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Yerseke is een dorp gelegen in de Gemeente Reimerswaal. In Yerseke zijn vondsten
aangetroffen uit het Karolingsche tijdperk (de r tot 9" eeuw), hieruit blijkt dat reeds in 600
à 700 na Christus mensen woonden in het huidige Yerseke. Dijken waren nog niet aanwezig,
men woonde in het schorren- en slikken gebied dat Zuid-Beveland toen was. Ook bewoonde
men terpen en vliedbergen.

In de vroege Middeleeuwen bezaten enkele Vlaamse abdijen uitgestrekte landerijen en
bezittingen in Zeeland. Een oorkonde van keizer Karel de Kale van 08 juli 877 geeft aan dat
delen van Zeeland verband houden met de zoutindustrie en behoren tot de Sint
Geertruidsabdij te Nijvel.
In een oorkonde van keizer Otto I van 27 juli 966 worden voor de abdij uit Nijvel als
bezittingen een drietal eilanden opgesomd, te weten "Bieuelant", "Spiesant" en "Gersake",
deze laatste kan worden aangemerkt als Yerseke.

Yerseke zelf ontstond vóór 980 op een oude kreekrug en werd vernoemd naar de restgeul die
eveneens Yerseke werd genoemd. In de 11" eeuw is deze restgeul afgedamd door de
Yersekendam. Het gebied ten noorden van Yerseke draagt nog steeds de naam
"Yersekendam" (ten zuidwesten van dp 1382)• In 1133 stichtte de orde van de Norbertijnen een abdij in het Vlaamse Tongerla. In een
pauselijke oorkonde van Urbanus III van 06 september 1186 waarin de bezittingen van deze
abdij worden opgesomd stond de "terram in Gersecka" vermeld. Op 06 maart 1233
vaardigde paus Gregorius IX een oorkonde uit ten behoeve van de abdij waarin het bezit van
onder andere Yerseke wordt bevestigd. De abdij stichtte in Yerseke een grangia (een
kloosterboerderij met landerijen) in het voormalige Zoute, een gebied ten zuiden van het
huidige dorpscentrum dat zich uitstrekt tot in Kruiningen.

Vóór de overstromingen als gevolg van de Sint-Felixvloed van 1530 lagen er ten oosten van
Yerseke en ten noorden van Kouwerve drie poldertjes, de Schachtekijnspolder, de
Yersekerpolder en de Nieuwe Polder.

•
Omstreeks 1300 maakte de orde waar de abdij van Tongerlo toe behoorde een financieel
moeilijke tijd door en werden landerijen in het door oorlog geteisterde Zeeland verkocht. In
1300 werd het gebied rond Yerseke grotendeels verkocht aan Boudewijn van Yerseke. De
vroegere heren van Yerseke waren een kleine groep edelen die alle bezittingen rondom
Yerseke beheersten en deze met hand en tand moesten verdedigen tegen andere heersende
groeperingen. De edelen zweren trouw aan de graaf van Vlaanderen, omdat Floris V (graaf
van Holland) te veel ingreep in de rechten van de Zeeuwse adel. AI snel veranderden de
edelen van mening en kozen voor de graaf van Holland.

Tot in de eerste helft van de 17" eeuw bestond het wegennet in Zeeland uit klei- en
zandwegen. Omstreeks 1650 werden vanuit Goes de eerste keiwegen aangelegd. In 1818
werd een begin gemaakt met het bestraten van de dorpskern van Yerseke. Aan het begin van
de 19" eeuw kwam de postweg Goes-Kapelle-Yersekendam in gebruik. In het midden van
diezelfde eeuw werd de spoorlijn door Zuid-Beveland gerealiseerd, zo ontstond het station
Kruiningen-Yerseke. Ook Vlake heeft een station gehad, maar dit is door verbreding van het
Kanaal door Zuid-Beveland op 08 oktober 1933 gesloten. Reeds in de 14" eeuw bestond al
het veer tussen Yersekendam en Gorishoek. In 1962 werd dit opgeheven, maar vaart nu weer
in de zomermaanden als toeristische attractie.

2 8-1-2007



Yerseke lag niet direct aan het water, de eerste kleine haven lag ten noorden van de
Burenpolder (de Burenpolderweg nabij dp 1382 herinnert hier nog aan). De verbinding vanaf
Walcheren over Zuid-Beveland en zo via Yersekendam naar Tholen was de aanleiding om bij
Yersekendam een aanlegplaats voor schepen te realiseren, zo kon de veerdienst met Gorishoek
aenvcudiger warden onderhouden. De Yersekendam was het enige punt dal daarvoor in
aanmerking kwam aan die zijde van Zuid-Beveland gezien de gevormde inham. Omstreeks het
eerste kwart van de 19" eeuw werden schepen gelost en geladen bij de zeesluis. Daarna is in
1870 de haven gerealiseerd, deze is in 1883 en 1898 uitgebreid.

Tussen dp 1348 en 1351 ligt het kreeften park van de firma Verwijs. Dit kreeften park is eind
jaren '80 van de vorige eeuw van Bergen op Zoom verhuisd naar Yerseke wegens de realisatie
van de Oesterdam en het vervallen van zout water in Bergen op Zoom. Erzijn plannen om het
huidige kreeften park in Yerseke te verplaatsen en er appartementen, een partycentrum en een
hotel te bouwen. De dijk gaat achter langs het kreeften park

Tussen dp 1350 en dp 1355 liggen verder in de Oosterschelde grote betonblokken, deze
dienen het verzanden van de aanwezige geul tegen te gaan.

• Tussen dp 1351 en dp 1359 is een damwand aanwezig met industrieterrein, voornamelijk
bestaande uit mosselbedrijven. Achter de bedrijven ligt de kruin van de dijk. Tot 1870 was de
agrarische sector in Yerseke een belangrijke inkomstenbron. Daarna zijn oester- en mosselteelt
een prominente rol gaan spelen. Door de Sint-Felixvloed overstroomde het gebied ten oosten
van Yerseke en werd niet meer teruggewonnen, het huidige Verdronken "Land van Zuid-
Beveland" . De zee spoelde daar alle klei die was afgezet weg en er bleven harde veenlagen
over. Deze veenlagen spelen een grote rol in de schelpdierculturen. Op de harde ondergrond
kunnen mosselen met behulp van het stromende water hun zand en slib kwijtraken
(verwateren). Rond 1911 werd de eerste mosselconservenfabriek opgericht, later volgden er
meerdere.

Tot dp 1361 ligt achter de primaire waterkering de Molenpolder. Deze polder (ook wel
Poppendijkschepolder genaamd) is ongeveer 42 hectare groot en is reeds vóór 1248 gesticht.
De polder is reeds meermalen overstroomd geweest.

•
Vanaf dp 1360 bestaat de kruin uit een damwandscherm, dit gaat bij dp 1361 over in een
kistdamconstructie welke dient als primaire waterkering. De kistdam loopt door tot dp 1366

50
.

Tussen dp 1360 en dp 1367 liggen oesterputten, deze liggen buitendijks en zijn particulier
bezit. De eerste oesterput werd in 1871 aangelegd aan de buitenzijde van de Breedsendijk .
Later werden meerdere putten aangelegd en uitgebreid. De Yerseke mosselsen oesters zijn
beroemd, naast afzet in Nederland vindt export plaats naar België, Duitsland, Frankrijk,
Engeland en Rusland.
Bij dp 136250 ligt een insteekhaven, evenals bij dp 13645

0. Beiden liggen buiten de primaire
waterkering.

Tussen dp 1367 en dp 136850 ligt een jachthaven, de Prins Willem Alexanderhaven. Deze
naam kreeg de haven op 15 juli 1965 toen de nieuwe Prinses Beatrixhaven (ook een
jachthaven) tussen dp 136850 en dp 1370 werd geopend. Tussen dp 1370 en dp 1376 ligt de
Koningin Julianahaven. De havendam van deze haven (die start bij dp 1376) telt mee als
primaire waterkering, gezien deze de belastingen reduceert en de kruin achter langs de haven
anders te laag is. Nabij dp 1376 ligt in de Oosterschelde tevens een inlaat van een
zoutwaterleiding ten behoeve van de oesterpercelen. Op de havendam liggen bedrijven. De
haven wordt gebruikt door beroepsvaart en visserij.

Tussen dp 1376 en dp 1383 ligt het strand van Yerseke met een recreatieve functie. Bij dp
1378 kruist een hoogspanningskabel de dijk.
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Randvoorwaarden

Door SvasekHydraulics (in opdracht van het RIKZ) is een detailadvies gegeven voor de toe te
passengolfrandvoorwaarden voor het betreffende dijkvak (PZDB-M-06115, d.d 27 Juni
2006). Hierbij is rekening gehouden met het intact blijven van de havendam van de Koningin
Julianahaven tijdens maatgevende omstandigheden.
Svasekheeft detailadvies gegeven voor H, en T, bij waterstanden t.o.v. NAP +0.00 m, NAP
+2.00 m, +3.00 m en +4.00 m in een drietal tabellen. Het detailadvies is te vinden op
G:\Water en Scheepvaart\Zeeweringen (AXZ)\Algemeen.

Voor de berekening zijn de waterstanden gebruikt van t.o.v. NAP +O.OOm,+2.00m, +3.00m
en +4.00m. Bij NAP + 3.00 m sluit de Stormvloedkering van de Oosterschelde en zal de
waterstand een ander verloop krijgen.

Tabel1 is in alle gevallen maatgevend, zie bijlage 5.

•
Controle SteenToets

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

Toetsing basalt

In het kader van het landelijk onderzoeksprogramma steenbekledingen zijn er proeven
uitgevoerd voor het beoordelen van de stabiliteit van basalt. Naar aanleiding van de
voorlopige resultaten van dit onderzoek wordt de basalt als volgt getoetst:
De boventafels worden getoetst met Anamos gecombineerd met de 5ç·2/3-lijn.Tenzij er
voldoende vertrouwen is in de reststerkte van de basalt, er wordt dan getoetst met Anamos
gecombineerd met de 6ç-2/3-lijn.In het geval dat de boven tafels getoetst worden met de 6ç-
2/3_lijnzal dat expliciet in dit rapport worden vermeld.
De ondertafels worden getoetst met Anamos gecombineerd met de 6V13-lijn.

•
Kreukelberm

Vóór de havendam van de Koningin Julianahaven (dp 1370 - dp 1376) is een kreukelberm
aanwezig van 5 meter breed en een sortering van 10-60 kg. Deze loopt door tot dp 1377
(begin strand Yerseke) en scoort GOED, zie bijlage 7.

Kleiboringen en breekpunten

Door het waterschap zijn op het onderhavige dijktraject kleiboringen uitgevoerd in augustus
en september 2006, de resultaten zijn te vinden in bijlage 9.
Daarnaast is door het waterschap breekwerk uitgevoerd in augustus en september 2006, de
breekpunten zijn te vinden in bijlage 10.

Primaire waterkering

De primaire waterkering in Yerseke is weergegeven in figuur 2 op de volgende pagina.
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Veldbezoek
Het traject i~bezocht op 14 juni 2006 door A Bf:'illJfort en RA. Derksen van het Waterschap
Zeeuwse Eilanden en R.H.M. van de Voort van Projectbureau Zeeweringen.

Beschrijving

Algemeen
De primaire waterkering in dit gebied bestaat grotendeels uit damwand, kistdam en havens.
Buiten en op de kering liggen een kreeftenpark, mosselbedrijven en oesterpercelen. In het
noorden ligt het strand van Yerseke.

•

• dp 1348 - dp 1351 (Kreeftenpark)
De primaire waterkering gaat achterlangs het kreeften park van de firma Verwijs. De kruin en
de glooiing bestaan uit gras. Om het kreeftenpark ligt een oude betonnen damwand met veel
schades, deze valt buiten het Project Zeeweringen.

dp 1351 - dp 1359 (industrieterrein)
De primaire waterkering (kruin en glooiing van gras) gaat achterlangs de voornamelijk
mosselbedrijven die op een brede berm liggen. Het industrieterrein grenst aan de
Oostersehelde middels een stalen damwand. Bij dp 1351 komt er kwelwater uit de dijk, dit is
deels tegengegaan door doorgroeistenen, deels zijn nog geen maatregelen genomen.

dp 1359 - dp 1360
Het einde van het industrieterrein bestaat uit een brede berm met blokkenglooiing. De
aansluiting op de stalen damwand bestaat uit basalt.

dp 1360 - dp 1361 (oesterputten en damwand)
Dit deel bestaat uit een primaire waterkering bestaande uit damwand. Vóór de kering
(buitendijks) liggen oesterputten, deze vallen buiten het Project Zeeweringen.
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dp 1361 - dp 1367 (oesterputten, insteekhavens en kistdam)
Dit deel bestaat uit een primaire waterkering bestaande uit een kistdamconstructie met daarop
een doorgaande weg, de kistdam sluit bij dp 1361 aan op de damwand en eindigt bij dp
136650 Vóór de kistdam liggen oesterputten en een tweetal insteekhavens (dp 136250 en bij
dp 13645°), Deze zijn allen particulier bezit en vallen buiten het Project Zee\,yeringen.

dp 1367 - dp 136850 (Prins Wi/lem Alexanderhaven)
De PrinsWillem Alexanderhaven is een jachthaven. De havendammen van deze haven vallen
buiten Project Zeeweringen. De primaire waterkering gaat achterlangs en bestaat uit een
damwandscherm.

dp 136850 - dp 1370 (Prinses Beatrixhaven)
De Prinses Beatrixhaven is een jachthaven. De havendammen van deze haven vallen buiten
Project Zeeweringen. De primaire waterkering gaat achterlangs en bestaat uit een glooiing van
betonzuilen met forse verzakkingen en schades.

•
dp 1370 - dp 1376 (Koningin Julianahaven inclusief havendam)
De Koningin Julianahaven is een haven voor beroepsvaart en visserij. De havendam telt mee
als primaire waterkering, deze zorgt voor reducerende randvoorwaarden op de kering
achterlangs (die lager is). Op de havendam liggen bedrijven. De havendam bestaat uit
betonblokken en Haringmanblokken en oogt visueel goed. Vóór de havendam is een
kreukelberm aanwezig van 5 meter breed en een sortering van 10-60 kg. Nabij dp 1376 ligt
een inlaat van een zoutwaterleiding in de Oosterschelde ten behoeve van de oesterpercelen.
In de haven is damwand aanwezig.

dp 1376 - dp 1377
Het traject bestaat uit betonblokken, deze zijn deels opgelicht. Bij dp 137650 is de overgang
tussen blokken en basalt. De basalt kent diverse schadeplekken (opgevuld met petit graniet),
de glooiing is visueel onvoldoende. De overgang tussen blokken en basalt kent verzakkingen
en holle ruimten. Vóór de havendam is een kreukelberm aanwezig van 5 meter breed en een
sortering van 10-60 kg.

•
dp 1377 - dp 1383 (strand Yerseke)
Tussen dp 1377 en dp 137850 ligt een glooiing van basalt met daaronder Vilvoordse, de
overgang tussen basalt en Vilvoordse is ingegoten met beton. De basalt kent diverse
schadeplekken (opgevuld met petit graniet), de glooiing is visueel onvoldoende. Bij dp 1378
kruist een hoogspanningskabel de dijk. Hier is de basalt zeer slecht teruggezet. Het resterende
deel van de glooiing (dp 137850 - dp 1383) bestaat uit betonblokken en Haringmanblokken
met enkele lichte slagen. Vóór en deels over de glooiing ligt het Strand van Yerseke.

dp 1383 =dp 1385
Glooiing bestaande uit betonblokken en Haringmanblokken met diverse forse verzakkingen er
in. De verzakkingen zijn onderzocht door ir. R. Bosters, zijn bevindingen zijn weergegeven in
een memo K-06-10-22, zie bijlage 6.

Foto's

De foto's genomen tijdens het veldbezoek zijn terug te vinden op:
G:\Water en Scheepvaart\Zeeweringen (AXZ)\Algemeen\foto's\Dijkvakken Oosterschelde\
Molenpolder en Yerseke (Breede Watering).

Huidige bekleding

De huidige bekleding is te zien in de figuren 3 en 4.
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Figuur 4: Bekleding Molenpolder / Polder de Breede Watering dp 1367 - dp 1385 (deels
damwand in de havens, kaart bevat ook havendammen die niet meedoen in Project

Zeeweringen)
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Toetsresu Itaten

Basisdocument

stt Os 1348 - 138520061211 v4.04 ZE bijlage12 waarden.xls van 14 december 2006 van het
Waterschap Zeeuwse Eilanden (PZDT-R-06475 inv).
Dit document is terug te vinden op:
\ \Dzl-s000001 \project\AXZ_REVISIE\CONTROlE_TOETSING\03 Oosterschelde\dp 1348-
1385 Molenpolder_Breede Watering.

Grastoets

Voor géén van de vlakken is een grastoets uitgevoerd.

Ontbrekende gegevens

Vlakcode: 05134801, 05134903, 05135015
Bekledingstype gebouw (91) op Kreeftenpark

Score: GEEN OORDEEL
Geen onderdeel van de primaire waterkering en valt dus buiten de scope
Project Zeeweringen

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05134804
Bekledingstype tegels (32,1) als toegangspad Kreeftenpark

GOED
Condities gelijk aan vlak 05134901

05135001
Bekledingstype asfalt (1) als toegangsweg Kreeftenpark

GEEN OORDEEl
Bekleding ligt buiten primaire waterkering, wordt tijdens maatgevende
omstandigheden als verloren beschouwd en valt dus buiten de scope Project
Zeeweringen

05135002
Bekledingstype klinkers (32) als toegangsweg Kreeftenpark

GEEN OORDEEl
Bekleding ligt buiten primaire waterkering, wordt tijdens maatgevende
omstandigheden als verloren beschouwd en valt dus buiten de scope Project
Zeeweringen

05134702
Bekledingstype colloïdaal beton (15) bij Kreeftenpark

GEEN OORDEEL
Bekleding ligt buiten primaire waterkering, wordt tijdens maatgevende
omstandigheden als verloren beschouwd en valt dus buiten de scope Project
Zeeweringen

05135009
Bekledingstype betonzuilen (27) bij Kreeftenpark

GEEN OORDEEL
Bekleding ligt buiten primaire waterkering, wordt tijdens maatgevende
omstandigheden als verloren beschouwd en valt dus buiten de scope Project
Zeeweringen
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Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

• Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05135010
Bekledingstype overige constructies (59) op Kreeftenpark

GEEN OORDEEL
Bekleding ligt buiten primaire waterkering, wordt tijdens maatgevende
omstandigheden als verloren beschouwd en valt dus buiten de scope Project
Zeeweringen

05135905,05135909
Bekledingstype basalt (26)

ONVOLDOENDE
Condities gelijk aan vlak 05135903, klein vlak in omgeving onvoldoende

05135904
Bekledingstype basalt ingegoten met beton (26,02)

ONVOLDOENDE
Bekleding ingegoten met beton

05136001, 05136602
Bekledingstype betonnen trap (57)

ONVOLDOENDE
Trap in slechte staat (ouderdomsverschijnselen)

05135906
Bekledingstype tegels (32,1) op kistdamconstructie

GEEN OORDEEL
Bekleding heeft geen waterkerende functie en valt dus buiten scope Project
Zeeweringen

05136205,05136206
Bekledingstype betonnen keerwand en colloïdaal beton (15) in
kistdamconstructie met daarvoor glooiing I kreukelberm van Vilvoordse
en basalt in zeer slechte staat bij de insteekhaven bij dp 136250

.

ONVOLDOENDE
Bekleding en keermuur in slechte staat, beheerderoordeel ONVOLDOENDE

05136312
Bekledingstype gebouw (91) bij oesterputten

GEEN OORDEEL
Geen onderdeel van de primaire waterkering en valt dus buiten de scope
Project Zeeweringen

05136202
Bekledingstype asfalt (1) als toegangsweg oesterputten

GEEN OORDEEL
Bekleding ligt buiten kistdamconstructie, wordt tijdens maatgevende
omstandigheden als verloren beschouwd en valt dus buiten de scope Project
Zeeweringen

05136402
Bekledingstype colloïdaal beton (15) bij insteekhaven bij dp 136450

GEEN OORDEEL
Bekleding ligt buiten kistdamconstructie, wordt tijdens maatgevende
omstandigheden als verloren beschouwd en valt dus buiten de scope Project
Zeeweringen
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Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:•
Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05136618
Bekledingstype colloïdaal beton (15) bij oesterputten

GEEN OORDEEL
Bekleding ligt buiten kistdamconstructie, wordt tijdens maatgevende
omstandigheden als verloren beschouwd en valt dus buiten de scope Project
Zeeweringen

05136620
Bekledingstype klinkers (32) bij kistdamconstructie bij aansluiting
toegangsweg Prins Willem Alexanderhaven

GEEN OORDEEL
.Bekleding heeft geen waterkerende functie en valt dus buiten scope Project
Zeeweringen

05136606
Bekledingstype doorgroeistenen (17) bij kistdamconstructie bij
aansluiting toegangsweg Prins Willem Alexanderhaven

GEEN OORDEEL
Bekleding heeft geen waterkerende functie en valt dus buiten scope Project
Zeeweringen

05136704,05136706,05136707,05136709,05136714
Bekledingstype vlakke betonblokken (11)

GEEN OORDEEL
Havendam Prins Willem Alexanderhaven wordt tijdens maatgevende
omstandigheden als verloren beschouwd en valt dus buiten de scope Project
Zeeweringen

05136705, 05136708, 05136712
Bekledingstype basalt (26)

GEEN OORDEEL
Havendam Prins Willem Alexanderhaven wordt tijdens maatgevende
omstandigheden als verloren beschouwd en valt dus buiten de scope Project
Zeeweringen

05136807,05136808,05136811,05136813,05136825,05136827
Bekledingstype vlakke betonblokken (11)

GEEN OORDEEL
Havendam tussen Prins Willem Alexanderhaven en Prinses Beatrixhaven
wordt tijdens maatgevende omstandigheden als verloren beschouwd en valt
dus buiten de scope Project Zeeweringen

05136830
Bekledingstype colloïdaal beton (15)

ONVOLDOENDE
Condities gelijk aan vlak 05136829, glooiing Prinses Beatrixhaven is
onderdeel van de primaire waterkering

05136816
Bekledingstype klinkers (32)

ONVOLDOENDE
Condities gelijk aan vlak 05136829, glooiing Prinses Beatrixhaven is
onderdeel van de primaire waterkering
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Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05136814
Bekledingstype basalt (26)

ONVOLDOENDE
Condities gelijk aan vlak 05136818, glooiing PrinsesBeatrixhaven is
onderdeel van de primaire waterkering

05136908
Bekledingstype gebouw (91) bij Prinses Beatrixhaven

GEEN OORDEEL
Geen onderdeel van de primaire waterkering en valt dus buiten de scope
Project Zeeweringen

05136817,05137012,05137018
Bekledingstype vlakke betonblokken (11)

GEEN OORDEEL
Havendam tussen Prinses Beatrixhaven en Koningin Julianahaven wordt
tijdens maatgevende omstandigheden als verloren beschouwd en valt dus
buiten de scope Project Zeeweringen

05137004,05137009,05137010,05137011
Bekledingstype Haringmanblokken (11,1)

GEEN OORDEEl
Havendam tussen Prinses Beatrixhaven en Koningin Julianahaven wordt
tijdens maatgevende omstandigheden als verloren beschouwd en valt dus
buiten de scope Project Zeeweringen

05137015
Bekledingstype tegels (32,1)

GEEN OORDEEL
Havendam tussen Prinses Beatrixhaven en Koningin Julianahaven wordt
tijdens maatgevende omstandigheden als verloren beschouwd en valt dus
buiten de scope Project Zeeweringen

05137514,05137519
Bekledingstype basalt (26)

ONVOLDOENDE
Condities gelijk aan vlak 05137518, havendam Koningin Julianahaven is
onderdeel van de primaire waterkering

05137804
Bekledingstype Muraltmuur (52)

ONVOLDOENDE
Condities gelijk aan vlak 05137601, zéér klein vlak

Vlakcode:

Vlakken die niet getoetst zijn met SteenToets

Score:

Vlakcode:

Score:

05134901
Bekledingstype asfalt (1) als toegangsweg Kreeftenpark

GOED (score afschuiving goed)
Bekleding ligt ruim boven ontwerppeil

05135306
Bekledingstype asfalt (1) als toegangsweg industrieterrein

GOED (score afschuiving goed)
Bekleding ligt ruim boven ontwerppeil
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Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:_,
Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05135307
Bekledingstype asfalt (1) als toegangsweg industrieterrein

GOED (score afschuiving goed)
...Bekleding Ii~ ruirr:' boven ontwerppeil

05135008
Bekledingstype damwand (56) als onderdeel primaire waterkering
industrieterrein

GEEN OORDEEL
Damwandconstructie valt buiten scope Project Zeeweringen en is bij
Waterschap Zeeuwse Eilanden in onderzoek

05136002
Bekledingstype damwand (56) en vanaf dp 1361 kistdam als onderdeel
primaire waterkering in Yerseke .

GEEN OORDEEL
Kistdamconstructie valt buiten scope Project Zeeweringen en is bij
Waterschap Zeeuwse Eilanden in onderzoek

05135804
Bekledingstype asfalt (1) als doorgaande weg op kistdam

GEEN OORDEEL
Kistdamconstructie valt buiten scope Project Zeeweringen en is bij
Waterschap Zeeuwse Eilanden in onderzoek

05136210
Bekledingstype colloïdaal beton (15) bij oesterputten

GEEN OORDEEL
Bekleding ligt buiten kistdamconstructie en valt dus buiten primaire
waterkering en buiten scope Project Zeeweringen

05136302,0'5136401,05136204,05136213
Bekledingstype kistdamconstructie (56) als primaire waterkering in
Yerseke

GEEN OORDEEL
Kistdamconstructie valt buiten scope Project Zeeweringen en is bij
Waterschap Zeeuwse Eilanden in onderzoek

05136605
Bekledingstype asfalt (1) als toegangsweg Prins Willem Alexanderhaven
en als pad op kruin tussen toegangsweg en dp 1370

GOED (score afschuiving goed)
Bekleding ligt ruim boven ontwerppeil

05136703
Bekledingstype damwand (56) als kade in de Prins Willem
Alexanderhaven

GEEN OORDEEL
Damwandconstructie valt buiten scope Project Zeeweringen en is bij
Waterschap Zeeuwse Eilanden in onderzoek

05136829
Bekledingstype verharding haventerrein van Yerseke (zowel Prinses
Beatrixhaven als Koningin Julianahaven)

NADER ONDERZOEK (score afschuiving goed)
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Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

'e Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05137002
Bekledingstype asfalt (1) als toegangsweg Koningin Julianahaven

GOED (score afschuiving goed)
Bekleding ligt ruim boven ontwerppeil

05137008
Bekledingstype damwand (56) als kade in de Koningin Julianahaven

GEEN OORDEEL
Damwandconstructie valt buiten scope Project Zeeweringen en is bij
Waterschap Zeeuwse Eilanden in onderzoek

05137021
Bekledingstype asfalt (1) als toegangsweg Koningin Julianahaven

NADER ONDERZOEK (score afschuiving goed)
Dikte benodigd 0,12 m; dikte aanwezig 0,10 m (zie bijlage 8) .

05137527
Bekledingstype asfalt (1)

GOED (score afschuiving goed)
Onbelangrijk vlak, heeft geen waterkerende functie

05137601
Bekledingstype Muraltglooiing (14,1) direct op klei

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)

05137802,05138004
Bekledingstype doorgroeistenen (17) direct op klei

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)

05138401
Bekledingstype asfalt (1) als afrit bij dp 1385

GOED (score afschuiving goed)
Bekleding ligt ruim boven ontwerppeil

Vlakcode:

Vlakken die getoetst zijn met SteenToets

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05135902
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) op steenslag en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)

05135903,05135908
_. Bekledingstype Haringmanblokken (11,1) op steenslag en mijnsteen
ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)

05135906, 05136003, 05136101, 05136102, 05136201, 05136308,
05136309,05136310,05136403

Bekledingstype straatklinkers (32) en tegels (32,1) op kistdamconstructie
GEEN OORDEEL
Bekleding heeft geen waterkerende functie en valt dus buiten scope Project
Zeeweringen

05136711
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) direct op klei

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende)
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Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

_Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05136803
Bekledingstype basalt (26) op steenslag

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende)
Havendam tussen Prins Willem Alexanderhaven en Prinses Beatrixhaven
wordt tijdens maatgevende omstandigheden als verloren beschouwd en valt
dus buiten de scope Project Zeeweringen

05136804
Bekledingstype vlakke betonblokken (11; systeem Bleyko) direct op klei

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Havendam tussen Prins Willem Alexanderhaven en Prinses Beatrixhaven
wordt tijdens maatgevende omstandigheden als verloren beschouwd en valt
dus buiten de scope Project Zeeweringen

05136806
Bekledingstype vlakke betonblokken (11; systeem Bleyko) direct op klei

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende)
Havendam tussen Prins Willem Alexanderhaven en PrinsesBeatrixhaven
wordt tijdens maatgevende omstandigheden als verloren beschouwd en valt
dus buiten de scope Project Zeeweringen

05136817
Bekledingstype vlakke betonblokken (11; systeem Bleyko) direct op klei

ONVOLDOENDE (score afschuiving deels goed, deels onvoldoende)
Glooiing PrinsesBeatrixhaven is onderdeel van de primaire waterkering

05136818
Bekledingstype betonzuilen (27) op slakken

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende)
Glooiing PrinsesBeatrixhaven is onderdeel van de primaire waterkering, forse
verzakkingen en schades, zie "Veldbezoek"

05136819
Bekledingstype vlakke betonblokken (11; systeem Bleyko) op slakken

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende)
Glooiing PrinsesBeatrixhaven is onderdeel van de primaire waterkering, forse
verzakkingen en schades, zie "Veldbezoek"

05136824
Bekledingstype diaboolblokken (11,2) direct op klei

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende)
Glooiing PrinsesBeatrixhaven is onderdeel van de primaire waterkering, forse
verzakkingen en schades, zie "Veldbezoek"

05136905
Bekledingstype vlakke betonblokken (11; systeem Bleyko) direct op klei

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende)
Glooiing PrinsesBeatrixhaven is onderdeel van de primaire waterkering, deel
vlak ligt op deze glooiing, deel vlak ligt op havendam van deze haven en de
Koningin Julianahaven, deze wordt tijdens maatgevende omstandigheden als
verloren beschouwd en valt dus buiten de scope Project Zeeweringen
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Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

~ Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vrijgave

05136907
Bekledingstype vlakke betonblokken (11; systeem Bleyko) op steenslag

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende)
Havendam tussen PrinsesBeatrixhaven en Koningin Julianahaven wordt
tijdens maatgevende ornstandlgheden ais verioren beschouwd en valt-dus
buiten de scope Project Zeeweringen

05137502,05137507,05137510,05137516
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) direct op klei

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Havendam Koningin Julianahaven is onderdeel van de primaire waterkering

05137517,05137521,05137523,05137524
Bekledingstype Haringmanblokken (11,1) op steenslag en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Havendam Koningin Julianahaven is onderdeel van de primaire waterkering

05137518, 05137522
Bekledingstype basalt (26) op steenslag en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Havendam Koningin Julianahaven is onderdeel van de primaire waterkering

05137602, 05137603
Bekledingstype basalt (26) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Schadeplekken, zie "Veldbezoek"

05137605,05137606
Bekledingstype Vilvoordse ingegoten met beton (28,12) op puin en
vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)

05137801
Bekledingstype Haringmanblokken (11,1) op steenslag en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving deels goed, deels onvoldoende, bij score
onvoldoende kleidikte geringer dan 0,60 m (beheerderwens»
Vlak kent diverse forse verzakkingen, zie memo K-06-10-22 in bijlage 6

05137803,05138005 ,
Bekledingstype Haringmanblokken (11,1) op steenslag en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Vlak kent diverse forse verzakkingen, zie memo K-06-10-22 in bijlage 6

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

Er zijn eigendommen aanwezig van particulieren, zoals bedrijventerreinen, oesterpercelen,
kreeftenpark, insteekhavens.
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Opmerkingen
Tussen dp 1348 en dp 1351 ligt een kreeftenpark van de firma Verwijs. De Gemeente
Reimerswaal heeft plannen om hier appartementen, een partycentrum en hotel te bouwen.
Bij dp 1351 komt er kwelwater uit de dijk, dit is deels tegengegaan door doorgroeistenen,
deels zijn nog geen maatregelen genomen.

De kistdamconstructie in Yerseke is niet geheel sluitend, er zitten enkele" gaten" van
glooiingsmateriaal in.
Bij dp 136250 is een stukje glooiing aanwezig voor een betonnen wand, dit is een "gat" in de
kistdam en valt binnen de scope van Project Zeeweringen.

Kistdamconstructie en damwanden vallen allen buiten de scope van het Project Zeeweringen.

Tussen dp 1376 en dp 1383 ligt het strand van Yerseke met een recreatieve functie.

Bij dp 1378 kruist een hoogspanningskabel de dijk.

Tussen dp 1383 en dp 1385 zijn forse verzakkingen in de dijk aanwezig. Een en ander is
onderzocht, zie memo K-06-10-22 (bijlage 6). Er is hierin ook een advies weergegeven voor
het ontwerp.

Erzijn eigendommen van particulieren aanwezig, zie "Vrijgave" en "Veldbezoek" .

Conclusie
Bij dp 136250 is een stukje glooiing aanwezig voor een betonnen wand, dit is een" gat" in de
kistdam en valt binnen de scope van Project Zeeweringen. De kistdamconstructie en de
damwandconstructies vallen buiten de scope van het project.

Zowel de verharding van het haventerrein van de Koningin Julianahaven als de Prinses
Beatrixhaven (05136829) dient nader onderzocht te worden in de ontwerpfase. Dit geldt ook
voor de oprit 05137021.

Bij het ontwerp dient op het dijktraject tussen dp 1383 en dp 1385 rekening te worden
gehouden met het advies in memo K-06-10-22.

Het dijkvak Molenpolder I Polder de BreedeWatering tussen dp 1348 en dp 1385wordt
vrijgegeven voor het maken van een nieuw ontwerp van:
• dp 1348 - dp 1350 (glooiing achterlangs Kreeftenpark aansluiten op

damwandconstructie);
• dp 1358 - dp 1360 (enkel deel glooiing met gezette steenbekleding);
• dp 136250 (klein stukje glooiing in kistdamconstructie);
• dp 136850 - dp 1370 (glooiing gezette bekleding in haven, de havendammen vallen buiten

de scope van Project Zeeweringen);
• dp 1376 - kop havendam (havendam Koningin Julianahaven);
• dp 1376 - dp 1385.

8-1-2007
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Resumé toetsresultaten bijlage 1

Vlakcode
. ,

., Toplaagtype Biizonderh-eden __ Eindscore' ,--,..
... . '

05134804 Tegels (32,1) Toegangspad Kreeftenpark GOED

05135905,05135909 Basalt (26) ONVOLDOENDE

05135904 Basalt ingegoten met ONVOLDOENDE

beton (26,02)
05136001, 05136602 Betonnen trap (57) ONVOLDOENDE

05136205,05136206 Betonnen keerwand en Bij insteekhaven dp 136250 ONVOLDOENDE

colloïdaal beton (15) met met daarvoor glooiing I
glooiing kreukelberm van Vilvoordse

en basalt

05136830 Colloïdaal beton (15) Prinses Beatrixhaven ONVOLDOENDE

05136816 Klinkers (32) Prinses Beatrixhaven ONVOLDOENDE

05136814 Basalt (26) Prinses Beatrixhaven ONVOLDOENDE

05137514,05137519 Basalt (26) Havendam Koningin ONVOLDOENDE
Julianahaven

05137804 Muraltmuur (52) Zéér klein vlak ONVOLDOENDE

05134901 Asfalt (1) Toegangsweg Kreeftenpark GOED

05135306,05135307 Asfalt (1) Toegangsweg GOED
industrieterrein

05135008 Damwand (56) Waterkering industrieterrein GEEN OORDEEL

05136002 Damwand (56) Waterkering Yerseke GEEN OORDEEL

05136302, 05136401, Kistdamconstructie (56) Waterkering Yerseke GEEN OORDEEL

05136204,05136213
05136605 Asfalt (1) Toegangsweg Prins Willem GOED

Alexanderhaven en pad op
kruin

05136703 Damwand (56) Waterkering Prins Willem GEEN OORDEEL
Alexanderhaven

05136829 Verharding haventerrein Haventerrein Prinses NADER ONDERZOEK
Beatrixhaven en Koningin
Julianahaven

05137002 Asfalt (1) Toegangsweg Koningin GOED
Julianahaven

05137008 Damwand (56) Waterkering Koningin GEEN OORDEEL

Julianahaven

05137021 Asfalt (1) Toegangsweg Koningin NADER ONDERZOEK
Julianahaven

05137601 Muralt~looiing (14,1) Direct OP klei ONVOLDOENDE

05137802,05138004 Doorzroelstenen (17) Direct OP klei ONVOLDOENDE

05135902 Vlakke betonblokken Op steenslag en mijnsteen ONVOLDOENDE

(11)

05135903,05135908 Haringmanblokken Op steenslag en mijnsteen ONVOLDOENDE

(11,1)

05136711 Vlakke betonblokken Direct op klei ONVOLDOENDE

(11 )

05136817,05136905 Vlakke betonblokken Systeem Bleyko direct op ONVOLDOENDE

(11) klei

05136818 Betonzuilen (27) Op slakken ONVOLDOENDE

05136819 Vlakke betonblokken Systeem Bleyko op slakken ONVOLDOENDE

(11 )

05136824 Diaboolblokken (11,2) Direct OP klei ONVOLDOENDE

05137502,05137507, Vlakke betonblokken Direct op klei, havendam ONVOLDOENDE

05137510,05137516 (11 ) Koningin Julianahaven

05137517,05137521, Haringmanblokken Op steenslag en mijnsteen, ONVOLDOENDE

05137523,05137524 (11,1) havendam Koningin
Julianahaven

05137518,05137522 Basalt (26) 17 Op steenslag en mijnsteen, 1ö~cm_DOENDE

havendam Koningin



Resumé toetsresultaten bijlage 1

-viakcodè .:·,. ~,.'.: Topláagtype' Bijzonderheden -.'. ~' . Eindscore: , .. '"oL

0'
L __ ',~' __ •

,. .' .- "

05137602,05137603 Basalt (26) Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE
05137605,05137606 Vilvoordse ingegoten Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE

met beton (28,12)
05137801,05137803, Haringmanblokken Op steenslag en mijnsteen ONVOLDOENDE
05138005 (11,1) -

05138401 Asfalt (1) Afrit bij dp 1385 GOED
VÎakk~nbuiten~rlrriairewaterkêring. :_

. ... , . >;:;

,',.
,

"0'
~. ., e, w ~'.'

05134801,05134903, Gebouw (91) Op Kreeftenpark GEENOORDEEL
05135015
05135001 Asfalt (1) Toegangsweg Kreeftenpark GEENOORDEEL
05135002 Klinkers (32) Toegangsweg Kreeftenpark GEENOORDEEL
05134702 Colloïdaal beton (15) Bij Kreeftenpark GEENOORDEEL
05135009 Betonzuilen (27) Bij Kreeftenpark GEENOORDEEL
05135010 Overize constructies (59) Op Kreeftenpark GEENOORDEEL
05136312 Gebouw (91) Bij oesterputten GEENOORDEEL

05136202 Asfalt (1) Toegangswe~ oesterputten GEENOORDEEL
05136402 Colloïdaal beton (15) Bij insteekhaven dp 136450 GEENOORDEEL
05136618 Colloïdaal beton (15) Bij oesterputten GEENOORDEEL

05136620 Klinkers (32) Bij aansluiting toegangsweg GEENOORDEEL
PrinsWiliem
Alexanderhaven

05136606 Doorgroeistenen (17) Bij aansluiting toegangsweg GEENOORDEEL
Prins Willem
Alexanderhaven

05136704, 05136706, Vlakke betonblokken Havendam Prins Willem GEENOORDEEL
05136707,05136709, (11 ) Alexanderhaven
05136714
05136705,05136708, Basalt (26) Havendam Prins Willem GEENOORDEEL
05136712 Alexanderhaven
05136807,05136808, Vlakke betonblokken Havendam tussen Prins GEENOORDEEL
05136811,05136813, (11) Willem Alexanderhaven en
05136825,05136827 Prinses Beatrixhaven
05136908 Gebouw (91) Bij Prinses Beatrixhaven GEENOORDEEL
05136817,05137012, Vlakke betonblokken Havendam tussen Prinses GEENOORDEEL
05137018 (11) Beatrixhaven en Koningin

Jullanahaven

05137004,05137009, Haringmanblokken Havendam tussen Prinses GEENOORDEEL
05137010, 05137011 (11,1) Beatrixhaven en Koningin

Julianahaven
05137015 Tegels (32,1) Havendam tussen Prinses GEENOORDEEL

Beatrixhaven en Koningin
Julianahaven

05136210 Colloïdaal beton (15) Bij oesterputten GEENOORDEEL

05137527 Asfalt (1) Geen waterkerende functie GOED

05136803 Basalt (26) Op steenslag, havendam ONVOLDOENDE
tussen PrinsWillem
Alexanderhaven en Prinses
Beatrixhaven

05136806,05136907 Vlakke betonblokken 5ysteem Bleyko direct op ONVOLDOENDE
(11) klei (05136806) en

steenslag, havendam tussen
Prins Willem
Alexanderhaven en Prinses
Beatrixhaven
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Resumé toetsresultaten bijlage 1

Vlakë9de:',~..' ,,,:'<
,~ , .Tóplllagtypé Biizoridérl1edel),'. ' ;:'." Eindscore

-
". 0-0-- , " '

Vlakken' (op) 'kistdamoonstructiéVersêke Duiteifscopè Proiêd ZeeWeringen.- . ::..
::'0,',

,
"
.'

05135906, 05136003, Klinkers (32) en te~!ls Op kistdamconstruetie GEENOORDEEL

05136101,05136102, (32,1)
-- -~~ ., ~= ~~- - ~-

05136201, 05136308,
05136309,05136310,
05136403
05136202 Asfalt (1) Op kistdamconstruetie GEENOORDEEL

05135804 Asfalt (1) Doorgaande weg op GEENOORDEEL
kistdamconstru etie
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Oostersehelde Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.1
op basis van: één oordeel per vlak, inc!uslef beheerdersoordeel

dp 1348 - dp 1385 I
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'1';Jkl1!r'!pIe' "dlt~d!qe klRurvl.lllln~1 versie 4.0:' xis

8:26
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Glooiingskaart met eindscores
3

e e bijlage

Glooiingskaart met eindscores M:llenpolder I Polder de Breede \tVa:ering dp 1348 - dp 1337
(grot en deel s d:arnwand en ~ std:a mconstructi e)
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_go:«! o:f'Vdteoet'.le _ ~er.O:XTI~d _ 1'Oler cnlel:ctf.
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Glooiingskaart met eindscores
3

e bijlagee

Glo,::.iingska::r1met aindscores M::.lenpolder I Polder de Breede Wa:ering dp '1387 - dp 1:X:ó
(deels darnwen d in de ha-..ens, eindscores bavatt en 00 k gedeeten ha-..endammen die niet meedOEn in Project Zeev,e-i nger-I)
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1 ----- I I

1.36,.0 136,::0 IJ6.90 IJ''o1) 1037,I0 1.37'::::0 137,30 137,40 137 ;50 137 ::"0 1.3; io 137 I~:' I·:;.' ,SO 133,Dj 1.38,10 1.33,::)j 138 •.)) I.:;::, ,;:, 1.38.:30

_ goeol o'uohlctln _ g~t..,oord~1 _ n.::.ltI o ..ltl;:.:~f:
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Glooiingskaart met scores afschuiving e
4

e bijlage

Glooi in gska~ met 500 res á schul vin 9 ~..blenpol der I Polder de Breede Wateri ng dp 1348· dp '1337
(grot endeel s da rnwand en kj stda mconstructi e)
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Glooiingskaart met scores afschuivinge
4

e bijlage

Glooi in gskaai met SIX! res áschui vin 9 tvblenpol der I Polder de Breede 'oio/atenng dp 1387·dp 1335
(deels damverid in de ha-..ens, scores bevatten ook gedeelten havendammen die niet meedoen in Project Ze=·0.eringen)
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_ goed _ l,leenOQ~~1 _ I~« mler:o: ....._o-,.o::A,lcer.:le
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Hydraulische randvoorwaarden bijlage 5

Tabel1.

Locatie GI1W o'ntwerg- I~= NAP +Ü.OO 11'-""NAP. :+2.00' f;l'<:i: NAP +3,00 b,~ NAP +4.00 Golmclltillg ..;;p.,
."; i= '<"p_eU2fI6IL.... ~ .~ _-l' ."L-: _~I""",,,,:_ __:;...:.'!'L. __ ----~ _" '!f: ",,~';II:II

van t0t {m] -.~H$ [ml TD Iml H. rmJ' T: [m) H, [1liI] Tft [rhl Hf[m] r, rml van tot ~ >!!.

133,7 135.5 1,80 3,75 0,70 3,60 1,20 4,80 1,30 5,10 1,40 4,30 47 106 ,

135,5 136,1 1,80 3,75 0,70 3,40 1,20 4,70 1,30 4,90 1,40 4,30 50 107

136,1 136,9 1,80 3,75 0,70 3,40 1,10 4,60 1,30 4,80 1,40 4,40 72 106

136,9 137,1 1,80 3,75 0,80 2,90 1,20 3,90 1,30 4,10 1,40 4,30 76 109

137,1 137,4 1,80 3,75 0,80 3,00 1,20 4,00 1,30 4,30 1,40 4,70 76 358

137,4 137,6 1,80 3,75 0,90 3,30 1,40 4,10 1,60 4,60 1,80 5,10 312 349

137,6 138,2 1,80 3,65 0,80 3,20 1,10 4,40 1,40 5,20 1,70 5,60 24 354

138,2 138,6 1,80 3,65 0,40 2,20 0,70 5,60 1,10 5,00 1,40 5,70 63 359

138,6 139,9 1,80 3,65 0,70 3,00 1,20 5,40 1,60 5,40 1,80 6,00 306 358

•
Tabel2 .

Tabel3.

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93



Memo K-06-10-22 bijlage 6

Memo

Werkgroep

Kennis

AdVIf'5 vervormIngen t21ud Ycrsexe Ray van de Voort

Yvo Provoost

Sirnon Vereeke

.Jrrt.:.lg5tcller

Roy van de Voort Septem ber 2006
Beantwoord door Dan.m

Ruud Bosters Oktober 2006• Dootktesru.m-rter

States Kenmerk

Advies vervormingen talud Yerseke (dp 1382-1385)

Inleiding
Op het dijkvak Breede Watenng te Yerseke IS de bekleding op meerdere plaatsen verzakt. In het
kader van de renovatie van de steenbekleding is nagegaan wat hier de oorzaak van kan zljn en ot
er speciale maatregelen getroffen kunnen worden om verzakking van de nieuw aan te leggen
bekleding te voorkomen.

Dijkopbouw, bekleding en grondwater
De dirkopbouw is afgeleid uit bestektekening ZB10/D060. blad 4 (17·3·,980) en handboringen
uitgevoerd in september 2006.

De aanleghoogte van de kruin bedroeg NAP +7. 75 m tussen dijkpaal 1382 en 1383 en NAP +7
m tussen dijkpaal 1384 en 1385 TUIsen dijkpaal 1383 en 1384 verloopt de krurnhoogte van
NAP +7.75 naar ~7 m

De dijk 15 bekleed met betonblokken op een mijnsteenlaag van ca 1 m Hieronder ligt een
zandscheg, er is een buitenwaartse versterking toegepast.

Uit sonderrngen ten westen (sondering 13) en ten oosten (sonderrng 3) van het traject wordt
afgeleid dat de ondergrond waar de dijk op ligt wisselend is en zowel kan bestaan uit goed
doorlatend zand als slecht doorlatende en zakk.ngsgevoe+ge klei- en veenlagen

Tijdens de handboringen bleek de grondwaterstand In de dijkkern hoog te zun en ruwweg op
NAP +2 m te Irggen.

Directie Zee-land Telefoon (0118) 62 î 370

ra,.; 0118·621993Projertbureau Zeeweuogen

r"a Postbus 1000. J33C· ZvV t..1\,ddeJburg
P 'J wate-sc+ac Zeeuwse El!unden, Kar.a~I\.'JE-~1. MlddE'lbur~

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax(0118)621993



Memo K-06-10-22 bijlage 6

Verzakkingen
De belanglljkste vcrz akk.ngen liggc~ ter hoogte van dijkpaal 1382 -85 m (I) er ~384 +85 m (I:)

De verzakkingen zijn goed zichtbaar omdat ze plaatselijk zun en over de hele hoogte van de
bekleding doorlopen. In september 2006 ISde hoogtel.ggmg van 5 raaien langs de dijk
ingemete~ 3 Raaien lagen op het burtenbelooo. 1 op de krurn en In 1 op het binnentalud

Uit de metingen bleek dat belde velLahlngcn doorlopen over de kruin van de di:k Dàêrbij ligt de
kruin t.p.v. verzakking lop NAP + 7 74 m en voldoet daarmee nog aan het bestek uit 1980 BIJ
vel'zakking II ligt de kruin op NAP +6,63 m en voldoet niet meer aan het be,tf'k De verzakkingen
Zijn gespeclflC(,erd In tabel 1

Tabel t : Speelticene verzekkmeen Breede WaterinR. _ L"
!Raai en globale höögteligging' I verzakkinzl. _. I Verzakkinl! I1
Buitenbeloop. ca NAP +1.8 m 1 0,29 m I 0,10 mI
Buitenbeloop. ca. NAP +3,2 m 0,49 m ! 0,19 m --
Buitenbeloop. ca. NAP +5,1 m I 0.33 m i 0,17 m
Kruin, NAP +7 à +8 m 0,18 m : 0.28 m --
Binnentalud, NAP +5 à +6 m I Om I 0,22 m• Oorzaak verzakkingen
Daar de verzakkingen doorlopen over de kruin van de dijk is de meest waarschijnlijke oorzaak
een slappe klei of veenbaan In de ondergrond, die door de belasting van het In 1980 aangelegde
dijklichaam samengedrukt IS

Een kreek of geul in het schor die opgevuld is met slecht verdicht zand o.i.d. !S gezien het
zakkingsbeeld minder waarschijnlijk (als een geultje recht op de dijk aankomt en bij de teen
ophoudt eindigt het normaliter zodanig ondiep dat dit niet veel zakking op kan leveren).
Erosie Uit de teen vanwege de hoge grondwaterstand In de kern is ook minder waarschijnlijk
omdat dan de grootste zakking aan de teen zou moeten zitten en niet hoger op het ta!ud

Advies voor ontwerp
Daar de dijk inmiddels zo'n 25 laar aanwezig IS. zullen de grootste zakkingen reeds opgetreden
ziin De kans dat na het aanbrengen van de nieuwe bekleding zakkingen op zullen treden van
meer dan enige cm is daardoor klein.

•

Voor het ontwerp van de nieuwe bekleding wordt geadvrseerd om ter plaatse van de
verzakkingen de mijnsteen aan de teen te verwijderen en hiermee het verzakte talud aan te
vullen Ter plaatse van de teen kan dan een meer doorlatend materiaal aangebracht worden (b.v
zandasfalt of niet-hydraulische fosforslakken). Vervolgens kan de bekleding aangebracht worden.
Doel van deze werkwijze is
1 Door de verzakkingen aan te vullen met hetzelfde materraai (rr.ijnstcer.). wordt de kans op

ongewenste waterdrukken (door de aanwezigheid van te veelopbouwlagen III de
bekledingsconstructie) beperkt;
VVerk met werk te maken en problemen met de aan- of afvoer van mijnsteen te vermijden,
En passant plaatselijk een open teen te creëren zodat de grondv,aterdruk .n de dijkkern wat
kan nivelleren

Mocht dij moeilijk uitvoerbaar zIJn r.v.rn de kwaliteit van de mijnsteen. dan is een alternatief de
verzakkingen aan te vullen met hydraulische fosforslakken die verdicht worden met een trilwals.

2

27 8-1-2007



Memo K-06-10-22 bijlage 6

,".1 R oridt-: Fen nppn nnriprlaa[ dient in dit geval te worden versteen. een läa.f!. onder het filter
ei:€' een orde ooonstenaet 15 dan he: zona en een oro» mitule: u'uud.dt:IIJ ddJI /}'_l {die:"
Doorla!endneden
zand. k = ca 10' mis
tosforstakken ~O' a 10' mis
zandastalt. 10' mis
hiter, schoon k = ca 10' mis
filter, mges!rbd: k = 'i O ~ a 10~ mIs

Omdat er aan de teen meestal een behoorlijke mslibbrng plaatsvrndt (of het filter toch minimaal
wat vervoile raakt) zal de ondergrond (fdter + onderlaag) enige lijd na aanleg niet snel te open
zijn He! is wel mogelijk dat de doorlatendheid van de hele bekledingsconstructie op den duur
rond de 10-4 ligt of dat er wat drukopbouw onder fosforslakken IS. maar er is een vrij grote
zekerheid dat de drainage toch altud beter is dan biJ een kleilaag of een rnlln5te~nlaag van het
slecht doorlatende soort .

•
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Memo K-06-10-22 bijlage 6

Dp1378-1385

4
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Uittreksel spreadsheet kreukel berm

_Sp!~~~~he_e~_ kr~uk_elbe~m_

POLDER Molenpolder I Polder de Breede \>Iatering dp 1348 • dp 1385

e e bijlage 7

v'Hsie 1_5.d.d. 27·03-2001>
."w'ijzigingen t.O_V. versie 9.1: eigenschappen sortering 1>0-300kg aangepast; weergave- range verbeterd

DIJKVAK Kreukelberm ...an kop ha ...endarn Koningin Julienaha ...en tot dp 1377

Randvoorwaarden RIKZ

"ti .. H.. Tp

[m. NAP] [m] [0]
-

0 0,9 3,3

2 1,4 4.1

:) 1,6 4,6

4 1,8 5.1

Ontwerppeil 2060 3,75
[mtoIlNAP):

Gebied: OS/'w'S/NZ OS

UitvOer algemeen

Type berekening 1\1oo.-land
,

- l' - --- - --- ---

UitvOer hij voorland

pitl<1mffH . H'nItfflI

Lop I[ml 30,S

'w'~ IlmtollNAPI 2.7

H- [mI 1,5

Tp IsI 4,4

sortering Ikg! 10· 60

Algemene invoer

Voorland stabiel? [ia/nee] ia
Lengte ...oortand [m] 35

fl.auwer dan 1:30

Gem. hoogte voorland (mtoIJNAP] ·0,4

Hoogte kreukelberm [mtoIlNAP] 0,5

Ruimte voor op'!Ierkingen:

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000,4330 ZW Middelburg

Pia Waterschap Zeeuwse eilanden, Kanaalweg 1. Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax(0118)621993



Uittreksel spreadsheet asfalt
e e

Spre_<ldsIH}~et."!_sf.lltbekledill~Jell V .. "ie 1~0. d~d. 24-03-200"
'v/ij.:lging tOY vereic 6.03: ::.::.ngcp:".l:::t ~~h nieuwe lijnen Lcidri.l:::ld ::.::::hlt; rckcntl::.rt
~:::'hgc:p::):::t.
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Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000,4330 ZW Middelburg

Pia Waterschap Zeeuwse eilanden, Kanaalweg 1, Middelburg

bijlage 8
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Resultaten kleiboringen bijlage 9

02
Fonnulier kleidiktebepaling

~belOOP bulten. mijns!~e~n~_')_~__LI_---4!an::!.!!...-r-r_~('1)__ ..(2)_ (3) (4) (5)
": ,::,' ".... klei l'deel an vellio/ zavefia/ zanderia/ gestruct. /zand"',. ...'::.~.'-:>: .:.:..,::. ..·.klei.2·deel .._._... ~ vellio/ ~I9L_z.1Inderia/ lIestruct. /zand

1-_ _;__ _:_;_ ~kl~-"3:_·d",ee~1+__-fan:!!!.._ ......~.!rtf!1I/ zavefia / zanderia/ aestruct. /zand

totale dikte Iklei 4' deel an vellio / zevefl!!/ za'1~E!!:Ï9lDestruct. /zand
f."-':-' '._..'~""_._;_._ ..._..__ .. ., ·_·_J~kJei~·,-,.5~·~deel~!.-IL-~_...1.':!an!!""'_L-J._~v~~· / mvefla / zanderia/ gestruct. /zand

kem KllZAndlOnbekend

.~~~.~)_.. ·I an (1) __•. ~)._. @. (4) (5)

: klei l' deel an'- :I-__~g / zaveliR / zanderiol aesbuct. /zand
.... , ''-;_:.. klei 2' deel ... ~_. wWa / zaveliG/ zanderla/ aesbuct. /zand

(-::.:...\;._.'. _... _', .._.'. _.. _.. ...:.• .';c' ::.:... ....:.:. __ ·~k~I..j,_~~_c!~...I-__ .fan~--t .' r.---ve!Ii9L ~~g.L.l"'nd'!..rigL gestruct. /zand

Iklei. 4' deel ....~_. . . vettia / zavefro/ zenderia/ gesbuct. /zand

~._ .. :...:.".:_·.l,:_·_' :.....:,:_ .. .Jh.~kle5!!iL~~ cm v~~g_!.....~Y_f!~gl_zande~~~_Çh_~~

kem KllZAndlOnbekend

bultenbann.\.:;.:.: :.:~.:".,
tatale dikte

bovenbaloop bulten mijnsteetl_.'~_I-'':'''J.,;I.~··:__~an~.....--.-_~('IL_) __ =-l2l_ __:(~"3lL-_...l(;:!j4):__~(5)---J

;: .:. .. J!!~i ,'deel Lr an l ~ig/ ..;tJVelig_l._l"'..!'~_gesln!~~
:.-?:,' ' .. ' . klei 2" deel b.a.-DI an _)I_~9LzaVf!f!9l._ zanderia/ oesbuct. /zand

F:;·-· ..·-.. _:_..·._·é ....:.;_· •..,:_:..:'"- ,.:._.. ·:_·.. -'--,~kl~el!..;3~·~deel~....... ~_ vettia / zevefia / zanderia/ aesbuct. /zand

Iklei. 4' deel an. 1--~!-!..1!i9.L~"-'!~gl __ ~i'nderigi Destruct. /zand

1-_-'-_;_.....:.:..--"-.:.:..;,,;,_..eI~i._~~_d.!!.".LL_--...J!:ane.!.........L-'--"v"'etti"'tla.._/'-"za"'v"'e""'&a"-'/'--"'za",n",d",en",riall!.·_"" a.estruct.==-"-,/z",a""nd"--j
...tlllala dikte

kem KlIZAndIOnbekend

. . mijnsteen I)

' .......klei, '~.~~._ •.j-..!!1--..I.L,..-I"'"'--I

klei 2" deel

..=:.....I"---...-.....:..._;_....:..._ _;_~~~=!.-IL- __ ...1.':!an!!....._L-J.·_ y~tjigI ZIIVl!!ig r
kam KL /ZAnd/Onbekend

binnenbeloop
<\ :..";=.:.-.

•
.. mijnsteen 1) I . cm (1) (2) (3) (4L__@____

: :.klei, 1~_d_"!'!-+~.6<~-~l-"an'.'.'.....-I_J!Jt-_'I~ zave6Q/ zanderial Qestruct. /zand
. klei. 2' deel 174no/an ...r-'L~.JJ.L~JgJ .~ndef.Îll[_ges1ruct. /zand
'.klei. 3' deel cm' vettig / zavelia / zanderiol gestruct. /ze~

.:. totale dikte . ILklekl""i~.-45.-.~..ddee..e!e.•I.. . <;!!I .'. _~e_!!ig / zavelig / zanderig! gestruct. /zand
I--'-: .,_..'_.:_. ....:... ~11~~=!.-IL- __ ~an'!!......_L_l__ ~ve~1ti9L~".ljgL ..zanderial aestruct. /zand

kem KL /ZAnd/Onbekend

IDatavetWerbr: IDatum dataverwerking :

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanwmng ingevuld worden zoals belDnpuln (pul at slakken (sIl·
als code ka JIN/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N i. dikte nul

kleiDataRevisie ...... 2006 0222.xIs Fonnulier1mvinning ve""': 31l-5-2006

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000. 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93



Resultaten kleiboringen bijlage 9

Formulier kleidiktebepaling

_,boorpositie nabij dijkpaal: /36.fr,l;?_

I=::: /~1?o~
cm (1) (2) 13) (4) (5)

___v~L~~igL_;anderial aestruct /zand

vetli!l' zavelill' zanderial _et_ /zand

benedenbeloop buiten mijnsteen 'I.. I
...

'. klei l' deel cm

·..:;k:::IIlI"'·,_,,2,_0"'dee=I_-t- ~_.

. klei 3' d~._ r-._--I""cm"----1 veUia' zavelia , ZIl!!C!.~ aestrucl /zand

totale di~~ .,.: ;. Iklei, 4' deel cm' • ~~~llg.!_;anderial oestruct_ /zand

f-:'_-'-"_' _·_~:.__J~kkl~e!:!i,-,5~·_.!.deeI~ qn_~_~.1 zavelig' zanderig! gestruct- /zand

kem Kl.. JZAndJOnbekend

•
.. ..::.m::<:ijn:::;st::::ee:::,:nc_'I-t-_1L---fcm=--_r-, __(1)_ __ ._ _@ ~(3-::.£3)__ .l..:(~4L-)....:(.,,!5)L---J

.: ';~;:';:,; ,i. '.:.:.' .··...·.I<_~1"_i1~LI- __ -+"cm:!!---; vettig I zavelio I zanderial oestruct

.... . .. ,.... ' .. klei 2° deel cm". f--_~e!!!9L.~~L_~erl!ll aestruct.

f-._.,~::~;."'::.;:.i,,-::;_"_.,._,,_._:._.,_.. _'-Tk~le!"!Li,:J.0.~_~ I--'__"_"__~ '., vettig I zavelio I zanderia/ oestruct

totale dikte Lklei 4" deel cm vettia I zavelio I zanderial aestruet_

I'-.:,::, '. .;.. ,,.;... ,:...;' •. ::;, •. -' ·_·::_:::_··_;_"· '..I!llk~le!:!i,-,5~·_.!.d~e=,eI~_-_.J.cm~.!!.- L- ._ ~eltigl Z1l)II!ÜgL __~II~!1.Jjg/_g_~~

Kl../ZAndiOnbekend

buitenbenn
Izand

/zand

/zand

/zand

kem

(1) (2) 131 (4) (5)

/ _v_eJ!igL~~1ig I zanderi!!!: gestrud_ ~
3 vettig I zavefio I zanderio/ aestrud. /zand

._~~.'!.I!fIg_! zanderlW !lestruct /zand

: ;" vellig I zaveRa I zanderia/ aestrucL lzand

vettio I zavefio I zanderlo/ aestruct. /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

__. £I!L_" . _._!fattig I ~vell, ...g"-f--"=="'--'==""----""=_I

f-::;"_'';:_-.':;_'_'...;'·=;_-'--....J'=...=..~~_,__ __ -l"!an!'__J__l._~v~~.!91. __~~~_g~struct. /zand
Kl../ZAnd/Onbekend

•
mijnsteen 'I I cm III (2)_ _@ (41

......... ,: ',. "" •.•..• klei, 1° d~f- ~ ..:'. vettig, zaveli!! I zanderial a..struet_

,",':::::' '... ;,.: .·klei 2e deel cm :1-_y.!'J!i9L>;~_~gJ._,,~deri!!!: gesIrucI.

.. ' ·'··:··j:·>;i~;: !dei 3edeel ~._ .._::. vettig I zavelig I zanderial oestrud.

total,,! d.i~ ..... " .Iklei, 4·deel cm·. '. '.~9!_ZllY:~J9L ~nderi!!!: gestrucl.

'. ' •• d. Ikl~~.!!~ cm' vetli!ll zavelig I zanderig! gestrucI.

kem Kl/ZAnd/Onbekend

(51

/zand

/zan'L

/zand

Izanc!
/zand

binnenbeloop

IDataverwerker. IDatum dataverwertdng :" .

1) bij mijnsteen kan ook de grondBanvul~ng ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (sI).
als cede ka JIN/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N i. dikte nul

IdelDataRevisie """,ie 2006 D222.xfs FonnuIiertnwinnlng versie : 30-5-2006

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 6219 93



Resultaten kleiboringen bijlage 9

CP,Fonnulier kleidiktebepaling

""'

P, :.::mr=:.::.:::.':._'_' __ ~~_I ' ~-,=bo""orpo=Siti::::.ena:.::..:-bii_dii.::::.kp.;_aa....::1:----7<--=-" c.=:":_' __JI'Polder ~I?-v-"" è---~ I~ .
.Navert<enllllr: ,·Datumboren: 11 ~ ~6·.
benedlonbeloop bulten E1Lnsteen=:_'1_~_-'--I_Fan~-.--,-_;("'1)L--....I::L (2) __ .>::(:3"--)_->("',4),_-"(5)"-----1

." klei 1· deel an vetHo I zavelio I zanderi!ll gestrucl. /zand

-,. \':"~"oo' . :.....:: ·klei!~de~I__.t-._. __ ~ .._... ·~ ...~~gl_~lig.~ ...~r:t~~.~ /zand

~:-.~:\",'i:.:..:,::..:. .::.:.;..;,-,-:.:...:... __ "_':.,: ~~ deeL 1----_~ . vettio I zavelio I zanderig! gBstruet. /zand

totale dikte Iklei, 4° deel an vetHo' zavelio' zanderio/ oestruct. /zand
I'--:'·'...;'o:_··._. _5_"':_;;_"_: ., . ...If.~kI~!..~~..~~J_ cm .L:..:. vettigJ...~~~ig l. ..~I:U;~~.~gI_~~~

kern KL /ZAnd/Onbekend

::.:.::; ~.:..:. ;~:'. ::

•
.::,'?:~~~T' .... mijnsteen ') ... J-·-.L-I_-I'cman=-_._.--·-·-V~~··,-·zaveI-(~;;:·,..···za· __ (:~~_, _estru(4)ct./za(5)nd
"'.", .,.. .' ": c klei, l!_·_"d"'eeI"'-t-_-,-...p:!!!........c ~w anoenat <I'

",;,;,,;, ,:.':::'::--";";',:.'; .. ., klei, 2' deel cm vettio' zavelio' zanderig! gestruct.. ~
',.. , ..... ,;.,-,-': .':-:,:.:-.:' .. kiel 3° deel an vetHo, zavelia , zanderi!ll aestruct. /zand

!alale dikte 1klei 4' deel an vettiQ' zavelig I zanderi!ll Ilestruct. /zand
.-.:._ :". .: c-, , .; , . Iklei 5" deel an vettia' zavelia' zanderio/ aesln!!<LJzand

KllZAndlOnbekendkern

bovenbeloop bulten .::rn",ijnst=ee""nc:._'_)-t-..JIr--t::::.crn~_"...__ ..m--.J?l--_rn_-- (4) (5)

.'::::;:~)-':~!t;~-!:!-I?:_d:: ._.:_:_:~:;-_.=;~:~:::::
1-' '_.' ':';" '..::.:.::,.;.,_:.. .::_' ~"'...;' .::..::. '.:;_,._., _:;_' ....,.:.~kl~ei,-"3~·~d~e~el~I ..j:cm!:!'.!.-I vettia' zave~a' zanderig!_gestruq~

1!"lk"'le"'i,:,4c..·"'dee=l_t p:cmO!!._ ' .• __ .~!!ig.L_pl~.L ..;;:,"derigl gestruct. /zand
.' 'Iklei 5' deel cm vettio' zavefig' zande!!9Lg~cI. /zand

kern Kl/ZAndlOnbekend

totale dikte".:, ...<:.....;.-..',;: ...;::: ...

Kruin ~sto.:e::..e.'c.:n_')_~_..._I' _-fcrn=- __,-,-r-J1) (2) (3) (4) (5)

, '0:<:: ':: ;~~. :, ~::: ~%:~::. ::::~:::.;._.:::::::::::~:
1'-.....:..' .._-': __ .;..... ;._.",",;"'_'_--T"kle",i,_,,3",·..odee=I'--1 -+cm=-I....1--~.J!Il....~verog' zanderig! gestruet_~!!!L

Iklei 4' deel cm· '. veHill' zavella I zand~~struct. /zand

I-:..;.:':-'::-"...;' '.:.c-....c".....:...:.;....."'.,'_'"':.;.":_'''''':''...IIlk~l!!!el'_',5"'·_,deel=c....J__ ·_·--"cm=_L-.L. __v~1.._~~ig I zanderig! gestruçt~
tatele dikJe

kern KllZAndlOnbekend

•
... blnnenbelooJ) mijnsteen ') . 1 cm J~L____ _ (2) (3) (4) (5)

'.. ;: .. ,' :;-'~ .:' :.. :. 'klei, l' d!,&... __~_~ vetlio' zaveljgJ__ .2:!'1lJ!erigigestrucl. izl!~
: ..... .-.. v-, ' .. .: ::." .. .-. ':. !dei, 2' deel I:::b .~a cm .: vettig' zavelig I zanderi!lLMstruci. /zand

. :.. .- . . .-kiel 3' deel .I~· _ ..~~, zavelia , ....~;tnderigl gestrucl. /zand

..... r : tatale dikte .... Ik!dll=-",e.i45"'~'d~.eeleel"-" cm'- f-..!,!!!!g.L~eli9 I zanderigl..1I!'.strucl. /zand
'.' _..;:'.: ::.'.'",:: Iki ""'. . vettial za~~gL ..;~anderig! gestruct. _~

kern KllZAndlOnbekend

IDataverwer1<er: IDatum dataverwerking:

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulBngIngevuldworden zoals betonpuin (pu) of slakken (si).
als code ka JIN/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N Is dikte nul

klelDaIBRevisie versie 2006 02220ds FonnuliertlNlinning
_ : 30-5-2006

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 621370

Fax (0118) 62 19 93
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Resultaten kleiboringen bijlage 9

Fonnulier kleidiktebepaling

'i::.::;e nabijdijkpaal: ... u .:: "':'. '; :'1
I~:'::n:/-):eM·m I

}

~~n~~pbulten mijnsteen_')_I-.L._~cm~-r-._..l.!.! __ ~:L._

.~i 1"deel an
.. _.klei, 2" deel _.. ..._ ~ .._

1-__ ~_;_ -rkle~I,}·deel cm
. klei, 4" deel an

..... :..::.:::.1-~~ ~ __~k~~I~,~~~L_L- ~cm~_L~~~~~
kem KL /ZAnd/Onbekend

/zand

/zand

.... j)uitanbenn : .!!!~nsteen 1) I cm_._,.., 1) (2) (3) (4) (5)
'::,,_, :01. ... '. :'".:: ·.;klei,j~_~1 cm vettig/ zavelig/ zand!!!illL~truçl. /zand

':, "'.:. ';\.~'," .·:'o~·':":;:'~'; . ":~2"deel an 1-..>-:e.t.ti.9!..;a.~9L.~nderigl gestruct /zand_
'. :.... '.:. kiel, 30 deel . __._.._ "!!!._ vetti!!/ zavelia / zanderial gestruct. /zand

totale dikte Iklei 4" deel an' .. vettia / zavelia / zanderia/ gestruct /zand
'. :"'.::c.>:> ".' . . . Iklei 5" deel cm ~ ...._Y~.!!!9L~19L zanderig! gestruct. _~

kem KL /ZAnd/Onbekend•
I-'_' ....:,.,.,:.;..:'_.:...;..~=_;_-'-._: ','k!!!le!!!i,-,3~·~dee~l,- '?!l._ _ye.!Jjg.LZliY.!!q9L_~.'ll!~~~_ct.

. .1!<IeL.~ _ cm .eHi!!/ zavetia I mnde,ia! gestruct .

. "Iklei 5" deel cm..::_ _Y'~!!i.g.L~",-~gl zanderi91 gestruct.

kem KL IZAndIOnbekend

. .t<lf1lle.olikte
/zand

/zand

/zand

. _~g_L~~ogL_zanderigl gestruct. ~nd
vettia I zaveflDI zanderia! !!estruct /zand

....... :.'.,.,,' ..",....

5}

/zand

1-~~~~~~~~~~~~_~lliL
/zand

",:',:;; ::',"::'>; .... ', :.,'1-_ _;_==_;_=_~~~~!._j ~!!___L ..J..._~~ttigL~igL. ~~!1_t!~gLestruct. /zand

KL /ZAnd/Onbekend

binnenbeloop . mijnsteen Ij' I cm _<!! ___i?L__ (3) (4) (S)

, •• ','" ,',':.:,: 0 ",' 0 :oc, ,.: klei, 1· ct"!"!, ~Î1 cm vettia / zavelia I zanderial aestruct _}¥.I.!!.<l_
',"",,:' 0'::< ':,:?',<";': .. 'ldei.28 deel 1'7/.)''''dan' " V!'JljgL:l!'Y..!'!illl zanderig! lIestruct. /zand
... :::::"::';: .>:, ..

~__;___ -,- '_'...,'~kle~i~3"-,d~e",L_ ..__,___ ~ vettill/ zavelkIl zand.!!!i9Lgestruct /zand

Iotaledikte Ildei,4"deeI cm :'i'I--~I!I!I.L:z..l!veligl zanderiw Q8Struct /zand
. '" :' ,"""'e" ' , ", 0 ,y ':",_.',: Ilde!,_§_'.!le,e!_. cm vettia I ~JigL_~nderig! gestruct. /zand

kem KL /ZAnd/Onbekend

kleiDataRevisie versie 2006 0222.x1s Formullerlnwlnnlng wmlo : 30-5-2006

IDataverwerlker: IDatum dataverwerking:

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pul of slakken (si).
els code ke J/NIpuJslgebruikt worden; alleen bij N i. dikte nul

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93



Resultaten kleiboringen bijlage 9

Formulier kleidiktebepaling

. be~nllelOOP bulten rnijn~~_~~-+_IL..--+=cm"---r-, __ J~)_ .m (31 (4) (5)

..., ; ,:;~,:'",:, . , .. , .. Idel, 1" deel ,_, .'_I~. vetliaJ zavelig' zaf.l~_rig{_gestrucl_@!!!l
". ...' ., .... -, Idei....2" deel cm vettig I zaveli!!1 zanderiQ/ QeStn. et, hand

1--':";'" _;_::::..;_"'..:.';'_:"'_' "_' __ __;__" ~kIeI5..:3:!."..!!d!!!ee!:'.!I_I-_'~ . vetlilll zave~IIi._ __~riQ/ gestrucl /zand
toIale dikte ~. 4" deel an' I __v.~ I zavelilll zanderial aestruct, /zand

I-F·>_·:·__:_;.'·;:.":_;'';;.::_'':'_;_·'·_· ., _·_=~!t_.,~S·..!:d~eeI~.J.___ J'cm",'!!"__.L__.Lr-_-V~etti:!!ti!ll'a.!..1:.za~veI~J9l_~~_gljlsln!!;! __j~!ld,

kern KL IZAndlOnbekend

kern KL IZAndIOnbekend

. 'l.OVllnlMllaopbultan mijnsteen ') I .. cm (1) (2) ,@)__ ~L_ _®_
,.. ,.;." . ,~1" deel /Jc, cm ., f---~e!f!g_ I zavelig I zanderia/ Destrucl /zand

'.\ .."' klei, 20 deel_ ~.i'~d cm ~ttiIIi._~~~igL_~J!derig! gestrucl /zand
; . c.::_:".,", :,::, ... . '. klei 30 deel cm vetli!ll zaveü!!1 zanderig! Qestruct, /zand

. .. totale dikte . :.ll<kkllel!'.Ji,'4
S

"0dd"'ee~-II_-, . _. -t-=-cmcm~-_',.. ' " .~~,L,z.:a_v.~_I!gl __zanderia/ Destrucl /zand. ,'." . . .'.:, .' "'!kI _ .. vetti!!1 zaveliQ I zanderiQ/ Qestruet. /zand

kern KL IZAndIOnbekend

Kruin mijnsteen 1) 1 cm (1) (2) J3)__ ~_1S)_;~~L.•..~~:/"*,,(~kklei~3~:~d!'.e:e--I:' -~.il-W-'--tl()--_+:::':,_':'__"'-:""I---r-_'_~,::t..~-~!!-.~-___zzaveIî--~--"'~'-Q-;::~:; ::::: ::

,~,:.~~ cm ·.·.~.F""'li91 zanderiQI Destruct fzand

totale dikte Iklei, 4" ~I cm". , yetli!l I zavelilll zanderi~cl /zand

I--"'-' ,_."_",,,--.,_,,_. ., .'.,-''..J,I,:",kle""J'L5,,-0-,de=eJ__.L~cm!'!.---'-_J_.__~I!i.9L",,~gJ zanderial aestruct, /zand

KL /ZAnd/Onbekendkern

binnenbeloop mijnsteen ') T cm (1) (2) (3) (4) (5)

;j~(J»~~~:::::.:.:~",:c.:;,=~:=_~:::_ee'--.. -: -1---'---1=:::':' .: 1---::; ::::_:_:::'::=~"'ruct",cl=,--":=nd",d;

"',,,''",".:;_'_;_';__:;__: --,,,k1""81!t_',!!.3"~d~ee=1+__-1f"an~_1 vetti!I.L_zaverlOI zanderig! Destruct /zand

.wtale.dikle .... hklei~~'~5';-deeJdee-I .__ -I""cm!!.....-j vettiIJI zaveligJ__~nderi!J/ gestrucl /zan~1_
i-'-":~<:....• .:..:,_-,,_._,. ~11""-'~=c.....J .icm=_~j_ __._~e!!i_g_l_.~'!.'!~ig_1 zanderial oestruct, /zand

KL /ZAnd/Onbekendkern

IdeIOalaRevisie ....... 2006 0222.x1s FonnuUertlNrinning
versie : 30-5-2006

IDataverwerker: IDatum dataverwerking:

1) bij mijnsteen ken ook de grondaanwDing ingevuld worden zoals belonpuin (PU) of slakken (si),
als code ka JINIpu/si gebruikt worden; alleen bijN is dikte nul

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93



Resultaten kleiboringen bijlage 9

Fonnulier kleidiktebepaling

ENavertmnner:

I an (1) .~) (3) (4) @

an vettig' zaveligL_;anderial aestruct. /zand

an 1-_"e.tt!9' zavel!!!' zande_!igl~_et. _~

.fE!L-' vettia, ~a' zanderial aestru et. /zand

an f-__~etlig' zavelig' zand~estruct. /zand

CITI_. __ vettig' zavelig.!. zanderia/ aestruet. /zand

kern KL IZAndIOnbekend

kern

mijnsteen 1) . I an (1) ..._J~__ _"«3:L-)_-,{,,,,·4),---"'!L(5)-1

, '.;:'::<, '.:'>.' kleU'_!!,,,ee~21__ f -I'cm"-"--I vettig' zavelig' zanderial gestrucI. /zand
., .. ,':::,.;:,..;;':.. '.".::.:';'.-"':':.': klei, 2' deel ..._!'.'!!._ . '~_Z!'_llefia' . ;';~deriaI aestruet. /zand

....... :..,-'. ;:,.:::. :'.' .:.~: ' .. ; c. :' kiel, 3" deel!...+----I~an!!...._1 __ "!'Iti9' zavefig , ~ndetl9l gestruet. /zand

Iklei ~;~ .._~. . vettig' zav~lig' zanderIaI oestruct. /zand
;Iklel, 5' deel cm. __vettig, zavel!!!' zan~rigI__g~_~

KL IZAndIOnbekend

totale dikte
'-':::.:.;:'.i.: ",

bultenbenn

IIov1!nbeloop buiten . mijnsteen 1) I
';' ".;"... ::":'::' ;'. klei, l' deel __LÇ>S cm I vettigl _Z!""'Iia' zanden", aestruct. /zand

" :\: .. .!!l~~.",d",ee=-I-+_-"-;-'--4an= I)J--Yettig' zavelig' zanderig/~~m!..c;!,__~nd_
.. '.:, -,"-.., .." . klei 3' deel )' !.l.o I'<!!!_ / vettig, zave&gl .._~nderiQ/ aestruct. /zand

1!5~L:'I~9",ee,,,I'-li--__ -fcm=_I; .._.._v~ zavei!l' zanderial aestruct. /zand

.·I~el, 5" ~~... an vetligL~~ , zanderlal oestrucl. /zand

an (1) (2) (3) (4) (5)

totale dilde
".,.:.:::.'., .'. :,"

kern KL /ZAnd/Onbekend

KL /ZAnd/Onbekend

KruIn • ~sleen 1) • I. cm _,- __ i!) (2) (3) (4) (5)

::%~f•.,~->;_/:::,~~::_~~: . ~:; ..:::;--~~~~::::: :::
.. klei, 3" deel an .: f----,,'!tIi9' zavefia' zanderial aestruct. /zand

1-.~_,_...-,-.._;_to:..Ia_le-,_'_;;.tli_;;.kt_.~_.:_;;_._.: _,~",:",:"-,::,,-:-,-~,,,~",e_,-I-_..JI-,--'-===~-+:~_::_~..LJ___!:~eettialli!!,H~g_;~:=":-:!!I~ll!.;_-_!,,:!!,~~d~::,:!!:gI_lI!.J::I!'::!ltrucI.!!.tru!!!ct~:,--..!::=-~n~:-I

kern

KL IZAnd/Onbekend

1--__;;,__;;' __ __;;"'_;;"__;;.~~~~~d~ee~I_;;'_I------~~~
Iklei, 4' deeltotale dikte

1---_.·~.. _.:l_;;.>_;;.··:_·_··~ .. -_.. ._\J.hk~l,e~~dee~I_L ~'___,__L~~~~~~_;~~~~~~~~~

kern

JdelDataRevisle _ 2006 0222.xls Formuliertnwinnlng versie : 30-5-2006

IDataverwertcer: IDatum dataverwertdng :

1) bij mijnsleen kan ook de grondaanvuDing ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (sI).
als code ka JIN/pulsl gebruild worden; aneen bij N is dikte nul

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93



Resultaten klei boringen bijlage 9

benedenbeloop buiten mijnsteen 1) I an (1) 12} 13} (4) (5)

~,-r.~ f-.---. gJl- _vetfig' pwelig.LEt_!l~ aestrucl /zand

klel,2·~ __ cm veUi!l' zavefi!l' zand"""'!lestnJcl /zand

klei 3° deel cm vellkl' zavelia , Z!!l'deri91 gestrucl /zand

tatale dikte !:,:;:L -_ .._---~_. 1-..I(E!J!.ig'zaveUa' zanderiaJ !lestruet. /zand

an vettia / zaveligl_~.!!!!!!!!9Lgestrucl /zand

kem KL /ZAnd/Onbekend

builenbenn rni~~~ I cm --,-,-(1) (2) (3) (4) (5)

klei l°deel /00 cm
~

veUia' zavelia / zanderiaJ gestruet. _~

~!leeI S cm ~L_;avelig , zanderiW gestrucl ~-
klei 3°deel ')i./,-, cm 15" veUia / zavelio' zanderiaJ gestrucl ... ~

totele dikte ~.d~ 1----- ~ I--v~.!!lJll~&igL .P..n~_I!!!9L_g~struct /zand

, ·deel an vetfia / zavella / zanderial aestruCl. ~nd

kern KL /ZAnd/Onbekend

~ij,!~~n 1) I cm (!) ~L__.._.__@ ~ (5)

klei 1·deel .60 cm i vetfia' zavelia' zanderia/ aestruct. ~nd

klei,_?.~~!':8L _-¥' J2!I_ IS f--v.!'!i.ll.Lza~l9.L_z;IR~91 gestruct. /zand
klei 3·deel 1"S" cm .3 veUig' zavelia' zanderial gestruct. 'zand

1-__ to_taJe_d_ikte__ _Je.~_ ,-~:: iyt~: ~__::~_::::;...:~e;:;--=:~
kern KL /ZAnd/Onbekend

bovenbeloop buiten

Kruin miinsteen 1) I an Cl) (2) (3) (4) (5)

~!!J,J.~!l~J___/4-ü _~--_. ~ vellkl' zavellll' zand~_ gestru~ /zand

!le!...?" deel ~'" cm vetfio' zavelia / zanderiol gestruct. /zand

klei 3° deel ---~ f--~L"-~I!a~ zanderi!ll geslruct. /zand

totale diJde 1::' 4° deel cm veUiaI zaveüa I zanderio/ aestruct. /zand

,5· deel cm v..ttigLEl~g.L. zanderia/ !lestruct. /zand

kern KL /ZAndIOnbekend

binnenbeloop .l11ijnsteen1) I cm (1) (2) (3) (41 (5)

klei, 1° deel JOo ;E!!'-- / l7.;;_!~!!igL.~1!fa1l!L_~~..JILg_estrucl /zand

1dei,.2° deel 3(;;1· cm

~
~ .tveUig I zavelig I zanderig! gestruct. /zand

klei 3° deel IDS cm veUiaI zaveU!l1 zanderiW aestn et. /zand

totale dikte Iklel,4·deel I) £e_ ~._- rS l-.ve!!i!lL~gJ __~d_!l.!!lll gestnJct. /zand

Iklei S·<:feel cm vetfig I zavetia I zanderia/ gestruct. /zand

kern KL /ZAnd/Onbekend

IOpmerklng

IDalaverwerter: IDatum c1a_rwerldng :

1) bij mijnslaen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin {pul of slakken (sI).
als code kB JIN/puls! gabruikt worden; aDeen bij N Is dikte nul

kJelDalaRevisie versie 2006 0222.x1s Fonnullertnwlnnlng
_ : 22-8-2006

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 6219 93



Resultaten kleiboringen

~;::~~~~~'Ge~OOo~b~~~ffie~'~M~b~I~~~~~~~-----4

INavsrtcenner. -- .. - IDatum bomn· 4' &ei ~?;--
bensdenbeloop bulten mijnsteen 1) I an .- -r-r- m 121 (3) (4) (5)

.!~!,J~.!;I.f!SL - an vetIio, zav~]jg!__zands~trucl ~

klei,2:~ 1----.. - C!!L_ vettig' zavel!!!' zanderi!ll ~trucl /Zand

kle!L~.!;I_!!S1 an vallio' za~!jg.L_~nderi!ll aestrucl /Zand

totale dikte -!kIei 4° deel --- ~- vettia' zaveIia' zanderial ~strud. /Zand

Iklei 5" deel cm _1I~.LzaveIi9.! zanderi!ll I19S1rud. ~-
kern KL IZAndIOnbekend

(2)! an (1) (3) (4) (5)mijnsteen 1)bultenbenn

~.t !\I_~ ° deel h.;: an ~_~~__g1 zavelig' zanderi!ll aestruct. /Zand
klei, 2° deel__pq_nd ~ vetIio' zavelia' zanderial aestrucl /Zand

1- -r~~!~3· deel an J-----'!.~W9.L~'!.!!I.igL_~~f!~truct. ~

klei 4° def!I-J-- an vettia' zavelia' zanderig! aestrud. /Zand
I- .-J~~~ deel a:!'_ L- _~gL_~"!!fl_g!__~nder1gl gestruct. _._~~cI __

kern KL lZAnd/Onbekend

totale dikte

!!'9.'.'~t~'.'_~I-L,-I-I~an~_r--r-_.l!(·1/__1 __ (2~I _ ___J(!:!!3)~-_.--->.(4:.L)_.>::L(5)--1

kiel. 1° !Ieel 1 (> cm /. __yettigj__Z!!velig, zanderig! gestruct. /Zand

klei.•.2° deel ~l7 S" an 5 vettia' zaveJiaj ~!'~.Jl!!.l!~~
k~13-;d';;;- . / cm i--_V~9JE~Ijg' zanderig! gestruct_ /Zang_

lklei ••4·-dd-eel~L.r----__ ~ ve!lia' zaveJia' zanderigl gestrucl /zand
I- ~~!5..!!__~ cr:ro __ '----L-~Lzavelig' zanderig! gestruct. /Zand

KL IZAndIOnbekend

bavanbeloop bui1Bn

~

totale dikte

kern

Kruin lTlijn~n'!.'_) -l---,IL--Ii=!cm~-.---,-_(l.!r·1)L__..J(~21 ._..!.~L.__ _,_('4:.L)_-" (~5):L___-1
~ .!'k1,o!'e!._i• .!..l°..!!dee~I+_J/-UJ.rl'..L.'\-}!'cm~!_.

kl~U~d_~"_¥2=-a=,.,,,-.ä"'--l"cm"'----1

_ vettigL~' zanderi!ll gestrucl /Zand
vettia I zevelia' ~ __~ct. /zand

totale dikte

klei 3° deeI,='---li-- I"'<:m"--- __ .~L.1'~L.Z!!~.!!!!~~<!_

Iklk..I.81e..:,.'_j5~ddee-..f!Sll--- cm vettio I zavefia' zanderig! gestrud. /zandr; .=_L__ --'~_'- __ve!!i9L~~&.IIl zanderig! gesl!Ucl_~Q_

kern KL /ZAnd/Onbekend

binnenbeloop mijnsteen 1) I cm (1) (21 (3) (4) (5)

clrorz i;~1~_de.e.L _ i9.__~_ ~t1ig I zavelig I zanderia/ gestruct_ /zand_
.l!!91L?~_J;l~ cm vettin I zavefin I zanderig! Q9struct. /zand

1- ~kl~ei~3·~ a:!\__ _Y!'_t_tigL~If!!!ig!_ __!;I!~~_struct. ga__!l<!_
1~_eL"!·d~L ~_ vettia I zavelia I zanderial lIestruct /zand

Iklei 5° deel an vettig' zaverogL.~~gI_gestruct. ~.!&.
kam KL /ZAnd/Onbekend

totale dikte

IOpmerking

!Dataverwertcer: IDatum dalaverwertcing :

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulUngingevuld worden zoals betonpuin (pu) 0( slakken (sJ).
als code ka JlN/pulsi gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

tIelDataRevisie ..... Ie 2006 0222.Jds FormuDerlnwlnnlng versie: 22-8-2006

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 621370

Fax(0118)621993

bijlage 9



Resultaten klei boringen bijlage 9

Formulier kleidiktebepaling

Naverkenner: Datum boren: l/ ~ ~

:""'" bool1lOSitienabii diikcaal: /3cY.;, '1"&0

KL /ZAnd/Onbekend

benedenbeloop buiIDn .!!!Ii!!.~~'~'I-.L-I_j!:cm~-,--,-_(11 •._-.- (2) (31 (41 (SI
~I 10 deel .. ~. vettiQ, zavelia' zanderial aestrucl. /zand
klei,2"d~L .____ an ~l.~!··-;~.;rial oestruct /zand

1- ---,klel:..;3"-o_,d"'ee"'I'-+ .p!!!.... vettia' zavelia' ~trud._./zand
l;;;;;;,~ cm ~!. ..~velig , zanderial oestruct' /zand

I--------.J ~!. _,._çe"'I!-J'-- __ -'an=_'-.J_.-"'vetti=·g1C'~zave="'691C''---'za'''~«JeQgLg!t~...~-n<l ..
kern

totale dikte

builBnbenn .!!'.ij.'!s.!~!'.'~_. I cm .__t1J_ (2) (3) (4) @

a!.u;>r klei,1°~ ~~- ~ vettia' zaye~9LJl'nderial aestrud. /zand

klei•.~.~.!lIII !",cI an !--.."!!!!i!lLzaveiig , zanderial ~truct /zand

klei 3° deel ..~. vettiQ' zavelia , .;a~rigt aestruct /zand

totele dikte I:~~~.~I
cm l-.v.eJ!i9l. zavefig , zanderigt gestrud. /zand

5° deel cm velti!l, za~_1 ...~!1de!:!9{ (JI!SIrud. /zand

kern KL /ZAndIOnbekend

bovenbeloop buiten !!1_ijn.steen 1) l cm l1l (2) __J~)' (4) (5)

~ klei, 1°d~. ~t"-~ ~! zavelia' zanderial Qestruct /zand

~1_ç1.2·deel ~d cm '. vettio' zavelig' ...~I]!!!>nllLgestruct /zand

klei,3°d_~_ cm _.~.!!!lIl_zaveUg' zanderigt aestrucl. 'zand

totele dikte I;:~ cm vettia' zayeJkI.!_;enderig/ aestruct. /zand

klei 5'~ an vetti!lL~ig' zanderial oestruct /zand

kern KL IZAndIOnbekend

tofele dikte

Kruin mijnst~:::":_')-I-_ .........I~i=cm.!!--r--.--,(,,-,'1),--_-,,(2:L)_-J~'L-)_-,(,",,'4)_->= (5)--1

~ ~_1_·.dl!.eI="'1-_;9~()"'---I'cm=-_1
.1!I~L.2"-·_,d",e",eI-+~,,,,·=~gf__~_
klei, 3' dae<eI_I -j.cm:=.-I 1--~t1ig' zavelig' zanderig! gestruct /zand

lklei 4'-';" ..__....jf!!L_ vettio' zavejigJ_2:l!!1derig/ gestruct /zand
Jklei s' d.~_ cm velligL;e~~ig , zanderig! gestrud. /za~_

KllZAndlOnbekend

__ ..'!Il!I.!!I/ zavelig' zanderig! gestruct _~_!I ..

vettia/ zaveliaL.~I}~Q' aestrucl. /zand

kern

binnenbeloop !:"ij!l~~~n') I cm (1) (2) .• J3L __ (4) (5)

o/~1-"- klei, 1° deel 12.ç cm j-..'!..~l!ig / zavelig / zanderial Destruct. (;a_!l!l_

.1\I~,~~.<l!",1-b..a-l.II cm vellia / zavelia / Zi'~rjgLJI!!strucl. /zand

klei 3· deel an J-2'ettigl zavelig / zanderi!ll gestruct /zand

tofele dikte Iklei 4· dee;- ~--- vettia ( zavelia ( ;a!lderi!ll gestruct. /zand

klei s'~ cm vettig / ;avelig / zanderial ~struct. /zand

kem KllZAndlOnbekend

klelDataRevtsle ven;le 2006 0222.x1s Fonnu""rlnwiMing
versie : 22-8-2006

I
j

lDa1averwert<er: IDaIUm dataverwerl<ing :

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingewld worden zoals beIonpuin (pu) of slakken (si).
als coda ka JIN/pulsi gebruikt worden; alleen bij N i. dikte nul

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000,4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93



Resultaten breekpunten bijlage 10

~~~~~ breekpositienabijdijkpaal: la5.-6'.,-6D/1o
Polder IYJ?· /_ .(.~~ ~u..~«-':'~ GlooUnllSVlak code: m/~)-q" 3
Naverk9nner: .~' ... .6., As.. .k.,Atu..4 .~c."' ho oe/c. ' Datum naverkennen :

Registrator : I T'1 code it" I üaium öWiibïekeii : J/~ 9-0 !.
GlooiinastvP9 I1A.-t--1.:-f ___ 6&~ slandaardoobouw n~lia

Iiaar van aan!i!9_;__._ ~ voor tin I na ..........--- ....-........

is er ooit stormschade oeweest nee/ja ... m2 in ~~._. ___ .._._...__ ..... _. __ m'

opgetreden zakkinQen over "rote oDDerviakte ._. neeJÏ!! ... cm

individuele stenen neeJÏ!!" .cm

opgetreden verschuivina nee I ia '--
ruimte lussen toplaao en filter onwaarschïnlïk ia

Zuilen _~~.'5.~!I
ooen opoervlakte o % (standaard) spleetbreedte : mm

~~ming _____ ........__.~~-' j~_.____...._. lengte X breedte : 50 cm X i"û .~

dikte: sorterino cm/ cm dikte : 1D cm

meting steendikte in cm 1112131415 6 7 8191101 gernid. = cm

I 1 1 1 I I 1 I min. = cm

inwassing nee I met ....... __ ._ ...... _ ..__ ._.... I:I_'5._ ..._ .... _ .. = mm--_._-.__._---_.----- .. -_-- ----,.-
~ ____ ._._!}~ Ija ----_ .._-
inoegoten nee I asfalt/ beton waterdichtheid neelia

wiJze van inoieten oooervlakkicll volledio I anders " ..

vlilaag nee I ja .__ a~mtal: _ .__ ~otale dikte = cm

geotextiel nee I ja soort : 091) = mm

Zaksnelheid waterooD. a. tot onderzijde tol!laag min zaksnelheid = ..Ç!!!Imi!L_

tijdsduur na aanvano b, tot onderzijde filterlaag min zaksnelheid = cm/min

filter dichtgeslibd ? nee/'a ( als zaksnelheid < 6 cm/min dan is filter dichtaeslibdl

Filterlaag materiaal . ______ ...____ ...._[>15 = mm
..

1--- ..---- .....__._._rnini~!El_.dj~~~... cm gemiddelde dikte = cm

0,5 mm ( In het veld bepalen conform instructie)

Onderlaag, diktes mijnsteen cm (1) (2) (3) (4) -_@__

klei, l' deel cm vettig I zavelia I zanderig I gestrucll zand'

klei, 2· deel cm vettig / zavelig I zanderig / gestrucll zand

totale dikte ~klei 3' deel - cm vettia I zavelig / zanderiol aestrucll zand

iklei, 4~jeel _____ ___E!l ___ L... _~!fi.9!_~elig / zanderig / gestruct./ zand

kern klei / zand

Opmerking CJ6.6~~~.
::>-~~.x~s/,.....,6~_~,:~
.to C-Jo>-

>:2&> ~
.. ~

S"o~ d!:'~ ("".:;.~_j -

rKwalHeit zetwerk I I 1 = goed kwalitei!aoordeel beheerder

rKwaliteH steen ---H 2=malig Eindscore I I
rKwanteit constructie-oDbouw 3 = slecht {alleen invullen bij hel naverkennen}

FormufJ81 Inwlnning,ldsFormulier1nwinning versie : 22-8-2006

IDataverwer1ter: IDatum dataverwerking:

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93



Resultaten breekpunten

1- _u r eeëe: 05J:f;;:Qo3
r :IDatum

IDatum

./
Ilaar van aanleg r/in/na

! aeweesl nee I ia . m2 in 19 ..lis erooil

nee J ia• zakkinoen OVAr nm'" .cm

~Ienen nee I ia .cm

nee I ia

ruimte tussen toolaao ..n filt!or . ia

cm

.._---_ ...__ .-. Blokken _ .._-
SDleetbreedte : _jO mm SO
lenate X breedte : 10 cm X cm

1- ..... ._:Z:=u"'lIe"'":._ _

open oooervlakte .._. ..Q...!.%~(~sta~n.!!:da~a~rd~L) I!~~
l!in~k"'le~m"'_m~in!!lLII _!n!!:ee=1~ . -I'=c=.:~
dikie: sorIerina cm dikte:cmI

=meting sleendik1e in cm

_ ... _. _::n=ee::./:_:me=I . .. _.. __ ._.. _ ..• _. -=D_!.:lS'-- .. __ . .. :: r:!I.'!.' .inwassing

f!'ln'-'=s""lib"'b"'in""-Q _11_~_Ü'!~ __ -------------1
f!'inC!IEaeaot"""le,.,n-'-- -'-n"""'ee!a$.111 beton waterdichtheid

wiize van inoieten oDDervlakkiQ I voiiediQl anders ....

nee J ia

!-"v.!!lliil"'la""aQ"-- --"n""ee"-!..Jlje_a__ .aanl?l:
geotexliel nee I ja soort :

lotale di~ --== .___:_<;!TI_
0,., = mm

Zaksnelheid wate~ __ a. tol onderzijde toplaag _II1J!L_z_lIksnelheid

tl.JQ!._ond!l~i!!E!.!ilteriaag min zaksnelheid = cm/min
nee I ie { els zaksnelheid < 6 cmImin dan is filter dichtaeslibd\

tiidsduurnaaanvanQ

filter dichl!l9Slibd ?

_m_a_te_naa_'_1 •__ ._._ _. D_;l:::.S =__ . _::mm.:::.._1

1- 2.m,~in~ima~.~Ie=d!ikt=e ...!cm::!.!!. ~iddelde dikte = Cf!l._
015 mm ( in hel veld bepalen conform instructie)

Filtertaag

Onderlaag, diktes mijnsteen cm (1) (2) (3) (4) (5)

___ ...!k~leë!!i,...!I'--·~dee'=!.l ~cm~_+_+-~vE!ttig I zavelig 1 zanderig I gestrucll zand

I=========~:k:::::lei, 2· deel ____.:cm~----if_I_...!v~e:!!:tti~g.!../-~~eligI zanderig I gestruct_J zand

1-__ t"'o""taI""e:...:dî"'lkt""e:::___ ,I,ll"lk"'re"'-i--_"3-;....:dee,,,--"'·--,_,--·-...._... ~---"cmO!!...-l__lI_--"v""etl"'~iII'"-'-l~za"'v"'e1""'iQ1..!'zanderig I gestruct.l zand

1========dC ~lk~le~j'c.:4~·~d~ee~I____ cm vettig I zavelig I ~nderjg I gestruct.l zand

klei I zandkern

IKwaliteit zetwerk I I kwalIteitsoordeel beheerder
Ëlnd-sco-re---',r=i,

(alleen invullen bij hel naverkennen \
I I

1 =goed
2 = matig
3 = slecht

IKwaliteit steen
I IIKwaliteit constructie-oobouw

IDataverwertmr: IDatum dataverwel1<lng •

Formulier InwInning.xIs Fonnulle~nwinning versie: 22-3-2006

bijlage 10

cm

cm

cmImin

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 621370

Fax (0118) 62 19 93



Resultaten breekpunten

~~~~~~~~ breekpositienabij diikDaal: i36a+ .....
~~ ~..u(,: ~.-~ -- -- =. GIooDnasvlak code: IJ':' /3 6<1' ItP
Naveritenner: I:Da=tu::.m::!..:n::ave=:.:rit~e:!!n:!!n=-en:!...:..:----------1
~Istrator ; code 0:: OBWm openoruÏ<en: 9 i ~ ~~

standaardopboUW nae' ia

~ aan!eg; __ .. ~, in' na ......

Is er ooit stOlTl1scha~ nee' ja ... m2 in 19 .. '.
o~treden zakkinaen o~'!!..~?PP"rv1ekte nee' ja ... cm

1- .!!in"'diy!!!~~~_s~ll.l)~n___ nee' ja .•. cm

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

~~treden verschuiving ..__ .__ ._. ._. . ..:.n;o:e"'e...:''-''';a'-- .__

ruimte lussen toctaao en filter onwaarschiinlijk. ia

1-- ...~ile_II. !__---fliA"""'u.b..."...,.-Z,Blokkent1Q/e,... Kcw.

~~=-~lao::kte=-----_-Q.%. (fI\l'In_c!Bard) soleetbreedte : _ ___:m!!!m.!!_ -I
inklemming . __:n-"ee='-"ja~ ._.._..__.._._....__ .p.==~==.:.-
dikte: sorterino cm! cm

lengte X breedle : cm X __..E!!

dikte : -",~ cm

8191101 gemid. cm

I I 1 min. ern

0.5 mm

meting sleendikte in cm P-~~+;!-14+5 6 7

inwassing ..__. ~B!_'.m::.et=- _

1111~_~j"'·,a'-- _
nee , asfaH , beton

inslibbinQ
waterdichtheid nee'ja .---

totale dikte cm

0.0 mm

min zaksnelheid cnY..'!!!!! __

inQ"lIoten

wijze van inoieten oooervlakkiQ , voiIediq' anders ....

viiilaag nee' ja aantal:

nee' ja soort:geotextiel

~~~~n-"e~lh-"e~id~~~~ro~oo~..-~a~.I~o~l:o~n~~~j~J~a9.-.-- __ ~~_~~~~:!:::!:_

ltiidsduur na aanvang b_lol onderzijde fiiterl~________ min zaksnelheid cm!min
fiHe, dWrloeslibd ? nee , ia ( als zaksnelheid < 6 cm!min dan is !ilter dichtaeslibdl

Fillerlaag maleriaal 0.5 _~!:!1.__----_ .._ ..._----
minimale dikte cm gemiddelde dikte cm

D,s mm ( In het veld bepalen conform instructie)

1TlI~~~!1 __.__ cm (1) l~L (3) (4)__ CS)

klei 1· deel cm vellig' zavelig' zanderig' gestruct./ zand

Idel, 2· deel cm vellig' zavelig I zanderig I gestruet.! zand

~klei 3° deel __C!!! vettig' zaveli!l' zanderig' geslruct./ zand

~klei, 4· deel cm vettig' zavelig' zanderig I gestructl zand

kem klei I zand

!----._----_ ..

Onderlaag, diktes

totale dikte

A~/_,/~r! ~ t/httn...L;C ~~J
-P-ML.. .•-.b ........:-&..,. d~ 7r&~ ).I.I,-o-=---

Opmeritlng

IKwaliteit zetwerk I I kwaliteltaoordeal beheerder

Eindscore =n
(alleen invullen bij het naverkennen)

1=goed
2=matig
3 = slechl

IKwaIiteit sleen U
II'K-"wa=li"te"'it'-'co=ns"'tru'--et-i-e-o-o-Dho-'UW--------n
loataverwerker: IDatum dataverwerking:

FormulierInwinning_xJsFonnuflennwinning versie: 22-8-2006

bijlage 10

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93



Resultaten breekpunten bijlage 10

~~~~~~ breekpositie nabij dijkpaal: /1bq-i-')d;,..

Polder ,.kt..~~..:Je "-- .... ~ Glooiin_vIak code:

Naverkenner: _. --+=D::a::tu:::m::.:....:n::a::v:;.erke="'n::,:n;::.::en.:_. --,-_-=--I
Registrator : code Datum oDen breken : Ji ~ .2...~-6

[laar van aan~ yoor !_i!!!.I)~a-"..,,-...:.. .:...'-' _ ._--_ ...-
is er ooij stonnschad~. nee' ja ... f!12. ...!tt..1.9_,_,..l... _

oPQetredenzakkin!len_ ......o.ye~ .."ppervlakte .. ne~ Ija ... cm

1- ..!!in!!!:!dÎ_'!_~~~.~.I!I~lIe"-n'-- __'_'_

ruimte tussen tonlaaa en filter

n~Li!. ... cm
nee~_
onwaarschïmlïk .a

Blokken

SDIee~reedIe : 3:t5 ~
lengte X breed1e : J.a cm X 30 cm

cm dikte: I~ cm

oPQetreden verschuiving

ZulJen'-- _

I"looe~ln_'_'1oooervIa"""=~lkt!!:e"__ --'Q.'l(, __(~~.!':ta!~n~daa=rd~)__ _4~~

inklemming nee I ia

dikte: sortenn!! cmI

meting steendikte in cm ~1.1~1314:5 6
7 8-1911~ gemic!. cm
1 I min. cm

0,. mm

--
waterdichtheid neelja

lotale .~i~~e cm
0.., mm

--_.II}!!!_ ... zaksnelheid cm/min

inwassing nee' me1___ .:=.:'-'--'C.:.::..:... __ _ '"

inslibbing .nee , ja

!!in~gle~g(o~te~n'__ .._..._'!~.I.~fa" , beton

wiize van in!!ieten oDoervlakkia I volledia I anders ....

~v:!!Jlii!!!:lla~alL..g-----~n~ee~I-i!-.. aantal:
geotexliel nee I ja soort :

Zaksnelheid waterooo. __ ~~t.!lIlc:t.!l_gij,,,d"_e-"lop=la"'a,..g'___

I~dsduur na aanvano ...~, ..tot onderzijde fiHeriaag min.. .zaksnelheid cmImin

fifter dichtaeslibd ? nee / ia ( als zaksnelheid < 6 cmlmin dan is filter dichtaeslibd\

mmmateriaalFiltertaag

gemiddelde dikte1- .~~~in~m~a~le"-"di~lkt~e'-- c~m~__
D,s mm ( in het veld bepalen conform instructie)

cm

mijnsteen cm r- r-r-' (1) (2) (3) . (4) (5)

. klei. ,. deel cm ",~ttig I zavelig I zandelÏg' gestruct.f zand

1====_======;J,klei, 2" deel cm ,,!'!I!g / zavelig / zanderi{!' gestructJ zand

1-_ _!to"'ta=le~d~ikt"'e"-__ lll"'klk""~h" 43~dde~e--11........ cm v~I!!9!. zavelig / zandelÏg' .gestructJ zand
1=========!C::R1ç:;:o ......---_ ..__ . cm ..'!.ettig.i.~avelig' zanderig I .(Iestruct./ zand

Onderlaag, dikte1i.

kern klei/zandO/~{' /oc,,_....~¥:t/~~
I vt:jt!s:..-.._;7 5" G-.

/0 <Çc-. ~..L&-..'
)' /8-'0" .e:-,._ za-..(_

Opmerking

Kwaliteit zetwer!( _ij kwaliteItsoordeel beheerderl
Eind~~_=O •

(alleen inwnen bii hel naverkennenï

1 =goed
2 = matig
3 = slecht

Kwalijeit steen _[ J
r IIKwaliteit constructilHlDbouw

IDataverwerker: fDatum dataverwerking:

Farmufoer inwinning.xfs Formulie~nwinnlng versie: 22-3-2006

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 621370

Fax (0118) 62 19 93



Resultaten breekpunten bijlage 10

IPolder'/~ .d

".u n~lia

fl"liaa"",rr~van,.=!!aan~""'-ea:. voo~rr!..!/'In!!!l/_!n,!"_a;,-'--'-.!." .. . __ . _

lis er ooit ,,,eweest nee/ia. m2 In 19.:.." _ _!m!!.__·_ __-I
I zakkinaen ...Cl.ver~=-~op~pe~rvIak=te!!:._ _

~ ~~·~~·~~~~~ste~en

.!!.8~.~ ... cm

nee/ia .an
nee I ia

.-. ia

Blokken

spleetbreedte : mm
lengte X breedte: cm X

cm dikte : cm

6 7 8191101 gemid. =
I I I min. - cm

Iruimte tussen toolaaq en filter

1- -'Z:::u=lI=-en~. ._._. __ +------ _~~=~ -I

~o=oeln~oo~oervJ~'a~kt~e-.:----~O!..~ ... (~t!I]~~),----f""'===,.-,.----~!..-----I
J-'in"'k:::lem=m"'in:.:Jng.._ __,nee=.:...I'"a., ....._.__.__ !=:<!:::..o.:...;==""-"'-' '--=-_"-__ ....::cm:!!!j
dikte: sorterin!l cmJ

meting steendikte in cm cm

f"inwass==.:.:.in"'-g__ ~.~_I-.f,n~
~in.!;'s~libb~in~g-----..!~~U!!------.-------.-.--.----------_-I
l-"in"""Q9"'!l(o<!te"'n'-- .-'-n~ '.a~lI:: bIIton

wiize van inaieten opoervlakkia I volledio I anders ....

D!~=-. = .__.... m_n:'... ....

w~.fdichtheid nee/ja

~-.----~ne~e~/~~~-~aa~n~te~I:----------~ro~te~le~d~ikt~e~ =- ~crn~ __
geotextiel ,nee IT soort: 090 = mm

Zaksnelheid wateropo. a,,JQ.t.Q_n_cj!l_~!I!':e.!'ro~p1~a~al:l.g ---"m~ln"__._~~~,.'..'h~ei~d_ __:=~ __ ~cml~m'.";in!.!._j

f-"tii",·cdsd=u:.:u",rn:.:::a::..:a"'a"'n.:..:van=-"".__O_..:b::....t",o""to::!n"'de""IZJ:=~=i·(de.~.!!~~g min zaksnelheid = cmlmifl __
filter dicht!leslibd ? nee lla ( als zaksnelheid < 6 cmJmin dan is filter dicht""slibd\

====- _.. [)'5Filtertaag materiaal

minimale dikte cm
o., mm

Onderlaag, dl~_. mijnsteen cm

-- .._..!<l~~1~_~il:9' cm
klei, 2' deel cm

totale dikte Ilklei ;. d~~'-" cm
~klei, 4·dee'-'--- cm

mm

gemiddelde dikte = cm._.
( in het veld bepalen confonn instructie)

-....:.:..:=~---~~-r-,- ..(1} (2) (3) (4) (5)

"-- ~-'-'--I--+_.!_'v~¥.IY_eIi91 zanderig I gestruct.l ~r:!tL
. ......::!!...-I~I--'vc=etti=·l!.g.:.l. _"zav"".,,,,e:::Jli!!!zanderig I gestruct.1 zand

__ ~_+-+-.....!:ve~tt'!l:ia'-"c..:za~_v!~eli91zanderig I gestrucll zand

vettig I zavelig I zanderig I gestrucll zand~~====:dI~::__:::=---_ ..._
kem klei Izand

Opmerking

Kwaliteit zetwerk I I
Kwal~eit steen .----- II

Kwaliteit constructie-opbouw '--n
1 - goed
2 = matig
3 = slecht

__ ._. -'kw~aliteitsoordeel beheerder
Eind~re I I

(alleen invullen bii het naverkennen)

IDataverwerker: IDatum dataverwerkIng.

Fonnulier inwinning.xls Fonnulierinwinning versie : 22.a.2006

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 1370

Fax (0118) 6219 93



Resultaten breekpunten bijlage 10

~
~

(t)
~

.nabij diikpaal

IPolder ~.k'~ 01'..... : code: OSi3.} s.- la
r (/ Óatum I:

code L-6 Datum : :j/~260{,
.c L9~ .£olia

ljaar van aanleg VooI' inl na ..~..... _._- .._._ . --0- ...-
'is er ooit 'geweesl .._____ •..~li~ ... m2 in 19.. m"-_-_'--_.

1 zakkingen overllrole nee lia .. cm -_. ,. ...... -
.. ft , slenen nee/ja ... cm.... . _ ... ...• , ... ...... _- ...

nee I ia

ruimIe tussen Ioplaaa en filter . ia

Zuilen Blokken--_._ ...• ----
~pervl~~ ___ ._._•.__. 0% (slandaard) .- s(!leetbreedle : .. _rn.tn
inklemmina _n~_!~ lengte X breedte : cm X cll!
dik1e: sortering cm/ cm dik1e : cm

meting steendikle in cm 11 2131415 6 7 a+9-Ff gemid. = cm

J 1 1 1 min. = cm
inwassing _.J;l8(rl mel h /0. r/..../L O·s. = mm----_.- . '~~;"-'r .___._._...... .-_-.".

insfibbina _ .. --
~!en nee / ~I! ~beton .. waterdichtheid nee/Ia -._-_
wijze van ingieten oppervlakkig I volledi!!! anders ....

~ __ ._._ .... neetjtr'· aanlal: tolale dikte = cm.... -.... .,......._-
geotextlel nee!,Ja soort: 090 = mm

Zaksnelheid wateropp. !I,_!Q!_Qndegi~1l Iolllaag min zakl!!!~lheid = cmImin

ti'dsduur na aanvana b. lot onderzi~_!i~~Ji_g_ min zaksneJheid = cmim!!! ...._

filter dichtaeslibd ? nee I ia .( als zaksnelheid < 6 cmlmin dan is filter dichtaeslibd)

Filterlaag materiaal o., = mm
0'_. ...... _ ..... -... ..

'--._--_ .. minimale dikle cm gemiddelde dik1e = cm ._----- ..--.-D,. mm ( in he! veld bepalen conform Instructie)

Onderlaag, dlk1es mijnsteen cm (1) _(2) (3) (4) (5)

klei 1·d.~ cm ve!!i9..L_zaveJigI zanderig! 9estruct.l zand

klei, 2" deel -_ .._---_- ... cm vel!!9.LE'~lig I zanderig / gestruct.l zand"-
lolale dil_<te _~~Iei,3· deel _ _çr_l)-- velli!ll zavelig I zanderig I gestrucl! zand

klei, 4' deel cm vettig! za~e.I!9J._~nderig I gestruct.l zand- --
kern klei/zand

Opmerldng Ó//~ ~~: <;;"-10 c.-.. ~Á
/7"-5 c..-. -7....'1~

.2:=.....--A·

IKwaliteit zetwerk 1 = goed kwaliteitsoordeel beheerder.'---~H nIKwal~e~ steen ._._-- 2= matig Eindscore
KwaJiteit constructie-opbouw 3 = slecht (alleen invullen bij het naverkennen)

IDataverwarlcer: IDatum dataverwerking:

FOlmulier inWInning.xfs Formullerlnwinnlng velSie : 22+2006

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 6219 93



Resultaten breekpunten bijlage 10

pOld~;-It~<~r-~ ~L:"', :7- -.""'.-...GIOOllnllSvlakcode:a~-:>'~S"I+
~"V!!r!tAnnar: . ..._':. --- Datum naverkennen :

RegIstrator : code /1 / Datum openbreken: 5 i ~ J_.o-ob

liaar van aanl~ ._ ___!voo=r.!/.!!in!.'~n~e~...:_.:.;--c.:-'-- .. ..... _

is er ooit stormschade ~t .. ... nee , ja ... m2 in 19

oP!l8traden zakking~!! __ .~_verg~.!!..~~~_,,~. n~ee='é.Jja~-.:_.~.cm= _
f- .!!in~d~ÏVI~-d~u~eIe=s:!!!'tEm~f!.u_u.._._._u. nee I ja ... cm

._r.!ee Ij!'l"- ----I
onwaarschiinlijk, ja

opgetreden verschuiving

ruimte tussen toolaaa en filter

I-------- __ -=~.,.!I!!!! -----_._---_. Blokke"n'- -I

Fo""pe""n"-"'op"'pervI~:.:;:akte='__ _'O'__"'%'_""(sl?'!~~n.;!L spleetbreedte : nun
f"in,;;.k:;::le"'m"'m"'i""ng._ .::n=:ee::_:..'j!:';a ._ .._~_g1e X breedte: :fo cm X .ç0 cm
dikte: sorterma cm/ cm dikte: J 0 cm

meting steendikte in cm cm

cm
0,5inwassing nee I met -----_._--~I!'_- -

~in!:s1"'ibb=i!!lno..-_-------E!'8_!_ll!__----.----.

~in!!l'g"""eru:~ot:!!en:!!..-----~n~ee~/,!;!a!!!sfa!!!!!.h!./!!:be:.ot'!!o!!.n-----------!wa~t,~e~n!ichtheid
wijze van ingieten opperv!akkill I volledio I anders ._._

nee I ia

f.!vl:!lJlij""ll~,_ ~n~ee~1iae__~a;!!a~n""ta!!:I: . ..._!.otaledikte

geotextiel nee I ja soort : 0..
.9!1__
mm

Zaksnelheid wateroPP. a. ~_!_QnderzijdeI~laag min zaksnelheid cm/min

~~uur na El!I.!l~1}9_.. \l:_.!QL<!J:I~~ij~~_!i_~~.~_g_ min zaksnelheid _ cmlmin
fiher dichlaeslibd ? nee , .a I als zaksnelheid < 6 cm/min dan is filter dichtaeslibd\

materiaal f&...:. (J( 0,5 mmFiltel1aag

1- ~m~in~ima~..==le_~~_:_.~~-~.~cm~ ~g~e~m~id~d~e~lde~d~ikt~e~~_.~crn~_
( in het veld bepalen conform instructie)0,5 mm

(1) (2) (3) (4) (5)

-s vetti~avelig' zanderiQ I gestruet.! zand

vettig' zavelig' zanderig' gestruct.! zand

vettill' zavefi"" zanderio I !l9struet.1 zand

____ ..~~f:!!_~~~yelig I zanderig' gestruet.! zand

mijnsteen /0 C) cmOnderlaag, diktes

klei 1" deel 2Cb'h d cm
F================"k~I~~-,~2~·~d~ee~I~ ~an~__+_~~~~~~~~~~~:~~~~~~
1-_-"to",t",aIe=d",lk"te,,--.. t;{:!~_~:;-:.__._--._-_-~;~_~__-._-..+-+~==~==~==='-"==""--==-l

kern kiel' zand

Opmerking

fKwaliteit zetwerk f I . kwalHeItsoordeel beheerder
8nd~-=O

(allëe-;;-invullen bii het naverkennen\

1 = goed
2 = matig
3 = slecht

IKwaliteit steen I I
IKwaliteit constructie-opbouw I I
loataverwerker: IDatum dataverwerking:

Formulier inwinning.xls Formu6erlnwinning versie: 22-8-2006

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000. 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93

I

I

I
I

...1



Resultaten breekpunten bijlage 10

// IDatum
IDntumcode //, 1

Illiaa~rr:!2!van!C,B=an.!:ll.Iea..:.._ ._ IIO!J.!.!}!)LI)!I..".",· .,_"."" _._ .
Iis er ooit ! aeweest nee I ia .mz in 19

, zakkinaen overom'"

individUAlp,stenen nee/ia ,an

nee I ia

. iaruimte tussen teelaan "n fill ..r

ODenoooervlakte

Zullen Blokken -
o % (standaard) sDleetbreedte : -_.- mm

nee/ja lengte Xbreedte: '1'0 cm X ;0 cm

cm/ cm dikte: 1.0 cm
inklemming . _

dikta: sorterinQ

gemid, cmmeting steendikte in cm
min. cm

.......__...~~ ....._._......._.._._= m::..m"____I-=in::.:wa=s=si:..::ng~ ..:..::neeI met

f-'in'!':s'-"'libb=in"'--a ---'-n"'e"-e!../i"'~a . ---<
ingegoten nee I asfalt I beton waterdichtheid nee I ia

wiize van ingieten O'lDervlakkiQ I volledia I anders ....

vlijlaaa _.._._~~!@. ...!!~~t .... t,"'ota~l"'e~d~ik~le:......_~==__ -"cm:!!!..._

geotaxtiel nee ! ja soort : 090 = mm

Zaksnelheid wateropp. a. tot onderziide toPIB3!I min zaksnelheid .7 £!!11....!!'!!!.__
ti'dsduur na aanvanQ b, tot onderzijde filterlaaa min zaksnelheid = cm/min

filter dichtGeslibd? nee I ia ( als zaksnelheid < 6 cmlmin dan is filter dichtoeslibdl

~.t~~a!_. .._.~q{-- ..--...--...---..D~I,,5- = ...::m:::m::........j

1--_. ...!m!!!i!!!nima=le~d~ikte!"-.._/~o:......cm~ __.ge"'m=id"'de"'ld",e'_'d""ikt"'e"-=='-- ~ __
D,s mm ( in het veld bepalen conform instructie)

Filterlaag

totale dikte

klei, 2· deel cm vettia I zavelig I zanderig I gestruct.! zand

.~klei 3·deel cm vettia! zavelia I zanderi!!! gestructl zand

11klei,4·deal cm vettig I zavelig! zanderig I gestruct.l zand

kern klei I zand

Opmerking

l~::::::::rk -- ... ----- ....... --H
IKwarlleit constructiIHJobouw I I

kwalltaltaoordeel beheerder
BnêïSëOre---O

{alleen invullen bij het naverkennen I

1 =goed
2 = matig
3" slecht

IDataverwerker: IDatum dataverwerking:

Fonnulier Inwinning..xlS Fonnur",r1nwinning versie: 22-3-2006

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 621370

Fax (0118) 62 19 93

J



Resultaten breekpunten bijlage 10

(Ö)
!nabij diikDaal l'e 'IJltCi

rOatum
: j code 11. I IDatum

ne~1 ia

pliaa=rr-=:van","" 88=n=~eo-'-- . .__ ._...!v~oo~r.!../.!!Cin~/.!!n~a.:..:.•..:..• .:..;•. :...:. .' __ ..... -- .- .._- •......... -- .... - ... - ...... -

lis er ooit Iaeweest nee I ia . m2 in 19 rrf-
.nee/ia .cm
nee/ja .cm

~~!!!l'.~ zaJ<k.!<kiJ.!!nag~e.n~over arote
, stenen

j£E~~~~~M!lg__ ... _. -'-n!"ee"-!~ . ..._.......

. iaIruimte tussen In"""'" ..n filter

Zullen . _'" ..__ I =B:;,IO:;:k::=:ke,,;n,___ -!

1"0=oe'nC!.:o~Doe"'lrvc=la~kt"'e Q._~_(~n~a~IT~d) __+'s~Dllee=ctb~ree~dt=e...:..:_. __ __,m""mc:.:..... ..-1

~in~k~le~mm=inC'lLD----..!n!!::ee~...!/~ ..•. • +-le=n:;!gte=XIl~~!I-,-. -50 cm X So cm
dikte: sorterino cmI cm dikte: 2<:::>

1--------_.-

cm

8191101 gemid. cmmeting steendikte in cm
I I I I I cmmin.

I-in_wass.:c:...:.-'-i-'ng"-- • .~~!._!:'l:.:::e::..t ... ..... '?'5. =__ . ._..!"_~
l!'in"'s~li"'bb"'in.!lLa__ . .......'!n~ee"-!l'_'ja~ . __ .__. ---------1

ingegoten

WÎiZ8 van in"ieten

nee I asfalt I beto'! ..... . -'-wa=le::..:rd""ic:::.h"'lh"'e::::idc__--...:n"'ee""""/...,i',aO__-j

oDll8rvlakkiQ I volledia I anders ....
totale dikte _._..~._=_ .~ __

~vI!!!lijJ!!·IIa~a~a--.----'nC!!'ee~/~ja~--a.!Intal:
geotextiel nee I ja soort : mm

f'Za=ks""n""el::!he",i",d.:::wat=e",rop,,,p,,,._-,,a,,_.-",to,,-to"'n-"'de""lZ=ijde"""top""_""lal!9._._ min zaksnelheid = cmlmj.~ __

I-"ti""jd' ~!sd~u~u~r",na,-,a.,a~n.!!va",-n".9_~b,,-.-",to1~on~d!:.':e~M~r1al!g min zaksnelheil!. __ =--_ cmlmin
filter c1ichtaeslibd ? nee I .a ( als zaksnelheid < 6 cm/min dan is filter dichtgeslibd\

_~!_eri:::aa=I ,~p:.=-:...q{=---......-.......--.-.-D-",5'------=-----m_m--j

1-----. . ~-'!m~ln"'lm~al~e.....dl~·kl~e_.....1I.Q.._.c.!TI!.!.- -"9~em"'i~d"'de~ld~e~d"'ikt~e~=~ ~ .
0,5 mm ( In het veld bepalen confonn Instructie)

Filter1aag

zand1========;,:k:::le::!i •.:.2:__· .:::dee=:.1 cm vettig I zavelig I ~.,darig I geatruct.1

~kfei 3" deel __ -,cm=-_I--I-~v~LZl!.veligL zanderia I Qestruct.l
11klei.4· d~ï:~ __.. __. .:.c~m~...J._..J.___:.v.:::etti~·g~1za~_!II!9..Lzanderig I gestructl

zand

zand
totale dikte

kern klei I zand

Opmerking

______ kwar:=.llteltsoondeel beheerder

Eindscore I I
(alleen invullen bU het naverkennen)

IKwaliteitzetwerk I I

IKwaliteit steen U
1f!!K"'wa=lito:eell"-'co=n"'-st'--ru-~-'-OO-lbo-UW--"--n

t = goed
2= matig
3 = slecht

IDataverwarkar: IDatum dataverwerking:

Fonnulier inwinnIng.xIs FormulierInwinning versie: 22-8-2006

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000. 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93



Resultaten breekpunten

Polder ;t.£,. d. foL.-""_____L GloollnllSVlakcode: OS/3')~-z._1
Naverkenner: /./>. v. _~ ;;;;'.'-~.~'Y Datum naverkllnnen:

iRoalstrator : coàe // IÎ Datum GiiGr.brakGn: J ~~-:~- £~9 ~ t
standaardot>bouw nee lia

I"liaa=rr.!v".an,_,_"a",an",rl=I!!I.:_: ..... _ .• .... _I/9.0r I in I na ••.•..
is er ooit stormschade ~.L_ nee I ja ... m2 in 19. _, _. .__"m'''- -l

lonne1reden .z!I~.!!lI~. ~!.grote oppervlakte 118!'.~"-'.:.' .~cm.!!-__ .__ .__ . -I
1- . ..__ J!1dividuele stenen .. )!~_j.F.!"..,.:_'?!!!_. • ._ ..• -----I

pIODQ~I!:,e",lre~de=n!.v~e;!rsch~~.!!u~lv:!!ing.'IL • .__.!!.eee.~'-!..'_.,ja"- _

ruimte tussen loolaaa en filter onwaarschiinliik. ia

~---------~Zuilen ____ ~--------~B=lo~kk==e~n~---------

~~.'-'rv"'la"'kt""e'-------~o % (stanQ_~!!lL .__ ~!!!lee=tb~reedI~!!!e,,-,-: .!m'.!!m!'_ _

i!!in.!!:k~le~~m~m'_"ic'!:ngL_~n~ee!:.!Jlj~a . .._. . {!le~n~gt!!:e:.:X~b!!reedIe=~:__ ~~::,L.....!:cm!!!..~X:SO_I!!!!

dikte: sorterinn cmI cm dikte: ..2.a cm

gemiet

min.
meting steendikle in cm

inwassing nee I met Drs
F-'-'-.:..;_:,"-------····---··-----··-------------'-"'---
inslibbina nee I ia .._._..-_._..__...-_..._-----_.__..__.------1
~'!__ . nee' asfalt' beton .__ _. ..._.__~t~!!:!ir;!!l!!.e_i_d '!.ee I ja __

lwüze van inaieten oooervlakkia' volledia I anders .

vliilaaa nee I ja ... l!~n_tal: totale dikte cm
geolextiel nee I ja soort : 0.. mm

min ._~~II!EI.id .= _'cmI=m,,!!!.in'__Zaksnelheid waterooD. a,_tot onderzijde toplaag

lildsduur na aanvang ._ b. tot onderzijde filterlaag min zaksnelheid cmlmin

filter dichtoeslibd ? nee' ja I als zaksnelheid < 6 cmlmin dan is filter dichtgeslibd)

.!!!.ateria_~ ~=.=e: -=D2:15~ :.:m.::m::__l

1-- --"m.:::in:.::im=a"'le,_,d"'ik.o:'te,,_..2_ c:r:!'__ . .lEalem=id!';d~el!';d~e.!:!d~ik~te'-.::___.!:!cm..._.__I

Filterlaag

DIS mm ( in het veld bepalen conform instructie)

I.!O~n~de",-rl:::a"'-lagl!!.•.=d",lktes=__ ~m~ijnsteen _,!/_L_;;I çL_~cm~-r-r___J(w1 )L- _ _l(b2}L-_(3~) __ ~(4èL)_~(5~}_
1- ~-1;d~~-::..;,/l../ cm vetli!:ll zave!i91__zanderig_Lgestructi zand_

~=========<l.~:::kl=e:!.i, =.2_0~dee=I -"cm"-'--1I-+-_v:".e-",tti.!!.L~~_L zanderig I gestrucU zand .

totale di"'kt!!:ec. ~IJ!~k~le~i'_'3~·~d!!:ee~I!.____!cm=_+_-l--v!~e~ttig-L~~J!g I zanderig I gestruct~

F=========I~I~k~le~i,c:4:..0.::d~ee1::::_----~cm~-.L_J_-~!l.!!!a I zave!ig I zanderig I gestructl zand

kem klei I zand

Opmerking

kwalIteItsoordeel beheerde,
Eindscore I I

(alleen invullen bii het naverkennen)

11.1r<:~wa=lite=itc:z~e~tw",e,--rk--,_-:- ... LJ
,!<waliteit steen T"l
IKwaliteit constructie-oDbouw I 1

1 =goed
2= matig
3= slecht

IOatavarwerker: IDatum dataverwerkIng:

FOlTTluHerinwiMIng.xJs FOlTTlur",rlnwlnning versie: 22-8-2006

bijlage 10

cm

cm
mm

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 6219 93



Resultaten breekpunten bijlage 10

~~~~~~~~~'~=;an::::~al: /~Jb-fIO;"

Navorkennor: _ . Datum n"'av::=u"'rk"'o"'n:;;n:::o:.:.n..:.: ---!
Ibtum DDl,Hlbreken.: /de.-i--+ ~
standaardopbouw nee ra

liaarvan ~. .~.Ï!'L~:.,.!:..!·..:.·..:.· I
_~ __.. ..._....._f!i' .__. ...__is er ooit slOrmschade aeweest ..._[I~l.@ ... m2 in 19 ..

oPQetredenzekkin!l!!!!._._~~.g~~~~!a~kte= n~ee~~!_:...:.._=cm=_ .__ . - .

1- ..... ln.!l:!:ivi,,,:d"'u"'e:;:le"-s"'t""en"'e"'n'--- ..._._..•.!l.~Ltt_,.·:...:·,..,crn= --I

oDQet~denve~E~Lng __ ._~n~ee~~'~ ~a~ ~
ruimie tussen toplaaa en fitter onwaa~iinliil< 'a

meting steandikta in cm sl9 hol
I I I

gemid. cm

1- --=Z~.I_I'!" -+ ._...!:BI~~~~ -1

l®enOD~~e _~O~%~(~sta~n"'daa~~rd~) ~I~~~~.~~:---~--~m~m'--------
inklemming nee' ja len_gteX~ree,="-dt:::ec:.:__ ~5i."-"ü::._-,c::=.m,,-X:!...:.S=b,,L-,,c'-"lm

dikte: sorterina crnI cm di~e : ..tu cm

min. cm

inwassing ._. . . .....:.:.nee=''-'m=et:.._ _

f!in"'s~li~bb~i".!nalL._c__------..!;n!!1ee~l@._.-..-
ingegoten n~L~~H , beton

wijze van inaieten oppervlakkia , volledig' anders ....

mm

nee / ja

vlijlaag ..1100'L_--'a"'a"'n"'ta,;:I:_________ .__ t~I_!i~~L~. -=- _"c"'m'__
nee , ja soort: 090 mmgeotextiel

la~k"'sn'-"e"'lh~e~id"_wa=t~e".!ro"'p~p~._-"a~. ~tot.~.!l~~ toplaag min zaksnelheid crnImin

"Itijd"," ""sd=u""urc_:n",a"88=nc:.v",,an=g.__ b.,_,J.Qt_Qndegii!lBfrltertaag min zaksnelheld crnImin__
filter dichtQeslibd ? nee / ia ( als zaksnelheid < 6 cm/min dan is filter älChtQBslibd)

Onderlaag, diktes mijnstea'!._. _._.,./,....O...S'..J.--=cm"'-----,---,,--....>..:.L-----'o:J.....----""'------'..:.L-=----I
1- __ck~Ie".~iL.1~~L?:...L/,iLd.I:s---~cmC!!......-I-'4-__c~!lt!...~=~~~-'lf.!.-""~~~~

1-_-,to""ta=le~o-= klei.,:_,_!"-:-,:,,=:=-:__-,_,,._.-_,__._-,__-,:",-m'-'---+-I~-"'=l.!....;=="-'-~=="-'-==='-

0,5 mm

gemiddelde dikte CIll ..__
( in het veld bepalen conform instructie)

(1) (2) (3) (4) (5)

ij vettia, zavelia' zanderia , gestruct, zand

vettig / zavelig I zanderig I gestructJ zand

vettill' zavelÏ!l' zanderig' gestruct, ~!lc:!__

vettig' zavelig' zanderig J gestructJ zand

Filtertaag materiaal ~~ ~
I- ~~=~=irna~..=_)=e'-'d-ik-te---~~~-~-·~----------~~------------------~~

0,5 mm

kem klei I zand

Opmerking

Kwaliteit steen I I
1 = goed
2=matig
3= slecht

_______ ___:;kw::.:.:;aliteltsoordeel beheerder

Eindscore I I
(alleen invullen bii het naverkennen)

Kwaliteit zetwerk I I

IKwaliteit constructie-oobouw I I

IDalavorwurker: IDatum dataverwerking:

FormuUer inwinning.xJs Formuliertnwinning versie: 22-3-2006

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000.4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 6219 93



Resultaten breekpunten bijlage 10

~ 17l',
~ , nabij dijkpaal /5 ')'}:lSD /ho

IPolder j}';_ ~...td.. ... ...... l code: f:X. I 2 2% ,,"){-"
I_

. : code J-!', f i lD;rturn I J.qW~7,
rlJ.n}, --')~,"-'v.~ ~&-k.. neelia

Iiaat van aanlE!!! llna ._ ..-
lis er ooit , neweesl nee I la . . m2 ...i"..19.,.~ m2.0. ..-,.

I zakkinae.n overn""". ._. ~~{@ ... cm _._-
_.individuele stenen __.n~l@ ... cm -_ .....

•• ~~~h"Mnn nee I ia. ..__ .. ,-._.'-., ..
uirnte tussen tcetaao en filter ,ja

._--- ZUilen -----_ .. ._--_._-- Blokken

apen aaoefVlakte 0% (standaard) .j!P-leetbf!*!dte : ~
""'--"".

inklemmina Ilee/@ lern:rteX ~~_!I.te : cm X cm

dikte: sorterina cmI cm dikte: cm

meting steen dikte in cm 1112131415 6 7 81shQI gemid. = J.2 cm

I 1 1 1 1 I I min. a cm

inwassing nee 1,S:Aet- D,s = mm1----_._._-_.- . ,_ ....... __ . ........ '0_""

inslibblna _._- Jl8f!7ja ---_ .._--_. -_.
inOE!QOten

"-'0-'"
.neeJ-a&faIt I beton ,__.__,!"aterdichtheid nee I ia

wilZe van Inllieten I volledia I amIers ....

vlijlaag _._~ ___ ~.!ltal: £ totale dikte = /o cm-
geotextiel nee/ja" soort: 0"" = mm

Zaksnelheid wateroDJl. a. tot onderzijde to!!lasg 1l)_Î!!__ .~~s.'l~~eid = f!!lI.!!!!!!_

tijdsduur na aanvang .__.l!: tot o.nde~de fiHeriaaa min zaksnelheid = cmImin

filler dlchlQeSlibd ? nee I'a 1als zaksnelheid < 6 cmlmin dan is filler dichtaeslibd)

Fitterlaag materiaal D,s = mm.__ .-_ ..-

._lTlinimale dikte cm ~i~elde_ dikte = cm
--'"

D,s mm ( in het veld bepalen conform instructie)

Ondertaag, diktes m~nsleen -- cm (1) (2) (3) (4) IS)

klei, i" deel &12 cm lL1-__~ttiS I zavelig I zanderig I gestructLB!!!L

klei. 2· deel ') / '7 1) cm ...s vettig I ZB.,!"llgI zanderig I gestruct.! zand

totale dikte Iklei. 3" deel / cm vellio I zavelig I zanderig I aestructl zand

Iklei. 4" deel cm vel!!9.! ...!_~',~.ElI!9J._~n.derigI gestrucU zand-- --_._ .._-_.-
kern klei !zand

Opmerking

IKwafrtell zetwerl< l J 1 =goed kwalIteItsoordeel beheerder

IKwaliteit steen [ J 2=matig Eindscore 1 1
IKwaliteit constructi&:Oobouw r l 3 = slecht (alleen invullen bü het naverkennen)

IDataverwerker: IDatum dataverwerking.

Fonnulier Inwinnlng.xIs Fonnulierlnwinning velSle : 22-8-2006

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 6219 93



Resultaten breekpunten bijlage 10

Polder ~~. Glooiinasvlak code: 05/3 ~601
Naverkenner: Datum naverkennen :

co<:Ie II,-. J Datum oDllnbreken: .-9 .kp/ .1_6rPf'..

IGloolinpstype nee/jaIstandaardopbouw
liaar van aanll19,_,: _ voor /in I na . . _ --_ _----
is er ooit stormschade g~!._ __ _!1ee I ja JT1~.J.n1~'.'.' ._._ .
lonoetreden zakkinaen over erete oooervlakte nee I ia ... cm ..............._

individuele stenen nee/ia ... cm

oP!l&treden verschuivina nee I ia

ruimte tussen toolaao en filter onwaarschijnliik .a

•
soort:

1-- ...__...."H ~uil,::e:.:.n _Jf_------=B"'lo:.:kk=e:n::..

~!I.Ef1oervlakte 0 % (standaard) soleetbreedte :

inklemming nee/ja ......_.!~!;!IeX.~~I!!:
dikte: sorterina cm! cm dikte :

r:!!r!l.._ _

cm X ._t!'!'
cm

gemid.

min.

cmmeting steendikte in cm
I I I I I cm

....._ __._n_~!~ __ H_ _._.H __ _ __ _D '5_..... .
mminwassing

inslibbina ...._ _.._ _.._rr~.!.jII ..__... _
inaeaoten .._ _ _~....!..?~~~I.beto'"nè.._ _Jwat~=erd=ic'"h"'th_"'I!l:!'·d'____ .._~nee~U~__
wijze van inaieten oooervlakkia I volledig I anders ....

totale diktevlülaa!l nee I ia aantal: cm

0.. mmnee I jageotextiel

Zaksnelheid wateraaD. a. tot onderziide toplaag min zaksnelheid cmlmin

ltiidsduur na aanvena b. tot onderzïde filtertaa!l min zaksnelheid cm!min

nee I ia t als zaksnelheid '" 6 cm!min dan is filter dichtaeslibdlfilter dichtoeslibd ?

Filterlaag materiaal ............._ .. _ .... ~ .._ ... m=m

~.-- ...-----Jm~in"'im"a~le~d~ikt~e'-----Jcm~------~g~em~i~dd~e~~~e~d~i~kte~=_ _Jcm~_1
D,5 mm ( in hel veld bepalen conform instructie)

Onderlaag, diktes mijnsteen cm .-- ,..- ..111.. __j~L____Q}___ .._~@ _
t-.__ .... ._ .. ~·....: ..d~·~""-ö!..Î_.._.. L..../~4;Ç}------~;.,~--c...-_l...!/4-.!Cve~tti"'tia"'-.!.../ za"'v~e::!n=g/---'za"n~de",e",OO'=I-""ale"'s:!'.tru"ct=.I_z"'a~n!"dc...~

klei, 2· deel 2<:;> cm Is vettig I zavelig I zanderig I gestruct.l zand

~klei, 3" deel .') 6-r cm / vetti!l I zaveliQl zanderiq I qestrucl./ zandtata Ie dikte
11klei,4" deel vettig I zavelig I zanderig I gestruct.l zandcm

kern klei I zand

Opmerking

Kwaliteit zetwerk --H kwaliteitsoordeel beheerder
Eindscore ---...0
~11een invullen bii het naverkennenl

Kwaliteit steen
1 "goed
2 = matig
3" slechtKwaliteit constructie-ODbouw I I

IOatsverwerker: IDatum dataverwerking:

Formulier inwinning.xls FOIT11u1iertnwinning vernie: 22-8-2006

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000. 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 6213 70

Fax (0118) 6219 93



Resultaten breekpunten bijlage 10

Naverkenner: Datum naverkennen :

nee/jastandaardopbouw

.aar van aanleQ : voor I in I na .

is er ooit stormschade geweest nee I ja ... m2 in 19 .. ,
opgetreden zakkingen over Qrate oooervlakte nee I ja ... cm

i--- ~i)!j~~'L~~~~.!I ._. .__ . !!!!8_!_kl ... cm __. _
opgetreden verschuivin9. .. ....._..._._._....._._. .__ ~...@ .__

ruimte tussen toplaao en filter onwaarschïnliik. 'a

Zullen Blokken

ooen oppervl_akte .
~in~k~lem=m=in~g __!Cn~ee='a., ~te X__t)l1~e~~_:_. _.::cm::.:..~X~_~cm

dikte: sortenna cm/ cm dikte:

_____ Q__~__~~~~r:_cIL '.' ~pleetQ.r!l_~:,:,_dte~!...: ..2m=m'-- _

cm

gernid.

min.
meting steendikte in cm cm

cm
inwassing nee I.met-" ......._P!. cmm~

inslibbing nee I ja-

I-'in~,g"'ego=_"'te"'n'__ . __. nee lao;fel_l_l_@i6n ._. ..__ . _:wa=t~e!!rd~ich=th~e~id~ !!na~e~~~@___

wijze van inaieten oppervlakkilIl yolladia I anders ....

vlij~g_ )le!! I ja aantal: 1_
geotextiel

. ._!Q_~~d~ik!'te:___~_"'k.~ __ cm,o"_'___
o~ mmnee !Ja' soort:

Zaksnelha_idwataropp. a. tot onderzijde toplaag min zaksnelheid cm/min

ti~ur na aanva[l9_ ..... _1J._tc:?t q~l!gip~f~It~~. min zaksnelheld cm/min
filter dichtaeslibd ? nee I ia ( als zaksnelheid < 6 cm/min dan is fiHer dichlaeslibdl

_::m_::a::te:::nB_::'::a1::______________ [),. _::m_::m~_I

I-- -"m~i'_"ni"-'rna-"''_'II!dikte __..__ . __~ ..J9"'e:!m'-"i:':'_dde=Ide=:':'_di"'kt"'e'---='___:cm=----l
0,5 mm ( in het veld bepalen conform instructie)

Filtertaag

Onderlaag, dilml_~____ mijnsteen cm (1) (2) (3) (4) (5)

--_---~-----._-- klei, 1" deel i&1o cm I vetti~vel!9L~nderig I gestruct.l zand

~~~_!___>_ £.K- cm ., vettig I zaveligL_E'!!derig I gestructJ zand

totale • dEl?_I__ .___"_. cm vettiQ I zavel iQ I zanderia I aestruct./ zand

, ·deel cm vettig I zavelig I zanderjg_l_gestruct.l zand

kern klei I zand

, =gaed
2=matig
3=slecht

Kwaliteit zetwerk
Kwaliteit steen
Kwaliteit constructie-o

IDataverwert<er:

IFormulier inwinnIng.xIs Fonnulie~nwinning ven;ie : 22-3-2006

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000,4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 6213 70

Fax (0118) 6219 93



Resultaten breekpunten bijlage 10

Polder fj liA..L ./~ Gloonnasvlak coda: 0 6. 13 7.!i>0 I

~.nnar: _._. .__ . .. __ ._.._. . I!::D~atu=m~n!!av!!a~rtI~8~n~n.!!:a~nc.::'___;~-........,I----:--l
P..egistrat..or : coee 1/ I n ..tum c~n!:re!cen: 4,1 ~,,::-I L~ ~
Gloollnaslvoa f,t;,. nee liastandaard opbouw'.#.

liasr van aanl~ ..g.:..: vu YOCJll. in' ~_~,-,.!._. _._.

is er ooit stormschade g_ewe"-'"""es,,t,c .....!n,""ee"-!-'a,..:....:...!.!m2"'-"'inc..1"'9'-'....:......, "m",_ ... _

~".!!.~~9'!'_n. '?!'.!'l..g!:Q.~oppervlakte nee / ja ... cm

InáJVidueie stenen . '!~.:..:...!E!!!._

oPQetreden verschuivil1!l .. [l_~ -1

ruimte tussen tealaac en fitter onwaarschnnti"k ia

Zullen .__ ~B~lo~k::::k~en::.!... _I

~o'=oeln~opPe~:!..!rv~la~kt~e::........-----..!O!...%(stan~~[!!) . ~~~-~~~~-:----.---___!mm!!!.!----...j
t"in",kI::.:e",m",m",Ic::.llng"'-- ....:.:nee:::::..:/@... .. leng~~~~!'.~~ cm X S:-D cm

cm/ cm dikte: J.,o cmdikte: sorteril1!l

gemic!.meting steendikte in cm cm

cmmin.

___. ._..._.~_~!".!EI_t_ ... ..:0'-"::..5 _inwassing mm

~'!!L-.--.---.----n!!:ee~!'é..J'j~'a-----------.------------- __ -1
j~gegoten nee I asfalt I beton .._.. .. ~.!!~,!!rd~ich~th~B!."id~ .'.!nee==_!.../iae..._-1
wijze van in!lieten oppervlakkÏIII valledia 1anders ....

I-'vIi,,:'.i"'la"'a"'gL._ ....:.:n=ee::.:../,a,__ ",aa",n",Ia",I::..:_._..._. .__.__._ ..._____!otaled~_': __. _E!!l___

geotextieJ nee rja soort : 090 mm

a. tat andelZijde taplaag !"_Ï_I)___ zaksnelheid cm/min

b. tot andelZijde fifter1aag ._..!!l!!:l__ ~~elheid cm/min

nee / ja ( als zaksnelheid < 6 cmlmin dan is filter dichloeslibd\

~~eid waierapp.

tijdsduur na aanvang

filter dichtaeslibd ?

materiaal ~ gl
~ ~m~i~ni~m~a~le~d~i~kte~2s-'__'_'an~,~_

0,5 mm

Filter1aag mm

..........__ ....__ gemiddelde dikte ~._._
( in het veld bepalen comorm instructie)

Onderlaag.dl~ ..... _'!l.!insteen /5s cm (1) (2) 131 141 (5)

1- .__1d~,_1~deel ~_h~,()!oL----"'cm"-'-.....j.~<1---,ve",e",tIi!I'",-,-'-,z",av,-"eI",~ia",-,-"--"za~n",de~ria._Ic..-"-Q,e",s",tru=cto:!.I--"za~n,,,d'--l

1==========jI~kI~e!!..!i. 2· deel an vett!ll.{._~~~g/ zand~.g / gestruct./ zan_~

1-_ __!to~ta~le:._:,d~ik!.!te=-__ -l~j!!:lkl~e~i:!.3~·~dee~I._._._.. .P!!:l vetti9l.....zavelig' zanderig' gastruet.! zand

liktei, 4· deel cm vettig' zavelig' zanderig' gestructl zand

kern klei/zand

Kwaliteit zetwelk
Kwaliteit steen

1 = goed
2= matig
3= slecht

FormuHer inwfnnlng.xls Formufoerlnwfnnlng vensie : 22-8-2006

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93



Resultaten breekpunten bijlage 10

~~~~ breekpositie nabij dijkpaal: /3J12-rtfJo
Polder ~ tJ...I. ~ 'J ~. y~ Gloollnllsvlak c:ocfe: 0.5 I~:J &01
Naverkenner:

'aar van aanleg_:__ ~_. __ ._._~~rj_in I na-=-.:..:..!. . -l

is er ooit stormschade g~ . nee I ja ... m2 in 19.:..,.,- ..... . .. ...!m".:..:_ --l

~f!eden za~l<"'_in"'gen=_..:o~v"'ar"_"g!!ro"'te"_op=pe=rvI'_'a"'kt"e"_ n'"ge=/"ja,,_,_. .:..':.c. cm= _

individuele stenen nee / ja ... cm
opgetreden verschuiving _____ -"'ne~e~/~ja~ _

onwaarschijnlijk. jaruimte tussen IODlaaa en filter

~---------~Z=u"'iI,=e=n----------~------=Blokken------___l
~o~pe~ln~o~ppe~r~~la=k=re~------O~%~~~s~la=n~d~aa~rn~jL-)---~s~~leetb~r~eedte~~: ~m_~~ 4
~in~k~le~m~m~ln~g~----~n~ee~/~j·la~----------~Ie=n~~~e~X~b~~~~.:..:_.~5~o~_=cm~~~_50~
dikte: sortering cm! cm dikte : 20 cm

meting steendikte in cm gemid.

min.I I I I I I I I
inwassing nee / met 0'5 mmF"-'-'-~-----...c.:.c::-'------------....:::...-----··-·--··--··-···
"'in"'s"'li"bb"'i"'ng"-_____. _. n~/j? . ._ __ . __ __ .

"'in=gego=tt"'e"'nc__ ._..!!ee / ~!le.It,.!./-"be""t"'o"'n. ""!~<ll~I!!I)!'_iQ__ __'n~e""e.!./_'"ja'~--l

wiize van inllieten oppervlakkiQ/ volledig/ anders ....

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

1~~~W~a~a~g ~n~ee~/Eja~_~a~an"'la~I~: ~tota~l~e~m~·kt"'e~_~~ cm
geotextiel nee / ja soort : 0.. mm

Zaksnefheid ~eropL __~._!Q!..Q.~~.ld""e'_'t""op"'l"'aa"'g"_ ...!1!Ï!l_ zaksnelheid cm/min

tijdsduur na aanvang

filler dichtgeslibd ?

b. tot onderzijde filterlaag min zaksnelheid cm/min

nee / ja ( als zaksnelheicl <: 6 cmlmin clan is filler dichtgeslibd)

Filterlaag materiaal j;""_:_ ol 0'5_ _---_._-_ !'-'-- _---_._-__--='-------_._--_._--
minimale dikte / e» cm gemiddeIda dikte cm
0,. mm ( in he! veld bepalen conform instructie)

mijnsreen 50 cm (1) (~L__@) (4) (5)

.... ~"deel>I_6_s: ..._.~_.£ ~tt_igf ~~ / zanderig / gestrucl.l zand

1==========;rk=le:!!i,_~2:_·~d:::.ee~I_. .__ .£.11)._ .• _ ---'!.et.!!9i_zavelig / zanderig / gestrucl/ zand

~klei. 3" deel cm vettigl ~.!l1!9/ zanderigl aeslrucl.l zand

~klei. 4" deel cm __._vettiaL~_yelig / zanderig / gestruct.! zand

Onderlaag, diktes

totale dikte

kem klei I zand

Opmerking

IKwaliteit zetwerk ~H
1"IK"'wa=liI"'eit"-"'st"'ee"'n"- ~~=
IKwaliteit constructie-opbouw

1 = goed
2 = matig
3 = slecht

=-...,- kwaliteilsoordeel beheerder
Eindscore D

ialleen invullen bii het naverkennen)

IDataverwerkar: (Datum dalaverwerking :

Formulier inwinning.xls Formulierlnwlnning versie: 22-&-2006

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 6219 93

cm

cm

mm

I
I
I

I



Resultaten breekpunten bijlage 10

~~~~~~~~<>.~~ breekposilie nabij dijkpaal: 1:J,f( 2f-t1Jo
Polder ~ W~ ~ __~. y'~~ __ . G100llnasvJak code: 0$ /3 "7<90 I

NaverkennBr: "Da",tu=m:.:n:=a:.::yc::e!.:rk:=B:::n:::nB,,_,n.:....:..._:-r----:---:---;----

Reah>tratol' : code ;1, / Datum oDenbreken : 2k-# .tcCJ6
Glooiingstype slandaardopboUW nee / ia

~'l aanleg: i/

is er ooit stol11)SChade geweest
... lioor/in/na .
n_~!_.Ija... m2 in 19 ...•. _______ .__ w__ .... _

~ zakkingen over grata opp~~",- _

1-- ._._. __!II!lIyidueJe stenen

opgetreden verschuiving

ruimte tussen toolaaa en filter

ll~/ja ... cm . .._. ._

___ ..!.n"'ee"'-'--/""ja._,._,~.~ .__. . .._._._._

_________ .. n.;:ee=.;/:...J8e:·'- ._.._. -1

onwaarschïnlïk, ia

Blakke::_:n'-- _Zullen
s~eefu~=:...:'- ~mrn~ ~

n"'e'-'e~/.Lja=_ ~le==n.!l;gte~X'!.~breed~-_te::)O C!!l X )0 r;!ll_

cm dikte: ,la cm

lopen oppervlakte.

inklemming

____ _,O'-%"'-'("'s~_nclaa.r!l)_

dikte: sorterina cm/

gemid.meting steendikte in cm cm

min. cm

0,5~~ssing nee / met
insli~ .. ..!n"'ee=.l.."ja'-- _

inaeaoten ___I)_eeI.asfalt / beton . --'~tlm:!ichtheid

wiize van inaieten oooerv1akkig / volledig I anders ....

mm..._-----_ •._ ._.--

nee / ia

nee Ija aantal: totale <!iJs!!l __:=-- _:c"._m~-l
090 mm

vlijlaag
nee I ja soort:geotextiel

Zaksnelheid ¥«IIeropp. a. tot onderzi~~tojl_I!I~g, _!!m~in!,!___za_l<s""neoe"'lh.:::e"'id,__. -,c",m/=m""in'--i

b. tot onderzijde filterl~ __n min z~sn!ll!!~id cmImin

nee / ia ( als zaksnelheid < 6 cm/min dan is filter dichtaeslibd)
tijdsduur na aanv.~~_g

filter dicht!leSlibd ?

materiaal Vi""': .01__
J-- __. ---'m"-'i"'n=im~r~9j_~.' /::_O=---'=c"'m-'- 9!lmiddelde dikte =

D'5 mm ( in hel veld bepalen conform instructie)

0,5 mmFilterlaag

cm

kern klei/ zand

Opmerking

IKwaliteit zetwerk _U
IKwaliteit steen .---- ----, ,

IKwaliteit constructie-oobê;;W- I I

kwaliteItsoordeel beheerde,
-Eindscore 0

(alleen invullen bij het naverkennen\

1 = geed
2 = matig
3 = slecht

IDataverwerker. IDatum dataverwerking:

Fonnulier inwinning.xls FormurlE!rtnwinning versie: 22-&-2006

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000. 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 1370

Fax (0118) 6219 93

I

I

I
I



Resultaten breekpunten bijlage 10

Polder -W~ __~._.~.:.~ ~ GlooIinasvlak code:CX I ~7 Ó>O /

Naverkenner: Datum naverkennen :----------1
Datum ooenbreken: '-I~ ..e.:... ÓReoistrator : I (:Ode

standaardollbOuw nee , ia

liaar van aaJ'!1~!L .._.._._:!.voo,~~r.!_'.!!.in'.!'_!n~a!_:."-..'-'.'-'._,_. _

~o~oae!!?IIred=~e:!cn!..!zakki=~·!!.!ngelE!'n!-~o~v~er!.J·ail!'m.2m~0!eeDD='erv~Iakte~!__. nee ,.@__,_~ __ ._ .. . _I

1-- _!i!!:nd~iv~id.!!~!1~~~.._._... __ .. . ._.!\ee , ~,_'_'_.Ç!!1 ..._ .._...

ooaetreden verschuivi.E9_ .._ nee , ia

ruimte tussen Ioolaaa en fiHer onwaarschijnliik. ia

1-- ~z~u~lI~e~n ~B~lo:k:~k~e~n ~

~looe='n"-"'oD~DEerv1a~"'-kt~e-------~-~l~!!qa.a~------- _ ~p_lee!l?r~~._,_:__ =-_"_'m=m . 1

l!in!!:k~le"'m=m!!!in~gL_ _!n=ee1i~ .. lengte X breedte: 50 cm X_~

dikte: sorterino cm/ cm dikte: .to cm

gemid. cmmeting steendikte in cm
min. cm

D'5 mminwasSing nee , met
inslibbina nee' ia ...._--_...._._.-_...._....._----_ .._-_._----1

f!i!.!Jna,,,'eg=o!!!le:!n!_ __!n~e~e_!'.!as~f!!!a!!.!It.!_/~be'='t~o!!.!n ._ .. _. .__ . walerr!."'ichi!th~el"'·d'__ ___!n~e:!O..'.!I..tia·~__ -I
wiize van inaielen oDDBrvlakkiQ, volledia , anders ....

~v~liil!'llaa"'a"'-Q----------!n.~ee=' il!__._8!l"!'n~ta:!I.'_· ~tota~le~dikt=e'--__ ~ ___:cm~.._
geolextiel nee , ja soort : 0.., mm

Zaksnelheid wateropp. a. lot onderzijde toplaag _.__._!:"J!' ..~I<snelf)~ __ .. cmlmin

I-'ti"'i·(d"'s"'-du"'u~r_!na=aan=C!:va"!'ang=__ _!b:tot on~erzijde filte~ min zaksnelheid cmlmin
filter dichtaeslibd ? nee , ia ( als zaksnelh .. id '" 6 cmlmin dan is filter dichlaeslibd)

materiaal 1l~CJ( D'5 mm

1-- _!m!.!Ji~nil1l!lI~.~!kte...~..>_Ç1!!_ . • __ g_emiddeldedikte .._~_._
D,. mm ( in het vèld bepalen confonn instructie)

Filterlaag

~O::!'n=derl=a"'-a,g.,_.=di=ktes=---.!:m:::lij'-"'nsteen .4< cm (1) (2) (3) (4) (5)

1- ~k~le:!L.il' deel 2a-d cm f- f--~ttig '_~ve!_ig!. zanderi!!' gestruct.l zand

I==========;;:.k::::le::_,_:i. 2~dee_!_ _E!l_c- _..._vettl9_{.zave~~9.' zanderig' geslruct.' zand

1-_____!to~ta=le'-'d"'ik~te~lu~~e_i'-3·_d.~_ _ _._. _u<;l!!. i- _~_ zav~lig I zanderig' gestruct./ zand

1=========ug:~lk~le~i, 4~.~eel cm vel!!9' zavelig' zanderi9l~_!!"!J_ct.' zand._

kern klei/zand

Opmerking

"FK:::wa:::::::lit=e,_,_it!::ze"'twerk="'- TI
Kwaliteit steen T"]

_______ ---'Tkw:::.::;alltaltsoordeel beheerder

Eindscore I I
(alleen invullen bii het naverkennenlIKwaliteit constructie-oDbouw I .I

1 = goed
2= matig
3 = slecht

IDataverwerl<er. IDatum dataverwert<ing :

Fonnulier inwinning.xls FolllltJlierlnwinnlng versie: 22-8-2006

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 621370

Fax(0118)621993



Resultaten breekpunten bijlage 10

Polder I~ (.J~ ~ .. $té::-~ Glooilnasvlakcode: QSf',7J?t!:>/
Naverkenner: Datum naverkennen :-+----_--1
Renj"tr-ator : c.ooe 1/. / Il;ItJ.JmOl)(>llbreken: 'kkJ!/ ~

standaardopbouw nee/ia

'aar van aanl~::..., ·_17 __ ..Y_(l_or'in' na ..... ,__ ._.... _ ---------
~_.-

___ --'II"':"...LJ!l_·.-'.:E" . . .•._

____ .I1_e.~.!@.,-'-._'_. crn"'-!!. .•... •..• _

___ "'nee=..!'._.Ï!l... .__ . ...._._

onwaarschijnliik ia

is er ooit stormschad.e..g~~t ne~.,_ .. m2 in 19 .. ,

oooetreden zakkinaen ...__.~"~!.9!o1eoppervlakt&
f- ....i~.~duele stenen

ooaetreden vemchuMno

ruimte tussen toolaaa en filter

..... ZUII:::e:.:n -+- =-BI:;::o.::kk,;:::8n _

soleetbreedt~.-'. mm='___ _
lengte X breedte.: .•. _ .::~c..:O==--=cm~~X:....::~...:û=---"cm"'l

dikte: .l.o

.,o""'PEe!.:.n_o::0t=PPBN:!.-'-'lla"'k"'te"-._...O' % (standaard).

in.klemming nee I ja
dikte: sorterino cm/ cmcm

gemid.

mln.
meting steendikte in cm cm

cm
0,5inwassing nee I met

inslibbina ..... nee I ja

J!'in"""aeaot""""'len!!- ._ .. l!~t~falt / beton
wiize van inoieten oooervlakkiJ:Il volledig I anders ....

mm

waterdichtheid nee/ja __

vliilaaQ totale dikte____ _!!n"'ee,,_''-.Jj'"-.a._ .•.._-,aa=nta",I",: _ cm
nee Ija soort:geotextiel mm

Zaksnelheid waterooD. .. 1I•.!2!.onderzijde to~.... mIIl __.. zaksnelheid cm!..111_ÏD_

~~uur na aanvang b. tot on~erzijde filterlaag min zaksnelheid cm/min

filter dichtoeslibd ? nee I ia C als zaksnelheid < 6 cmlmin dan is fiHer dichtoeslibdl

materiaal .~ql
minimale ~.i!<!e (/ 10 cm

0,5 mmFilterlaag

0,5 mm
___ _:gem.=.icjdeldedikte =
( in het veld bepalen conform instructie)

cm

mijnsteen if)é) cm

1-- -""~1· deel!Jt;/ a:...if:!TI
(1) (2) (3) (41.@___

<; ,f vettigl zavelig I zanderig / gestrucll za_~

zanderig/ geslruct.! .~

,-,--,==~_",zanderig I gestructJ za..fl!!....
zanderig' gestrucll zand

Onderlaag, diktes

klei, 2" deel cm YE!!ti.9 I zavelig I

totale dikte "kl~i~~~ deel cm vett!g I zavelig I

IlkJei,4" deel cm vettig Lz,avelig I

kern klei I zand

Kwaliteit zetwerk 1 = goed
2 = matig
3 = slecht

Kwaliteit steen
Kwaliteit constructie-

IDataverwerker:

Fomwlierinwinning.xls FormulierInwinning versie: 22-8-2006

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93



Resultaten breekpunten bijlage 10

Reaistrator : cOO",

standaardollbouw nee 'ia
-:~~a~n~l~eg~: __

is er ooit stonn~ade geweest

voor' In , na ..:.:....:....:...:... _ _

nee' ja ... m2 irU.9.~.;_.'-- ._ _.... m' ._....._

opgetreden zakkit:'9l!.n. over grote op~"!.Iak=t"_a _

inál1lÏduele s~n.en

....!n"'ee=l...ja"--'-'•• '-'.c.>cm"-"-_. .••. ••...•.••

nee' ja ... cm .... .... .. _....
_ ._n.ee=._,_'...s., .._... ._. _lopgetreden verschuiving. __

ruimte tussen tODlaaa en fifter onwaarschi" nli'k .a

I-- ~ilen ---t------- ..-- Blokk~!' .•...__

,open oppervlakte ... ...!O.%. (~ndaard) spleetbreedte_-,-. mm .. _

l"in"'k.::;le:::.m:.::m=in"'-g .._._.~.ee""-'-'..I:ja,,_________ _ +I:::B"'n!;!leX breedte:. _~o cm X SO qn
dikte: scrtertno cmI cm dikte : 20 cm

meting steendikte in cm

____ ... D_,~ ..~. ._~

wiize van inaieten

____ _.:..:n.::.ee:...:'met

___ ~n~ee~'.ja~ _

nee' asfalt , ~~to~n, ._. __ __'!'..,..terdichlheid

oDPervlakkkl' volledi!l' anders ....

.~[.@_._-

inwasslng

inslibbing

inaeaoten

!-'vl_"lij""lla=a"'Q "n"'e_e, ja
gBotextiel nee' ja

totale dikte
011)

aantal:

soort:

cm
mm

Zaksnelheid wateroP~,-_. a. tot onderzijc:f_eto~laag ... !Oin za~~!.lBlheid cm/min

~! na aanvang b. tot onderzijde f!lt_erlaag _!Oin zaksnelheid cmImin

filter dichtgeslibd? nee , ia I als zaksnelheid < 6 cm/min dan is filter dichtaeslibdl

Filterlaag materiaal (~ PT 0,5 mm

minimale dikte . ~ S' ~..:._----_-__-_-__ _;g.,e"'m"'id"'d"'e"'ld"'ee..d::i:.::kt"'e -'cm= __
mm ( in het veld bepalen confonn Instructie)0,5

Onderlaag, diktes (1) (2) (3) (4) (5)
m.ijnsteen ...t.~.'.. cm

________ klei, 1·deel'> 6:o__-,cm=_+iS'"-4 vettig' zavelig' zanderig' gestruct, zand
•.. ïdei, 2· deer"' .. ". cm vettig' Z8l1_elig' zanderig' gestruct_' .~

F====to=ta=l=e=d=ikt=e===r~~kl~i~;·deel •._.- ..."""::c"'m':"""'-+--I-I- vettig' zavelig' zanderig' gestruct_' za~

1=========!J:~jk::::lei,.~· ..::.dee::.:::..I___ __:=cm::":"_--L---,,--_yettigI zave1i9.'- zanderig I gestructl za!J<!_

kern klei} zand

Opmerking

IKwaliteit zetwerk =B
hJ!.~",WsI=H",eit"-",st",ee,,,n,,- _
IKwalHeit constructie-oobouw

1=goed
2= matig
3 = slecht

kwaliteitsoordeel beheerder
8nd~-::::O

(alleen invullen bij het naverkennen 1

IDataverwerker: IDatum dataverwerking:

Formulier inwinning.xIs Formutierlnwinnlng versie: 22-8-2006

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 1370

Fax (0118) 62 19 93



Resultaten breekpunten bijlage 10

~~~~~~~ breekoositienabijdijkpaal: /3&£;.,...&0
Polder /h.4OÛ_AJ~ __~ ..~,IU-< hL. Glooiinasvlak code:

Naverkenner: Datum navarkennen :

code Datum openbraken:

GloolinDStvoe standaardoobouw nee/ia

~!lr van aanleg: VI' voor IIn I na .... :.:_._.

~ sto~ha?_!.g~ nee Ija _ .. m2 in.19 .•..:_c.. _

ocaatreden z~lr:!g~Il.. . I?~.!H'grote oppervlakte ..n~i~.,-,· -'-'-..::=:.:.:.... _

1- .i[lJl.~y!dl!e.1estenen !le.e_!_@_,,-,.:..~_. _
f!:0~cale~t~red=en~ve~rsch=~u~iv!!'in~a__ ... __ ...__. . ..!:n~ee~/_Jj!'.a .. -1

ruimte tussen toolasa en filter onwaarschïnlïk 'a

....•...• _.. . -'B::;I::::o;.::kk"'8::n:... _Zullen

I-'looen="--o!!J)Pe=pe'-'lrv-"'lakte= .. ..!l..'I5>._~I!<!~~rd~d~ll_ _I'ISD~IIe~e"'tb~!.':ree~~..:..... ....:.m:.::.m:: _J

l-'in'-"k'"lem=m-'-'i"-'n"---,~ .!'n~ee=-"ili_______ _ . lengte X b~I!._: .. S-Û cm X ~~

dikte: sorterina cmI cm dikte : .L 0 cm

gemk!.6 7 cmmeting steendikte in cm
min. cm

mmJ-:in:::w:::8S=si::..:n:;!_g. .:.:n:::ee::.:__1m::::::et=-- .. .__.....

~!lg__- ..-.----------'.!n"'ee"-'-'" ja~ _
lJno-E!QQte_n ._ ._. _r!~J.·.!!a"'sfa.!!It!!./!Jbe~to~n-'-- •__._~rdichtheid

wijze van inaieten oooarvlakkÏ!lI volledi!!1 anders ....

vliilaaa _!l~___!_@.. a~a~n!."ta'!':I:'__ t~o"ta"'le,_'d"_'ikt"'e"'___

geotexliel nee I ja soort : 0..
cm
mm

a. tot onderzijde toplaag __ .. !1Ii!1 zaksnelheid . ~~

b. tot onderzijde filterlaag min .. ~~l!!!l!lheid cmlmin
nee / .a { als zaksnelheid < 6 cm/min dan is filter dicht<l8Slibdl

~Iheid wateropp.

tiiclsduur na aanvs!}9_

filter dichtaeslibd ?

_m_a_ten_'aa_1 ~-g_ -=O-'-',,=-- m::.::.:.m:__,_

1---- .__. _lTI[Il!'!lIi!~dikte I~ cm gemiddelde dikte =
0" mm ( in het veld bepalen conform instructie)

Filterlaag

cm

~1!9.dlkte8 mijnsteen /!t) cm (!L (2) (3) (4)

f- ~k~le'!J_i,..!1_'·dee~'!...1 AIL:.~iV..-6~?4.,,_ .~c:f!I--,r~~ttigLzaveU91 zanderig I gestruct.l
klei. Ze deel cm vettig / zavelig I zanderig / gestruct/

1-_--"to""tae,le"-"-di,~kt"'e'---__ ~I<l~!.~.deel cm vettig~-;~~~;ig-,'- zanderig I gestruct.l

1=========-lgi.k:~I_::ei,_,,·~e! .. __. cm vettigl zaveligl zan~1 gestruct.l

(5)

zan~_
zand

zand

zand

kern klei/zand

Opmerking

1~1~~wa~I~~H~Z~etwe~~~--------.----~I~1 l=go~
1J.':IK~waI~ile~it'!..;s!!.!tee~nc.__ 11--I1 2 = matig
IKwaliteit constructie-oabouw I I 3 = slecht

_____ ---=rkw==jallteitsoordeelbeheerder
Eindscore I I

(alleen invullen bi het nave~ennenl

IDataverwerker: IDatum dataverwerking :

Formulier inwinning.xJs FormulIerInwinning versie : 22-8-2006

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 6219 93
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