kan worden uitgegaan dat er geen dichtslibbing van
top- en filterlaag plaatsvindt boven gemiddeld hoogwater. Er is daarom voor de vlakken die voor meer dan
75% boven GHW (voor dit traject ongeveer 1,60 meter NAP+) liggen, verondersteld dat top- en filterlaag
niet zijn dichtgeslibd. Voor de vlakken waarvan tijdens het veld bezoek is geconstateerd dat er tijdens eb
nog water tussen de steenspleten zichtbaar is, wordt verondersteld dat zowel de top- als filterlaag is
dichtgeslibd. In onderstaand overzicht is voor het betreffende traject GHW aangegeven.

Toeslag golfbelasting
In de Oostersehelde zal de sterkte van de bekleding als gevolg van de optredende stagnante waterstan-
den geringer worden. Om dit effect te verdisconteren wordt voorlopig uitgegaan van een toeslag van 15%
op de golfhoogte. In STEENTOETS is met deze 15% toeslag op de golfhoogte gerekend. De toetsresulta-
ten die hiermee tot stand zijn gekomen zijn opgenomen in bijlage 13, zie kolom "hulp 14.5 (excl. golf 1)".
De resultaten inclusief het beheerdersoordeel zijn opgenomen in bijlage 14.5.

Kreukelberm
Volgens de randvoorwaarden van het RIKZ dient op de Oostersehelde op het betreffende traject onder
maatgevende omstandigheden rekening te worden gehouden met golfhoogtes van 0,80 tot 1,50 meter. Bij
deze golfhoogtes dient een stabiele bestorting te voldoen aan de volgende eisen:

1. Sortering 10-60 kg;
2. M50-gem 36 kg;
3. Breedte van minimaal 5 m.

In onderstaande tabel zijn gegevens van de aanwezige kreukelberm opgenomen. In de laatste kolom
wordt aangegeven of de kreukelberm wel of niet stabiel wordt verondersteld. Wijzigingen in de toetscores
van de vlakken die onder de kreukelberm liggen zijn aangegeven in bijlage 13 en komen tot uiting in bijla-
ge 14.1. De kreukelberm die aanwezig is tussen dijkpaal 1622 en 1647 wordt gedeeltelijk als voldoende
stabiel verondersteld.

Van dp Totdp Breedte (m) Sortering (kg) Oordeel

1639 1640 2 10/60 kg onvoldoende
1640 1647 5 10/60 kg voldoende

Waterschap Zeeuwse Eilanden
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Actualisatie toetsing bekleding Bevindingen en beheerdersoordeel

Beschrijving vlakken met afwijkende scores (vergeleken met inventarisatie)
In de onderstaande tabel zijn de vlakken opgenomen die een afwijkende score (o.b.v. bijlagen 13 en 14.1)
ten opzichte van de eerder uitgevoerde toetsing hebben gekregen. Tevens is getracht deze afwijkende
score te verklaren.

Tafelcode Toplaag Score Score Verklaring verschil score/opmerkingen
Inventarisatie actualisatie
bijlage 14.1 bijlage 14.1

OS162201 28,12 NaderOnd ONVOL bij inventarisatie is geen beheerdersoordeel gegeven
05162207 28,12 NaderOnd ONVOL bij inventarisatie is geen beheerdersoordeel gegeven
05162209 28,21 NaderOnd ONVOL bij inventarisatie is geen beheerdersoordeel gegeven
05162210 28,12 NaderOnd ONVOL bij inventarisatie is geen beheerdersoordeel gegeven
05162211 28,12 NaderOnd ONVOL bij inventarisatie is geen beheerdersoordeel gegeven
05162503 28,12 Nader Ond ONVOL bij inventarisatie is geen beheerdersoordeel gegeven
05162504 28,12 Nader Ond ONVOL bij inventarisatie is geen beheerdersoordeel gegeven
05162702 17 ONVOL Grast doorgroeisteen wordt niet meer met steentoets getoetst
05163302 11 Nader Ond ONVOL bij inventarisatie score toplaag geavanceerd t.g.v. dichtgeslibd toplaag/filter J/N
05163402 11,1 NaderOnd ONVOL bij inventarisatie score toplaag geavanceerd t.g.v. dichtgeslibd toplaaglfilter J/N
05163406 11,1 Nader Ond ONVOL bij inventarisatie score toplaag geavanceerd t.g.v. dichtgeslibd toplaag/filter J/N
05163601 15 FOUT ONVOL bij inventarisatie is geen beheerdersoordeel gegeven
05163602 28,12 NaderOnd ONVOL bij inventarisatie is geen beheerdersoordeel gegeven
05163605 28,12 NaderOnd ONVOL bij inventarisatie is geen beheerdersoordeel gegeven
05163801 26 NaderOnd ONVOL dikte klei < 0,60 m: bij actualisatie beheerdersoordeel onvoldoende
05164201 26 GOED ONVOL dikte klei < 0,60 m: bij actualisatie beheerdersoordeel onvoldoende
05164202 26,01 NaderOnd ONVOL volgens uitgevoerde VGD-meting onvoldoende
05164204 26,01 NaderOnd ONVOL volgens uitgevoerde VGD-meting onvoldoende
05164407 26 NaderOnd ONVOL dikte klei < 0,60 m: bij actualisatie beheerdersoordeel onvoldoende
05164410 17 NaderOnd Grast doorgroei steen wordt niet meer met steentoets getoetst

..
Tabel 5.2: Overzicht verschil In toetsresultaten

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

Waterschap Zeeuwse Eilanden 11



Actualisatie toetsing bekleding Vervolg

6 Vervolg

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

Waterschap Zeeuwse Eilanden
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Appendix 1: Toelichting op de uitgangspunten

In onderstaande tabel zijn alle uitgangspunten uit hoofdstuk 3 opgenomen met daarbij het toepassingsge-
bied aangegeven en de datum van de laatste wijziging.

Nr. Onderwerp Van toepassing op: Datum laatste wijziging

1 Toetsscore actualisatie, revisie -
2 Toetsscore actualisatie, revisie -
3 Toetsscore actualisatie, revisie -
4 Restster1<te actualisatie, revisie -
5 Hydraulische randvoorwaarden actualisatie, revisie -
6 Onzichtbare tafels actualisatie, revisie -
7 Onzichtbare tafels actualisatie -
8 Verificatie gegevens actualisatie -
9 Verificatie gegevens actualisatie -
10 Opsplitsing_ tafels actualisatie, revisie -
11 Inklemming actualisatie -
12 Ingegoten tafels actualisatie, revisie -
13 Taludhelling actualisatie, revisie -
14 Doorgroeistenen actualisatie -
15 Ingegoten basalt (asfalt) actualisatie, revisie vervallen (zie nr. 27)
16 Ingegoten basalt (beton) actualisatie -
17 Toeslag golfhoogte actualisatie -
18 Kleilaag actualisatie -
19 Gepenetreerde breuksteen (grauwacke) actualisatie -
20 Tafels fixstone actualisatie -
21 Overdrachtstoetsing revisie sept-2006
22 Vol-en-zat gepenetreerde breuksteen revisie okt-2006
23 Ovemanqs- en aansluitingsconstructie revisie okt-2006
24 Afwijkingen en onvolkomenheden revisie aug-2007
25 Verborgen constructies revisie sept-2007
26 Onderhoudsstrook revisie nov-2007
27 Ingegoten steenzettingen actualisatie, revisie mei-2008
28 Belastingduur actualisatie, revisie mei-2008

Voor het verbeteren van de leesbaarheid van het rapport is de tekst van de laatste uitgangspunten (nr. 22
Um 28) beknopt weergegeven. De volledige tekst van deze uitgangspunten is hieronder opgenomen.

22. Vol-en-zat gepenetreerde breuksteen: Voor een bekleding bestaande uit vol-en-zat gepenetreerde
breuksteen wordt de minimaal benodigde laagdikte in de golfklapzone bepaald op basis van de benodigde
steendiameter Do5o,De dikte van de bekleding dient minimaal 2*Do5ote zijn en een minimale steensortering
5/40 kg wordt toegepast. De praktische laagdikte wordt dan 0,40 meter voor 5/40 kg en 0,50 meter voor
10/60 kg. De toetsing bestaat uit een visuele inspectie van de constructie, waarbij eventuele zwakke plekken
(dikte s 1,0*Dn50) worden opgespoord. Tevens wordt gekeken naar de bovenbeëindiging van de constructie,
het zogenaamde waterslot.

23. Overgangs- en aansluitingsconstructie: Volgens de toets regel voor overgangs- en aansluitingscon-
structies zijn dergelijke constructies goed als de overgangen volledig zijn ingegoten met asfalt en uit veld be-
zoek blijkt dat de aansluitingsconstructie daadwerkelijk aansluit zonder kieren en volledige penetratie aan-
wezig is. De omliggende steenzettingen worden getoetst volgens de normale werkwijze.

24. Afwijkingen en onvolkomenheden: Als bij het veldbezoek in het kader van overdracht afwijkingen of
onvolkomenheden worden geconstateerd kan alleen de score voldoende worden toegekend als over het
treffen van maatregelen afspraken zijn gemaakt. De overdracht van het traject kan worden afgerond. Na
juiste uitvoering van de maatregelen en controle hiervan kan weer de score goed worden toegekend. De
uitgevoerde maatregelen worden opgenomen in het beheerregister. Bij significante schade dienen eerst
maatregelen te worden genomen voordat de toetsing en overdracht kunnen worden afgerond.

25. Verborgen constructies: In het veld zijn verborgen constructies niet visueel te controleren. Voor de
toetsing wordt ervan uitgegaan dat de constructies zijn uitgevoerd conform de ontwerpnota en daarmee de
sterkte van de constructie overeenkomt met het ontwerp.

1



26. Onderhoudsstrook: Bij de nieuwe werken wordt vaak een onderhoudsstrook op de buitenberm aange-
legd. Deze bestaat meestal uit een 3 meter brede strook asfaltbeton met een laagdikte van 0,06 m. Als on-
derliggende laag wordt over het algemeen een pakket fosforslakken (0-40 mm) aangebracht of ander mate-
riaal met dezelfde sortering. Vaak sluit de onderhoudsstrook aan tegen de naastliggende bekleding. Om te
beoordelen of de aangelegde constructie voldoende sterkte heeft is een gedetailleerde toetsing uitgevoerd.
Hieruit blijkt dat de aangelegde constructie zodanig sterk is dat een maatgevende storm ruimschoots kan
worden weerstaan (zie memo werkgroep kennis K-00-10-56). De toetsing van de onderhoudsstrook bestaat
uit een toetsing van de aangelegde constructie aan het ontwerp en een visuele inspectie van de constructie
(scheurvorming). Tevens wordt gekeken naar de aansluiting op de naastliggende bekleding.

27. Ingegoten steenzettingen: De resultaten van het onderzoek naar toetscriteria voor ingegoten steenzet-
tingen hebben een nieuwe toetsmethode opgeleverd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen
ingegoten steenzettingen: goed ingegoten steenzettingen en oppervlakkig overgoten steenzettingen. Derge-
lijke steenzettingen worden goedgekeurd als aan de stabiliteitsvoorwaarden (uit het rapport Toetscriteria
voor ingegoten steenzettingen, blz. 64 tlm 67) wordt voldaan. In de toetsmethode is de elasticiteitsmodus
van de toplaag, bepaald door middel van valgewichtdeflectiemetingen, opgenomen. Indien geen VGD-
metingen beschikbaar zijn wordt een minimale waarde van EVGD = 1000 MPa (1 GPa) gehanteerd. Het gel-
digheidsgebied voor de toetsmethode is: 1,4 < ~p < 2,5, dikte groter dan 25 cm en taluds van 1:2,5 tot en
met 1:4,5 (in rapport taluds van 1:3,0 tot en met 1:4,0). In het verleden uitgevoerde geavanceerde toetsingen
van ingegoten steenzettingen worden vervangen door deze nieuwe toetsmethode. In het rapport komt hier-
mee uitgangspunt 15 voor het toetsen van ingegoten basalt te vervallen.

28. Belastingduur steenzettingen: In de Westerschelde is voor alle steenzettingen bij het ontwerp uitge-
gaan van een belastingduur van 1000 golven. Ook bij de toetsing van ingegoten en overgoten steenzettin-
gen in de Westerschelde wordt uitgegaan van deze belastingduur. Op basis van beschouwingen is echter
gebleken dat in de Westerschelde een belastingduur van 2000 à 3000 golven geldt. In afwachting van nieu-
we inzichten in de belastingduur voor de Westerschelde wordt voorlopig uitgegaan van een belasting van
1000 golven. In de Oosterschelde wordt als gevolg van de optredende stagnante waterstanden de belas-
tingduur als langeduurbelasting meegenomen in de berekening.
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------
Overzicht totaal traject

- -& .. - - - - -- - - - - --bijlage 5.1
-

\
/

Goes



Overzicht trajectdeel met vlakcodes en toplaagtypen

05162209; 28,21

05162201; 28,12

05162207; 28,12

05162502; 28,13

05162503; 28,12

- - - - - - - ~ ..- - - - - - - - -- - -



-------_ .. -- - - --e - - - - - - -
Overzicht trajectdeel met vlakcodes en toplaagtypen bijlage 6.2

OS162504; 28,12

05162703; 11,1



Overzicht trajectdeel met vlakcodes en toplaagtypen bijlage 6.3

05162705; 11,1

05163406; 11,1

---------------------



----------e - - --e - -
Overzicht trajectdeel met vlakcodes en toplaagtypen

OS163806; 26

OS163602; 28,12

OS163605; 28,12

- - -- -
bijlage 6.4



Overzicht trajectdeel met vlakcodes en toplaagtypen
OS164408; 11,1

OS164602; 26

OS163802; 28,13
OS164202; 26,01

------------- e- -

bijlage 6.5

- - - - -- -



- - - - - - --- - - - -e - -- - - -
Oostersehelde toplaagindeling

- - -
dp 1622 - dp 1648 conform materiaaltabel

bijlage 7.0

r -1

162.2 162.7 163.2 163.7 164.2 164.7

Label vlakcode Dyktafel Os 1622-164720081114 versie 4.05 Steentoets versie 4 02

l1libetonblokken .. asfalt

totaal: 104,2 ( x 1000 m2)

"basaltLeqenda _ gras

~onzichtbaar vlak .. niets

_ natursteen

"niets

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 4.05.xls

09

07

05

03

01

15:29
14-11-2008



Oosterschelde Vooraanzicht vlakcode Bijlage 8.1
dp 1622 - dp 1648

_ 051.27~ 05"2902-l - = 05164410

----- OSH~2002 --- 05163802 --- --n OSHI440Q

05162211 --- --- - 05163302 - 05163603 t--- OS1636021l I 05164602
------ 0$163007 -- OSHI3L. I I I

h 05162207 05162703 OS1t~3605 0$163601

1-. ----~-------l 05164202

I 0$163001 I
0$162503 I 0$164408

OSU'."08 051."0' ---J-' --------- 05163303 05~ os;o;oo~051036~ /0516360'1~ __j- ~~~~:;~;5"4302 ~

--->4--- OS162504 05162705 ~163;oe /' 0$163606 --- V. 05163g02 ~

~~ L_l--- L...::.::.L_Y'/ I
S1622:L__. 0$16220Q

/ 05164415
"""------'

05162115 _

t
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-1

•• •
162.2 162.7 163,2 163.7 164,2 164.7

Label vtakcode Dykt<lfol Os 1622-16<17 2008 1114 versie 4 05 Steen toets versie 4 02
stapqrnolte 20 m

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 4.05.xls -- •- - ..- - - - -- - - -- - - - -

09

07

05

03

01

15:29
14-11-2008- - -



- - - - - -
Oosterschelde
dp 1622 - dp 1648

- - ..e - - - - -e - - - - - - -
Bijlage 8.9

mijnsteen
d=110

mijnsteen
d"BO

•

tbv geïntegreerde aanpak

Vooraanzicht specials

09

----=:J-

mijnsteen
d-=lQO

d:::25 d=195 d=200 d=35

T
d::60

d=lQS Id=50 d=200

d=1
d=190

-----d=75

! d-220
mijnsteen --, d=225
e-ros -- __ d'220 ___J

I
d:50

mijnSI"n
d=100

mijns,een
d-85

162.7

r---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-1
164,7

•

mijnsteen
d=100

I d=40

d:35 d:J5

2k I I d·40
d=35

- ~L......,< r

d"'140

162.2

Label diktekle:

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 4.05.xls

d"l90

ZLY < ,

163.2 163.7

Dyktafel Os 1622-1647 2008 1114 versie 4 05

stapgrootte 20 m

164.2

Steentoets versie 4 02

07

05

03

01

15:35
14-11-2008



Oostersehelde
dwarsprofiel bij dp 1622,8; geldt voor traject van dp 1622,5 tot dp 1623,0

bijlage 9.1

8,0

6,0

4,0

GVK2200

- profiel uit inwis

-.-Steen

-Asfalt

-Gras

-Beton

Breuksteen

vervalt

~hoogte voorland

20,0

-2,0 -'------~-------_-------_----------------------~

-60,040,0 0,0 -20,0 -40,0

5
5
8

8
11

7
10

profiel uit inwis
c ~ ~ c 15 w Talud .!l "0

"
C C .. !;: 0 g> il' l' ~ 0'" ~ '" J'! "" c « u -c' CD0: " « t::"0 > 0 0

cS 0 I sCD

16 -0,44 -<l,05 37,89 36,9 0 0,39 0,99 5teen
17 -<l,05 0,17 36,9 35,9 1 0,22 1,01 Steen
18 0,17 1,93 35,89 29,9 2 0,3 5,96 Steen
19 1,93 2,83 29,94 25,8 3 0,22 4,11 Steen
20 2,83 3,08 25,83 24,3 4 0,16 1,58 Gras
21 3,08 7,13 24,25 11,7 5 0,32 12,6 Gras
22 7,13 7,37 11,66 9,8 6 0,13 1,86 Gras
23 7,37 7,43 9,798 9,08 7 0,08 0,72 Steen
24 7,43 7,54 9,075 3,35 8 0,02 5,73 Asfalt

25 7,54 7,57 3,35 1,61 9 0,02 1,74 Gras
26 7,57 7,97 1,606 0,11 10 0,27 1,5 Gras
27 7,97 7,97 0,107 -2,58 11 0 2,69 Gras
28 7,97 1,67 -2,58 -21,1 12 -0,34 18,6 Gras

29 1,67 1,31 -21,1 -26,1 13 -0,07 4,96 Gras

30 1,31 -<l,33 -26,1 -31,4 14 -<l,31 5,3 Gras
31 -0,33 -0,91 -31,4 -51,8 15 -0,03 20,4 Gras

10 11 12 13 14 15
16

16 17 18
10

19
2617

LabelDwarsprofiel
x è LabelNaam ~ vlakcode constructie talud tana top- onder-
~ " 'in.a code 1:n laag.. 0 laag
-' -' 0.

'ij

'"."l

37,40 -<l,25 05162208 1 05162209 28,21 puvlkl 2,5 0,3935-puvlkl

36,40 0,06 05162210 1 05162210 28,12puvlkl 4,6 0,2187-puvlkl
32,92 1,05 05162201 1 05162201 28,12puvlkl 3,4 0,2955-puvlkl
27,88 2,38 05162207 1 05162207 28,12puvlkl 4,6 0,2190-puvlkl

25,04 2,96 GVK2193 1 GVK2193 20 6,3 0,1584 20
17,95 5,11 GVK2192 1 GVK2192 20 3,1 0,3216 20
10,73 7,25 GVK2112 1 GVK2112 20 7,8 0,1291 20
9,44 7,40 1 28 12,1 0,0830 28
6,21 7,49 1 1 52,1 0,0192 1

2,48 7,58 GVK2194 1 GVK2194 20 58,1 0,0172 20

0,86 7,77 GVK2195 1 GVK2195 20 3,8 0,2668 20

-1,24 7,97 GVK2199 2 GVK2199 20 0,0000 20
-11,86 4,82 GVK2200 3 GVK2200 20 -3,0 -<l,3394 20
-23,62 1,49 GVK7574 3 GVK7574 20 -13,8 -<l,0725 20

-28,75 0,49 GVK7475 3 GVK7475 20 -3,2 -<l,3096 20

-41,59 -0,62 GVK7476 3 GVK7476 20 -35,1 -0,0285 20

I
I
I
I
I
I
I
el

20
27 I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
_1-



- - - -- -e -- - - - -e - -- - - -
Oosterschelde Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.1
dp 1622 - dp 1648 op basis van: ingevoerde waarden zonder reststerktefilterlaag

09

r---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~.1
162.2 162.7 163.2 164.2 164.7163.7

anei vlakcode Dyktafel Os 1622·1647 2008.1114 versie 4 05

stapgrootte 20 m

Steentoets verste 4.02

_voldoende _IWII!pl IEII geavanceerd IIEI onvoldoende .. geen oordeel
totaal: 104,2 ( x 1000 m'l

goed.eqenda

~onzichtbaar vlak

-

07

05

03

01

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 4.05.xls

15:29
14-11-2008

- -



Oosterschelde Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.2
dp 1622 - dp 1648 op basis van alleen toplaagstabiliteit met B.gr = O.gr +O,5m

09

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------~-1
162,2 162,7 163,2 163,7 164,2 164,7

~abf'1 vl"l(coc1p Dyk.tafnl Os 1fi27 161\7 7008 1114 versie 4 05

stanqrootte 20 m

Steentoets versie 4,02

"voldoende .. geavanceerd_t -. onvoldoende .. geen oordeel
totaal: 104,2 ( x 1000 rn")

goedl.eqenda

~onzichtbaar vlak

07

05

03

01

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 4,05,xls e- •-- - - - - - -- -- - - - - - -

15:29
14-11-2008- - -



----------e - - --- - --e -
Oosterschelde
dp 1622 - dp 1648

Steentoets, vooraanzicht resultaten
op basis van : alleen toplaagstabiliteit

bijlage 11.3

09

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-1

162,2 162,7 163,2 163,7 164,2 164,7

Lilbel aanwezige toptaagdikte

eenheid [cm]

Dyktafel Os 1622-1647 2008 1114 versie 4.05

staporootte 20 m

Steentoets versie 4.02

"voldoende LW tw IJ t" I l1ligeavanceerd
detaIltoets :ANAMOS ~'",11;""

lilonvoldoende
111111 instabiel

lEa geen oordeel

1111111 geen oordeel

goedLegend,

~ onzichtbaar vlak

07

05

03

01

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 4,05.xls

15:30
14-11-2008

- -



Oostersehelde Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.4
dp 1622 - dp 1648 op basis van: ingevoerde waarden zonder reststerktefilterlaag met golftabel 2

09

~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-1
162,2 162,7 163,2 163,7 164,2 164,7

I_Rhf'1 vlakcodr- OyktilfRI Os 1622 1647 200B 1114 versie 4 05

stapgrootte 20 m
Steentoets verste 4 02

_voldoende _t'.li.tf,..r l1ligeavanceerd lIDonvoldoende _ geen oordeel
totaal: 104,2 ( x 1000 m2)

goedlegenda

~onzichtbaar vlak

07

05

03

01

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 4,05,xls e-e- - - - -- - - - -- - - - - - -

15:30
14-11-2008- - -



- - - -------e- - - --e - - -
Oosterschelde Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.5
dp 1622 - dp 1648 op basis van: aangepaste invoer zonder reststerktefilterlaag

09

I -1

162,2 162,7 163,2 163.7 164,2 164,7

lilb('1 vl!1kr.odp Dyktafel Os 1622-1647 2008.1114 versie 4.05

stapgrootte 20 m

Steen toets versie 4.02

II1IIvoldoende _'WII,,,I .. geavanceerd Ira onvoldoende _ geen oordeel

totaal: 104,2 ( x 1000 m')

eqenoa goed

~onzichtbaar vlak

- - -

07

05

03

01

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 4.05,xls

15:30
14-11-2008



Oosterschelde Steentoets, vooraanzicht resultaten
dp 1622 - dp 1648 toplaagstabiliteit op basis van aangepaste invoer

bijlage 11.6

09

t-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~-1

162.2 162.7 163.2 163.7 164.2 164.7

Lahel él;olnwellQP tnplaaqdik!»

eenheid [ern]
Steentoets versie 4.02Dyktafe! Os 1622-164720081114 verste 405

stapqrootte 20 m

"voldoende _t ...·'lfni "geavanceerd

detailtoets :ANAMOS ::';11);,,'

.. onvoldoende

111111 instabiel

.. geen oordeel

1111111 geen oordeel

eqenoa

~onzichtbaar vlak

goed

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 4.05.xls e-e- - - - -- - - -- - -- - - - -

07

05

03

-. 01

15:31
14-11-2008- - -



- - - - - - - - -e - - - - -e - - - - - - -
Bijlage 12

stt Os 1622-164720081114 v4.04 ZE bijlage12.xls pagina 1 van 4 17-11-2008; 8<31



-----------e ----------e
Bijlage 12

lSTEEi BOVEN5tE 'FILTERLAAG twEEOË F:ILTERLAAG GEOJEXTIE KLE-I ZAND type bov.n.t. ERVARING
VLAKCOO£ Volg- inge- ""-- goed slib b - "ors t. Q50 poro- slib - b .Q1'5· .!DoO' -poro-" ,090 :dii!ioPboUÓ(,I.<b,.~1 kwaliteii -050 090 IHS D50 090. overgangs- materiaaltransport(TR-S:blz90) afstandhoudersRuimtetussen
Ir.~begtn nr. wassen 015 n geklemd? ·b(min): 3cm· siteit sitei! I c1/c2lc3 constructie uitonderglllnduit granulairelaag (TR-S:blz117) topl.agenfilter

1I:l22 la/nee rmml [-I ja/neel? ja/nee [mI .[mml lmrnl , I-I ia/neel? _rml rmml,!.immj u ' Jmml gklkVkklza 1r:nl alr:n!w ·[mm].1[mm [mm1 mm I[(TIm a/b#/cJ? alol? _SJ/__ol? a/tlo ia/neel?
05162108 2 n J N 0,080 30,0 N kl 0,500 9 B 9 9 n
~1~1 15 _!___ n J N 0,080 30,0 N kl 0,300 9 B _jL___ _g_ n
05162201 18 n J N 0,050 30,0 N K 0,500 s B g 9 n
'90'622Q!_ ~_5-=-_ n J N 0,050 30,0 N K 0,300 (I B g 9 n
05162209 16 n J N 0,080 30,0 N kl 0,300 Q B __ [_ 9 --f---- n
OS16~210-=17 n 1----- --- J N 0,050 30,0 N kl 0,300 9 B g _g________ ---f------...!'
0516221 I 36 n J N 0,050 30,0 N kl 0,300 9 B 9 9 n
05162~~ !QZ__ n J N 0,050 30,0 N K 0,800 'I B __lL_-r----~ n
05162504 106 n J N 0,050 30,0 N kl 0,300 g B 9__ __ 9 n

1311 n N N N ? s B g.Jl. N
129 n N N 0,050 5,0 N kl 0,750 s B _9 _9____ I- N

05162705 128 n 1--- N N 0,050 5,0 N kl 1,000 5 B g 9 N
247 n N N 0,050 N kl 0,800 s B 9. 9 N

n N N N ? s B __Ij.Jl. N
n N N N kl 0,750 aBt t N
n N N 0,150 5,0 N K 1,000 s B g g N
n N N N K 1,000 m B ,,9.Jl. N

::;.....f---_n"---+ NNO, 150 5,0 N kl 1,000 s Boo N
n N J 0,750 5,0 J ? 0,500 s B 9 9 N
n N N N K 2,200 s B 9 9 N

:;'4-1-------'n'- N J 0,750 5,0 J ? s B 9 9 N
J311 n N N N K 2,000 g B g.Jl. N

n nNO, 750 5,0 N ? s B 9 9 N
05163602 329 n J N 0,050 30,0 N kl 0,300 9 B 9 __9 . n

1381 n N N N K 2,250 9 B 9 g_ N
" ~ JiG~ ~ NNO, 750 5,0 N ? 0,500 s B ___g-t- 9 NI_ 346 n J N 0,050 30,0 N ZA 1,900 m B !L_ r---____9 n

30Q -no, ------1- -N- N 0,750 5,0 N ? s B 9 g_ N

~~__:: _ _!1__ J N 0,080 30,0 N ZA 0,350 m B g_~___ N
05163802 400 n J N N ? s B a, ~ n

.,

n J N 0,080 30,0 N kl 0,300 9 ----s--- -- __~ =___9 -- N
n J N 0,080 30,0 N kl 0,350 a Boo N

r---!l--- J N 0,080 30,0 N ? 1,000 s B __ 0. _E_____I-- N
n J N 0,080 30,0 N ? 0,500 s B g.Jl. N
n J N 0,080 30,0 N ZA 0,650 s B __ ____9__-t--____9_ n
n J N 0,080 30,0 N kl 0,300 9 B _9_____ .Jl. N

05164204 409 n J N 0,080 30,0 N kl 0,300 a B g g n
n J N 0,080 30,0 N K 0,400 a Boo N
n J J 0,080 30,0 J K 0,350 m B __9_ 11 N-'n--- ..j---- N N 0,050 5,0 N kl 0,800 s B 9 g N

.' .::li31. L N N N ? s B _______g_ 9 N
0516441O'1444~--'(- N N N ? s B g- (I N

, n N N 0,050 5,0 N kl 1,000 5 B 9 _jL___ N
__j J N 0,100 20,0 N kl 1,000 5 B 9 __ Jl N
i 5,0 J N 0,100 20,0 N kl 1,000 5 B g g N

sttOs 1622-164720081114 v 4.04 ZE bîjlage12.xls pagina 2 van 4 17-11-2008: 8:32



---------e - - - -e - - -- - --
Bijlage 12

I 1P\II'Well

J.;inslibb ·('til 10/15cm;
- . ;]1621081.C 1~m

sde: :kAnvoliedig,
n.O

1.50 )IlnAn(l7::anrl
~Iinslihbinn ~ .. ,,15cm.

1.50+NAPsllplekkenVOlledig

,UUIl

on

-15mm; 1;1

so
osforslakkenO-40mm;1xnAhrnkAnin?nnR

i>.anleg1955-1956;blok
- • ... - 40mm

1955=1956;blokkenopklei;1 •
,'okkAnO-40mm.lseenvulstrook,dik20cm.G

nR

IStorm-
duur

~
6,0
6~

'i;1xgEj To
6,0
6,0
To
To
To
6,0
6,0
To
6,0
6,0
6,0

_6,0

TIES EN WATERSTANDEN IAF

_M.
6,0
6~
6,0
6,0
6,0

_M.

GOlven- .... uciiit GHW toetspeIl maatgevende QtI>Iod: - ,J{"",~Ot T Score
tabel 2006 waterstand Hs Tp golflnvalshoekl
1/213 ~l rm+NAPl rm+NAPI Im+NAPI rml 151 lorI
1 1,600 3,450 3,403 1,681 6,070 0,000
1 1,600 3,450 0,826 1,048 5,941 0,0001 r:
1 1,600 3,450 3,093 1,619 6,055 0,000
1 1,600 3,450 3,450 1,690 6,072 0,000
1 1,600 3,450 0,997 1,099 5,950 0,000
1 1,600 3,450 0,992 1,098 5,950 0,0001 Goed
1 1,600 3,450 3,450 1,690 6,072 0,000 Goed
1 1,600 3,450 3,080 1,178 5,808 0,000-1-___ __ G()ed
1 1,600 3,450 1,829 0,800 5,700 0,000
1 1,600 3,450 3,450 1,308 5,845 0,000
1 1,600 3,450 3,450 1,308 5,845 0,000 Goed
1 1,600 3,450 2,534 0,987 5,753 0,000 Goed
1 1,600 3,450 3,450 1,217 5,553 0,000 Goed
1 1,600 3,450 3,450 1,217 5,553 0,000 Geavanceerd

_1 1,600 3,450 3,450 1,217 5,553 0,000 Goed
1 1,600 3,450 3,450 1,217 5,553 0,000 Goed
1 1,600 3,450 3,450 1,217 5,553 0,000 Goed
1 1,600 3,450 2,092 1,014 4,941 0,000 Goed
1 1,600 3,450 2,040 1,006 4,918 0,000 Geavanceerd
1 1,600 3,450 3,450 1,217 5,553 0,000 Goed
__1___ 1,600 3,450 1,645 1,000 4,900 0,000 Geavanceerd
1 _ _l,600 3,450 3,450 1,217 5,553 0,000 Goed

dn I,hie
6,0
~
~
~
6,0

_M.
6,0
~
~
~
~
~

1 1,600 3,450 1,821 1,000 4,900 0,000 Goed
1 1,600 3,450 2,452 1,068 5,103 0,000 Goed
1 1,600 3,450 3,450 1,217 5,553 0.000 Goed
1 1,600 3,450 1,860 1,000 4,900 0,000 Geavanceerd
1 1,600 3,450 3,450 1,217 5,553 0,000 Goed
1 1,600 3,450 1,640 1,000 4,900 0,000
1 1,600 3.450 3,450 1,217 5,553 0,000
1 1,600 3,450 3,450 1,217 5,553 0,000 I Goed
1 1,600 3,450 2,714 1,107 5,221 0,0001 Goed
1 1,600 3,450 3,450 1,217 5,553 0,000 I Goed
1 1,600 3,450 1,864 1,000 4,900 0,000
1 1,600 _ 1.450 3,450 1,217 5,553 0,000

_6,0 _1_ .L 1 1,6001 3,4501 3,4501 1,2171 5,5531 6.ó()OI Goed

"1631103 Blokkenopklei;
• 63604 FosforslakkenO-
>163605 Dikteintoets= 1O/15cm;1
~ FosforslakkenO-40mm

2xgebrokenin2008
Fixstone.Steensl
Onz.bïoI63801.

"ing.

15/25cm

~OAS'

6,0
~
6,0

_M.
_M.
6,0

1 1,600 3,450 1,959 1 000 4,900 0,000 Goed
1 1,600 3,450 1,999 1,000 4,900 0,000 Goed
1 1,600 3,450 2,231 1,035 5,004 0,000 Goed
1 1,600 3,450 3,450 1,217 5,553 0,000 Goed
1 1,550 3,450 3,450 1,372 5,435 0,000 Goed
1 1,600 3,450 _3,450 1,217 5,553 0,000 Goed

6,0
~
6,0

1 ------;:;:v.t.
1 Goed
1 Goed

6,0

stt Os 1622·1647 200al 114 v4.04 ZE bijlage12.JCls pagina 3 van 4

nm.Filter1aag:' !0-40mm. 1 1,5501 3,450_j__},142~I.~~ O,QqQl_. Goed

17-11-2008.832
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Bijlage 12

STEENTOETS

ett Os 1622-1647 20081114 v 4.04 ZE bijlage12.)(ls pagina 4 van 4 17-11-2008; 8;32
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Eindscore bekleding per tafel, inclusief beheerdersoordeel Bijlage 13

ders
Eind·

oordeel
bevindingen

kw.lit.it.·
oordeel

Tafel
code

Opper
vlakte

(hor. gemeten)

constructie
codering HS/ÓO.é, ....2I:1 git tJo

Beh •• r-

oordeel

Uil GIS
Uil

BIJlag.
14.1

DyI<lafel Os 1622·1647 2008.1114 versie 4.05.xls
Rapport 1 van 2 '4·"·?OOR



- - -e- - - -e- - - - - --
Eindscore bekleding per tafel, inclusief beheerdersoordeel

Tafel
code

Uit

J!l

~
~
Cl....
ë.
2

Opper
vlakte

(hor. gemeten)
Traject Klem- Klem- I toe.lag-

factor git lactor tJo lactor-dlkte
constructie
codering

Uit GIS

Dyktafel Os 1622-16472008.1114 versie4.05.xls
Rapport 2 van 2

- - -
weerstand toplaag Vergelijking met
legen statische resultaten

overdruk Inventarisatie

.E ~ ~ score ver- cUI So 0 inventart- schil .=~ " "c c satie in ';; 0.. <l -e .a1ii ... toets :;; ..~ C '"J' 1,06 0,26 ONI/OL 0 (!:] J
Jj 1,05 0,26 ONI/OL 0 WN

J' 1,26 0,31 NaderOnd 1 lltJ J
Jn 1,10 0,2B Nader Ond 1 IIDJ
J' O,B8 0,22 NaderOnd 1 IIVN
Jn 1,12 0,28 NaderOnd 1 lIDN
Jn Nader Ond 1 l!llN
Jn 1,10 0,27 NaderOnd 1 Ba J
Jn 1,10 0,27 Nader Ond 1 ..!!J:N
N ONI/OL 1 ..!JeN
N ONI/OL 0 75 J
N ONI/OL 0 100 N
N ONI/OL 0 80 J
N n.v.t. 0 WN
N ONI/OL 0 75 J
N ONI/OL 0 100 J
N Nader Ond 1 100 J
N ONI/OL 0 100 N
N Nader Ond 1 lI2:J J
N ONI/OL 0 220 J
N Nader Ond 1 liJN
N ONI/OL o 200 J
N FOUT 1 WN
Jn 1,11 O,2B Nader Ond 1 'l!JJN
N ONI/OL 0 225 J
N ONI/OL 0 ~J
Jn 0,83 0,21 Nader Ond 1 190 J
N ONI/OL 0 UlN
N NaderOnd 1 llIlJ
J 1,13 0,28 ONI/OL 0 IIlIN

N GOED 0 ~, N
N ONI/OL 0 \ilJ

N GOED 0 100 N
N GOED 1 l!!iJJ
Jj 1,81 0,45 Nader Ond 1 65 J
N GOED 0 \l;JN
J' Nader Ond 1 (:j)N
N ONI/OL 0 L!JJ J
N Nader Ond 1 Il.lJ

N ONI/OL 0 80 J
N ONI/OL 0 L!lN
N NaderOnd 1 ltIN
N ONI/OL 0 100 N
N n.v.t. 0 100 J
N n.v.t. 0 100 N

- - --
Bijlage 13

score
tab.ll
1.1S'H.

14-11-200B



- - - - - - - - - - -- -e - - -e - -
Oosterschelde Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht

- - -
dp 1622 - dp 1648 op basis van: één oordeel per vlak, inclusief beheerdersoordeel

bijlage 14.1

09

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~-1

162,2 162,7 163,2 163,7 164,2 164,7

Lilbel . vlakcode Dyktalel Os 1622-16472008 1114 versie 4 05

stapqrootte 20 m
Steentoets versie 4 02

"voldoende ~ vold" ....n rtr- .. naderonderzoek onvoldoende .. geen oordeel
totaal: 104.2 ( x 1000 m')

goedLegenda

~ onzichtbaar vlak

07

-. 05

03

01

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 4.05.xls

15:31
14-11-2008



Oosterschelde Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht
dp 1622 - dp 1648 op basis van: één oordeel per vlak, exclusief beheerdersoordeel

bijlage 14.2

09

162,2 162,7 163,2 163,7 164,2 164,7

Lilhel vlakcode Dyktilfel Os 1622-1647 2008.1114 versie 4 05

stafJ9'"ootte 20 m

Steentoets verste 4 02

_voldoende -""':'" lEB geavanceerd l1lionvoldoende .. geen oordeel
totaal: 104,2 ( x 1000 m")

goedLegenda

~ onzichtbaar vlak

07

05

03

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 4.05.xls •-e- -- - - - - - - - - - - - - --

15:31
14-11-2008- - -



- - - - - - - - -e - - -- - -e - - -
Oosterschelde Toplaagstabiliteit toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.3
dp 1622· dp 1648 op basis van: één oordeel per vlak met B.gr = O.gr +O.5m,exclusief beheerdersoordeel

r---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-1
162.2 162.7 163.2 163,7 164,2 164,7

abel vlakcode Dyktafel Os 1622-1647 2008 1114 versie 4.05

stapqrootts 20 m

Steentoets versie 4 02

"voldoende _tw'If(.1 lEBgeavanceerd l1li onvoldoende .. geen oordeel
totaal: 104,2 ( x 1000 m2)

goedLeqendil

~onzichtbaar vlak

- - -
09

07

05

03

01

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 4.05.xls

15:31
14-11-2008



Oosterschelde
dp 1622 - dp 1648

Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.4
op basis van: één oordeel per vlak, exclusief beheerdersoordeel met golftabel 2

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 09

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~-1

162.2 162.7 163.2 163.7 164.2 164.7

I nhRI vln~~(Jdf> Dykti'lfpl Os '622-' 6472008 1114 versie 4.05

stapgrootte 20 m

Steentoets versie 4 02

"voldoende _"""",: II1IIgeavanceerd l1li onvoldoende _ geen oordeel
totaal: 104,2 ( x 1000 m2)

goedlpqendil

~onzichtbaar vlak

07

-. 05

03

01

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 4.05.xls e-e- -- - - - - -- - - - - - - - -

15:31
14-11-2008- - -



- - -- - - - - -e - - - - -e - - -
Oosterschelde Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.5
dp 1622 - dp 1648 op basis van: één oordeel per vlak, exel. beheerdersoordeel met 15"10toeslag op de golfhoogte

, ~

162.2 162.7 163.2 163.7 164.2 164.7

I ahp.1 vlakcode Dyklafel Os 1622164720081114 versie 4.05

stapgrootte 20 m

Steentoets verste 4 02

"voldoende _' ..NI1In: IEIIgeavanceerd lIDonvoldoende .. geen oordeel
totaal: 104,2 ( x 1000 m")

goedLegenda

~OnZjChtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 4.05.xls

- - -
09

07

05

03

01

15:32
14-11-2008



Bijlage 15

Aanpassing ondergrens van onzichtbare vlakken

1.5

f- - I

f-
_j

I
f- f- f- t- t- t- t- t- t-

f- t- f- t- t- t- t- t- I- l- f- t- t- t- f- t-- f-

iÎ
163,600 I OOndergrens Dondergrens_aanpas 162.200

1.0

0.5

0,0

-0,5

-1,0

Aanpassing horizontale lengte van onzichtbare vlakken

14.0 -,--------------- --,

::IfftftrllH[] [IJ

12.0 +---------------------------1 H---------------------1

10,0 +---------- ----------------11-+--------------------1

6,0 ~-------------------------I 1-+ _

6.0 ----- .----- ---------------4 1-+----------

4,0 -1----------1

163600 163339 162.900 162.600 162200

OHorLengle D Hor_lengle_aanpas

Aanpassing talud van onzichtbare vlakken

0.5 ,--------

0,5 c_ --- - - -- --- --
t- I-------- -

I--
!

-'--- ---- '-- t-
I--- - --- ----- ~t--- ----- .._- I- ----- -
~I

t -- - I- t-- t- t-: l- t- I- t- - t-

~t t- I- t-- t- t- -- I- -- I- I- t- t- I- I- t- I- t- t- -1-

I f- r-r- -t- t- I- F- t- t- t- t- I- t- t- t-- t- t- t-

I- t- I- t- t- t- t- t-- t- f- t- t- f- I- t- - -t- t- t- t-

r I- I- f- l- t- t- t- t- I- I- I- I- t- 1- I- t- t- f- t- I- t- t- jI

0,4

04

03

0.3

0.2

0,2

0,1

0,1

0,0

163600 163339 162900 162600 162200

OTalud _IDlalud_aanpas

Dyktafel Os 1622-1647 2008.1114 versie 4.05.xls
teen aanpas 14-11-2008

I
I
I
I
I
I
I

el
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I



- - - - - - - -e - -- - - -• - - -
Oostersehelde extra dikte bijlage 16.0
dp 1622 - dp 1648 voor score="goed"op basis van alleentoplaagstabiliteit

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-1

162,2 162,7 163,2 163,7 164,2 164,7

label aanwezige loplaagdikle

eenheid [ern]

l1li[20;>

Dyktafel Os 162216472008.1114 versie 4 05 Steentoets versie 4.02

Legenda .. [-100;-15>

~onzichtbaarvlak _[-15;-5>
11'1[0,1;2>
--[2;4>

2,6 j->;(':-- ~r41f1'"

l1li[10;20>77,6 [0;0,1> totaal: 104,2 ( x 1000 m")

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 4.05.xls

- --
09

07

05

03

01

15:32
14-11-2008
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Bijlage 18

logisch aangevuld bestand

boven- I tOlilaa~ i ·';,r;dër1aaen. Iniveau

ett Os 1622·164720081114 v4.04 ZE bijlage18.xls pagina 1 van 4 17-11-2008: ÇI:48
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Bijlage 18

logisch aangevuld bestand

IVLAKCODfE I VOlg-I inge-

I
__;; b 1 0151 050 I por.o.ll'o90'

)&CtbQg<n nr. wassen 015 5iteit
1&~ ia/nee [mm1 [m] [mm] [mm] l-l [mm]

(STEEr, ( 1 1 BOVENSTEFILTERLAACNJEEIDEFILTERLAAG1 Lo,o"'''''IKLEJ ZANOI I type boveÎl ERVARING
~ ~

~ ~~

115 P, I ~ I I I ~ r ~-I ~:~:~I ;~:~I I I ~ 1 I I I 1 1 ~: -lll:F ~ I I 1 I I: I ; I 9 I ~
5 I n I I I j I N I 0,0501 30,01 I N I - - I -T I I K 10,3001 g I B I---g--r-g- I I'-r,

n I jiN I 0,0501 30,01 -I-----r N I 1 ~-II--~ 10,5001 5 I I 1- I--r-B --1-- g gin

n I jiN I 0,0501 30,01 I -T-Nî I I I kl 10,3001 9 I I I I I B I 9 I 9 -1- -~ n

"f~! I n I----H·· j I N I 0,0801 30,01 I I N 1- I --I -f-FI kl R! 9 I 1 IB' I 9 u=ln_g =i n
n I j N 0.050 30.0 I I N kl 0,300 9 B Î Q Q n

n I j I N-T 0,0501 30,01 N ( ( ( K 10,8001 -7 -1- 1--1 I B I 9 n

~1 I I~ I ~ I 0,
050

1 30,01 I I ~ I I I I H ~ 10
,
300

1- ~ -r -I I 1 T=l : 1 ~ ~ I ~
...I nH I-N l1l 0,0501 5,01 N F+ I I I kl 10,7501 5 I 1 I I I_~B I - L=-I__ 9_ I I N- n N N 0,050 5,0 N kl 1,000 5 B .-- g 1 Q N: I ~ I I I ~ I ~ I 0,050 I I II ~ I I I l- =l I ~ I0,800I: I I I II 1 : I ~ F -- -~ I - ~

liti6l n I I I N Ti-.! 1 N ( ( ( kl 10,7501 -9 1- 11 I I I B 1------=:1I __ .~L ~ 1 N
n I I I N I N I 0,1501 5,01 I I N I I I u I -r K 11,0001 5 B I 9 9 I 1- ---N

~4=t=1 ~ I ~, ~:~~~I~:~II I ~ ,- 1--1-T-' t=~-=I~iE]:I FFI I I ~ I· ! -I----=~~ I --~n I N I N I I I NI-i I I K 12,2001 5 I I I B --I -9 -- N
B Ir-~-Tn 0,7501·~·=t=H I I I I I f ~-It.!I'--~rnFI I I I : I }-+-~--F I ~

I ~ 1 0,7501 5,01 I I .~. I-I =r I I ~ I I I I I 1 : I ~ I' ~ - I I ~
~-H-f ~ I ~ I ~:~~~I3~:~1- I -lu ~ I I I I I I :1 I 0,3001 ~ I I I I I---~+-~--~~==+-~---F=i- ~

~ n I I' I J I N 1 0,0501 30,01 Nil 1 1 V;-n,9001 m 1 ~ liB 1 ij 9 n
)342 t n I I N TN 1 0,7501 5,01 I uN1- I I 1-1!I_10iM 5 I I II--B I 9 9-- 1-- N

n I "N~ 0:080 30.0 N ZA 'Uöii m - ~ '~' ~- --'-- t--....--$--~163602 1400 1 n .... J N N ? 5 B _i. __.J! nn I j N 0,060 30,0 N kl ~ 9 B ra 9 --1 N
n 1 j N 0,060 30,0 N kl l'...IlIM 9 B 1I SI N
n -I I [ J I N I 0,0601 30,01 Nil [ti 1(00015 liB L~ ..~lI 1 ~.~~ N
-n-I- -J -TN 1 0,0801 30,01 N 1- I--T =r: 1 ,_. 10,5001 5 1 liB 1 9 9-1 ---r N

~~-+--I---j-+-~~ 1 ~:~:~I -;~:~I---I -I ~ r I: I I ~ 1~:~~I ~ I I I I I : -l-~ ~===j ~

n N N 0,050 5,0 N kl ti 5 B 9 - - 9 N'_~ iNN N lIJ 5 B g_ _ _ __g N
1444 JiN N N _M IV; 5 B graN

n N N 0,050 5,0 N kl 1,000 5 B Q Q N

~ f=t=1--=i ~ 1- ::!= :t==!--~ I .~
]I I jiN 1 0,1001 20,01 I - -N 'r-- I' I 1 1 kl 11,0001 5 1 1-' B I Q I Q I - I N
j 5,01 I JIN I 0,1001 20,01 I I N I --( =r kl 11,0001 5 I I I B I L_=:J ll:_____L_ ___!::!

ett Os 1622·164720061114 v 4_04 ZE bijlage18.Jds pagina 2 van 4 17-11-2006: 946
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Bijlage 18

logisch aangevuld bestand

! ISTEI;!I Opmerkingen GOLFCONDITIES EN WATERSTANDEN AFSCHUIVING
LAKCODE Volg- storm- Golven- rtdudIa GHW toetspeiJ maatgevende _,~:,ZM - -; .11",,.01 Score
raJ8dbegln nr. duur tabel 2006 waterstand Hs Tp goIflnvalshoek

1822 [uur] 1/2/3 [%! Im+NAPI 'Im+NAP! Im+NAP! Iml IsJ lar!
~621.1J8_ ~ Lessinische+ Vilv+Basalt+bitumen;divsoortenglooiingstdiemetasfaltzijningeg. ;inslibb. ;ondersteged. ;dikteintoets-1 0/15cm; 1xgebroken 6,0 1 1,600 3,450 3,403 1,681 6,070 0,000 Geavanceerd
iS162115 1 Div.soortenalooiinastenendiemetasfaltzijni ngegoten. Onderstedeel!jlooiingwel insl ibbillll. Dikteintoets 10/15cm.onzbij1621 08 6,0 1 1,600 3,450 0,826 1,048 5,941 0,000 Goed

1118 [liiQegotennaschade:oPhersteldeplekkenvolledia,voorhetoveriaeopoervtakig;ondergrondbeneden1.5O+NAPslibhoudendzand,hierbovenklei;1xg 6,0 1 1,600 3,450 3,093 1,619 6,055 0,000 Geavanceerd:35 Ilnaeaotennaschade:oodeherstelde_Rlekkenvolledig, voarhetoverigeo[l~rvtakki9;ondergrondbeneden1 .50+NAPsllbhoudendzand,hierbovenklei; 6,0 1 1,600 3,450 3,450 1,690 6,072 0,000 - Geavanceerd
162209 16 Div .soortensteendiemetasfaltzijninaeaoten. Onderstedeelwel inslibbina. Dikteintoets= 10/15cm. 6,0 1 1,600 3,450 0,997 1,099 5,950 0,000 Goed
1622;0 17 Ilnaeaotenmetcolloidaalbetonin1986. Na30cmkleiziteenhardelaag. 6,0 1 1,600 3,450 0,992 1,098 5,950 0,000 Goed162211 36 linaeaotennaschade:opdehersteldepiekkenvolledio,voorhetoverigeoppervtakkiO.Onderorondbeneden1.50+NAPslibhoudendzand,hierbovenklei 6,0 1 1,600 3,450 3,450 1,690 6,072 0,000 Goed
:1625iD 107 Ilnaeootenmetcolloidaalbetonin1986;na80cmkleihardelaagaanwezig;2xgebrokenin2008 6,0 1 1,600 3,450 3,080 1,178 5,808 0,000 Goed
162504 106 1Inaeaotenmetcolloidaalbetonin1986. Na30cmkleiziteenhardelaag. 6,0 1 1,600 3,450 1,829 D,BOO 5,700 0,000 Geavanceerd162702 130 Onbelangrijk.Steenstrook,geenbeoordeling. 6,0 1 1,600 3,450 3,450 1,308 5,845 0,000 Geavanceerd
162703 129 Steenslag5-25mm;2xgebrokenin2008 6,0 1 - 1,600 3,450 3,450 1.306 5,645 0,000 Goed
11127D5 169 Filterlaaa:steenslao5-25mm 6,0 1 1,600 3,450 3,450 1,306 5,645 0,000 Goed•247 Steenslag5-25mm;3xgebrokenin2006 6,0 1 1,600 3,450 3,450 1,217 5,553 0,000 Goed

l2n8 bijconverisenaarintwisindbaseoezetzatalinmao 6,0 1 1,600 3,450 3,450 1,217 5,553 0,000 Geavanceerd
205 1xaebrokenin2006 6,0 1 1,600 3,450 3,450 1,217 5,553 0,000 Goed

;;'-63301 280 SPleetbreedte2-5mm ;steenslaa5-15mm; 1xaebrokenin19991 dp56+); 1xaebrokenin2006 6,0 1 1,600 3,450 3,450 1,217 5,553 0,000 Goed
~&:'D12 l26S Onderaondaedeelteliikkleienaedeeltelijkmijnsteen;2xljebrokenin2008 6,0 1 1,600 3,450 3,450 1,217 5,553 0.000 Goed163303 279 FiIlerlaaQ:steenslag5/50 6,0 1 1,600 3,450 2,092 1,014 4,941 0,000 Goed
'163402 315 FosforslakkenO-40mm; 1xoebrokeni n2008 6,0 1 1,600 3,450 2,040 1,006 4,916 0,000 -~163403 293 Aanlea1955-1956;blokkenopklei;1 xgebrokenin2006 6,0 1 1,600 3,450 3,450 1,217 5,553 0.000 Goed
16S406 314 FosforsiakkenO-40mm 6,0 1 1,600 3,450 1,645 1,000 4,900 0,000 -~183501 3'i7 Jaarvanaanlea: 1955-1956; blokkenooklei ;1xaebrokenin2006 6,0 1 1,600 3,450 3,450 1,217 5,553 0,000 Goed

FosforsiakkenO-40mm.lseenvulstrook,dik20cm.Geenapartebeoordeling. 6,0 1 1,600 3,450 1,621 1,000 4,900 0,000 Goed
163éö2 329 [liiQeaotennaschade:opdehersteldeplekkenvolledia,voorhetoveriaeoooervtakkia.Ondergrondbeneden1.50+NAPslibhoudendzand,hie 6,0 1 1,600 3,450 2,452 1,066 5,103 0,000 Goed,1836i)3 1331 Blokkenooklei; 1xaebrokenin2006 6,0 1 1,600 3,450 3,450 1,217 5,553 0,000 Goed~ l3i3 FosforslakkenO-40mm; slillllerindelengterichtillll, wellichtreedsbijaanleljontstaan; 1xljebrokenin2008 6,0 1 1,600 3,450 1,660 1,000 4,900 0,000 Goed

~Dikteinloets=10/15cm;1 xgebrokenin2006 6,0 1 1,600 3,450 3,450 1,217 5,553 0,000 Goed
FosforsiakkenO-40mm 6,0 1 1,600 3,450 1,640 1,000 4,900 0,000 Goed
2xgebrokenin2006 - 6,0 1 1,600 3,450 3,450 1,217 5,553 0,000 Goed

:S163802 400 Fixstone.Steenstroak:laagievan3a5cmopsteenstrookvanVilvoordsesteen.Geenbeoordeling. 6,0 1 1,600 3,450 3,450 1,217 5,553 0,000 Goed
Onz.biio163801. 6,0 1 1,600 3,450 2,714 1,107 5,221 0,000 Goed
1xaebrokenin1999(dp52+); 4xgebrokenin2008 6,0 1 1,600 3,450 3,450 1,217 5,553 0,000 Goed

6,0 1 1,600 3,450 1,864 1,000 4,900 0,000 Goed
2xaebrokenin2008 6,0 1 1,600 3,450 3,450 1,217 5,553 0,000 Goed
2xaebrokenin2008 6,0 1 1,600 3,450 3,450 1,217 5,553 0,000 Goed

6,0 1 1,600 3,450 1,959 1,000 4,900 0,000 Goed
Onz.bijo164202. 6,0 1 1,600 3,450 1,999 1,000 4,900 0,000 Goed
ZieOS 164301; 1xoebrokenin200e-------- 6,0 1 1,600 3,450 2,231 1,035 5,004 0,000 Goed
2xgebrokenin2008 6,0 1 1,600 3,450 3,450 1,217 5,553 0,000 Goed, Steenslaa5-25mm;oeenzwaresleen;3xaebrokenin2008 6,0 1 1,550 3,450 3,450 1,372 5,435 0,000 Goed~~ ~ Sleenstrook.Geenbeoordeling.Dikteintoets=15/25cm. 6,0 1 1,600 3,450 3,450 1,217 5,553 0,000 Goed._-

5164410 444 Inwassina:klei.Steenstrook,aeenbeoordelina. 6,0 1 1,550 3,450 3,450 1,372 5,435 0,000 n.v.t.
~Filterlaag:steenSlag5-25mm_Geenzwaresteen. 6,0 1 1,550 3,450 0,760 1,176 4,936 0,000 Goed

Inwassina: steenslaa5-25mm;filter1aaa: steenslag20-40mm ;onderhoudgem. Goes; 1xgebrokenin2008 6,0 1 1,550 3,450 3,450 1,372 5,435 0,000 Goed
InwassTriQ:steenslalj5-25mm.Filteriaalj:steenslalj20-40mm. 6,0 1 1,550 3,450 3,142 1,~~ _5,~ __ g,OO!) - Goed

ett 0.1622-164720081114 v4.04 ZE biil"ge18.xls pagina 3 van 4 17-11-2008, H.48
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Bijlage 18

logisch aangevuld bestand

STEENTOETS

stt 081622·1647 20081114 v4.04 ZE bijlage1B.xls pagina 4 van 4 17-11-2008: 9:48
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Tabel met opmerkingen veldbezoek Bijlage 19

traject constructieopbouw dikte toplaag (cm)
tafel dp dp toplaag onderlaag eindscore in mln nodig max nodig opmerkingen elndsocre conclusie veldbezoek 7 Juli 2008
code van tot voorlopig toets vooraf aan definitief

veldbezoek

OS163801 1638 1640 26 puvlkl ONVOL 0,23 0,17 0,18 In bovenste gedeelte van tafel vermoedelijk holle ruimten aanwezig.
OS163901 1640 1642 26 [puvlklklkl ONVOL 0,24 0,16 0,17 Bij dijkpaal 1640 drie verzakkingen aanwezig.
OS164407 1644 1645,5 26 louvlkl ONVOL 0,23 0,17 0,17 Ter hoogte van aansluiting met tafel OS164408 gat in glooiing.
OS164602 1646 1648 26 stmy GOED 0,23 0,18 0,18 Kwaliteit tafel basalt oogt goed.

Veld bezoek datum
DyktafelOs 1622-16472008.1114 versie 4.05.xls 1 van 1 17-11-2008
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