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Actualisatie toetsing bekledi~g Inleiding

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

In het kader van de actualisatie zijn de destijds geïnventariseerde gegevens gecontroleerd. Dit is gebeurd
op basis van verificatie in het veld, controle van de invoerformulieren en het oplossen van tegenstrijdighe-
den en onvolkomenheden. Hiermee is tevens de eerste fase van de geavanceerde toetsing doorlopen. In
het rapport "Vervolg inventarisatie Steenzettingen Noord- en Midden-Zeeland" [lit1] wordt aangegeven op
welke wijze de actualisatie zal worden uitgevoerd. Het onderliggende rapport beschrijft de actualisatie van
de toetsing van de steenbekledingen langs de Oesterdam tussen dijkpaal 1150 en 1195. De huidige
steenbekledingen op dit traject bestaan voor een groot deel uit (haringman)betonblokken, koperslakblok-
ken en doorgroeisteen.

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

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

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

Invoergeaevens 1 oordeel per dwarsprofiel Steentoetstabel 1 oordeel per vlak/tafel
Database Bijlage 11.1 t/rn 11.4 Bijlage 12 Bijlage 14.2 t/rn 14.4

Exclusief beheerdersoordeel
Database met logische Bijlage 11.5, 11.6 Bijlage 18 Bijlage 14.1, 13
Aanvuüinoen/aanpassinqen Bijlage 16 (benodiode diktes) Inclusief beheerdersoordeel

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

2 Beschrijving dijktraject

Algemeen
De Oesterdam ligt tussen de eilanden Tholen en Zuid-Beveland en is in beheer bij Rijkswaterstaat. Langs
het gehele traject is ondiep voorland aanwezig, bestaande uit schorren en slikken. Op locaties met breed
en/of hoog voorland wordt de golfaanval op de bekleding gereduceerd. In bijlage 4.1 zijn de golfrandvoor-
waardenvakken aangegeven die op het betreffende traject worden onderscheiden.
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Toplaagtypen
In figuur 2.1 is een overzicht gegeven van de procentuele verdeling van de oppervlaktes van de aanwezi-
ge harde bekledingstypen van het dijktraject tussen dijkpaal 1150 en 1195. In totaal is bijna 125.000 m2

harde bekleding aanwezig. De voorkomende harde bekledingstypen zijn (haringman)betonblokken, ko-
perslakblokken en doorgroeisteen.

Fig. 2.1: %-verdeling oppervlakte toplaagtypen Oesterdam

Kopers lakblokken,

28%

Doorgroeisteen, beton,
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Actualisatie toetsing bekleding Beschrijving dijktraject

Kreukelberm
Langs het gehele traject is een kreukelberm aanwezig met een breedte van 10 meter en een sortering van
40/200 kg.

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

Waterschap Zeeuwse Eilanden 5
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3 Uitgangspunten

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

1. Het eindoordeel wordt bepaald door de eindscore van STEENTOETS, versie 4.04. Hierbij geldt dat de
maatgevende combinatie van golfrandvoorwaarden bepalend is. Verder geldt dat een afwijkend be-
heerdersoordeel doorslaggevend is voor het eindoordeel. Eén en ander conform het Voorschrift Toet-
sen op Veiligheid (VTV) [lit7].

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

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

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

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

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

scheide gegeven een 1/4000 windsnelheid, deel", RIKZ juli 1998" [!it5] en "Golfberekeningen Ooster-
scheide, Golfbelastingen voor het ontwerpen van dijkbekledingen, RIKZ januari 2001" [lit6]. Deze
randvoorwaarden zijn in principe afgegeven op 50 meter uit de teen van de dijk. Een eventuele reduc-
tie van de hier bepaalde golfbelasting kan optreden door de aanwezigheid van havendammen en/of
voorland. Indien hiervan sprake is, wordt dit vooralsnog niet in de golfbelasting verdisconteerd. Wel
zal worden aangegeven op welke trajecten de aanwezigheid van havendammen een rol kan spelen in
de reductie van de golfbelasting. Voor de aanwezigheid van een klein stukje voorland wordt dit niet
gedaan omdat dit slechts in zeer specifieke omstandigheden effect heeft.

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

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

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

Goed (stabiel) Voldoende
Twijfelachtig/Geavanceerd Onvoldo.ende (instabiel) __ Twijfelachtig -----

Goed (stabiel) Voldoende

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Voor doorgroeistenen wordt geen beoordeling meer gegeven, omdat in steentoets 4.04 wordt verwe-
zen naar grastoets.

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

Belasting Sterkte
tana s 1:2.65 Dikte 2: 0.20 m
Hs s 2.0 m Penetratie 2: 0.15 m
TD s 6 seè Toplaaqtype 26,01

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

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

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

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

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

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

In het algemeen geldt dat in de Oosterschelde de situatie met maximale wateroverdruk al is opgetre-
den, waardoor bij een goed ogende constructie de toplaag hieraan voldoet. Voor goed ogende con-
structies is het oordeel t.a.v. wateroverdruk 'voldoende' als de dikte groter is dan 17 cm, indien de

2 z
MGW
Ogr

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

Waterschap Zeeuwse Eilanden. 7
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tafel is opengebroken een dikte groter dan 15 cm. Voor golfklap wordt niet uitgegaan van bewezen
sterkte en gelden de voorwaarden uit de tabel. De slechtste score van de twee aspecten is bepalend
voor het beheerdersoordeel en wordt alleen in bijlage 13 en 14.1 meegenomen.

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

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

22. Voor een bekleding bestaande uit vol en zat gepenetreerde breuksteen wordt de minimaal benodigde
laagdikte in de golfklapzone bepaald op basis van de benodigde steendiameter Dn50'De dikte van de
bekleding dient minimaal 2*Dn50te zijn en een minimale steensortering 5/40 kg wordt toegepast. De
praktische laagdikte wordt dan 0,40 meter voor 5/40 kg en 0,50 meter voor 10/60 kg. De toetsing be-
staat uit een visuele inspectie van de constructie, waarbij eventuele zwakke plekken (dikte s 1,0*Dn50)
worden opgespoord. Tevens wordt gekeken naar de boven beëindiging van de constructie, het zoge-
naamde waterslot.

23. Volgens de toetsregel voor overgangs- en aansluitingsconstructies zijn dergelijke constructies goed
als de overgangen volledig zijn ingegoten met asfalt en uit veld bezoek blijkt dat de aansluitingscon-
structie daadwerkelijk aansluit zonder kieren en volledige penetratie aanwezig is. De omliggende
steenzettingen worden getoetst volgens de normale werkwijze. .

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

25. In het veld zijn verborgen constructies niet visueel te controleren. Voor de toetsing wordt ervan uitge-
gaan dat de constructies zijn uitgevoerd conform de ontwerpnota en daarmee de sterkte van de con-
structie overeenkomt met het ontwerp.

26. Bij de nieuwe werken wordt vaak een onderhoudsstrook op de buiten berm aangelegd. Deze bestaat
meestal uit een 3 meter brede strook asfaltbeton met een laagdikte van 0,06 m. Als onderliggende
laag wordt over het algemeen een pakket fosforslakken (0-40 mm) aangebracht of ander materiaal
met dezelfde sortering. Vaak sluit de onderhoudsstrook aan tegen de naastliggende bekleding. Om te
beoordelen of de aangelegde constructie voldoende sterkte heeft is een gedetailleerde toetsing uitge-
voerd. Hieruit blijkt dat de aangelegde constructie zodanig sterk is dat een maatgevende storm ruim-
schoots kan worden weerstaan (zie memo werkgroep kennis K-OO-10-56). De toetsing bij overdracht
bestaat uit een visuele inspectie van de constructie (scheurvorming). Tevens wordt gekeken naar de
aansluiting op de naastliggende bekleding.
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Actualisatie toetsing bekleding Toetsproces

4 Toets proces

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

4.1 Inventarisatie steenzettingen Zeeland

In 2000 zijn in het kader van de inventarisatie steenzettingen Zeeland reeds inventariserende toetsingen
uitgevoerd voor de Oosterschelde. De toetsscores zijn opgenomen in drie bundels "Overzicht toetsing
bekleding; bijlage 11.3, 14.1 en 14.4". [lit2,3,4].

4.2 Actualisatie

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

4.3 Ontwerp

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

4.4 Revisie

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

4.5 Overdracht

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

Waterschap Zeeuwse Eilanden 9
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5 Bevindingen en beheerdersoordeel

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

(Logische) aanvullingen en wijzigingen

• Top- en onderlaag
Bij de controle in het veld zijn er geen onvolkomenheden of fouten met betrekking tot de aanwezige top-
laagtypen geconstateerd. Wel zijn er een aantal wijzigingen met betrekking tot dichtslibbing van top- en
filterlaag doorgevoerd omdat er in het algemeen van kan worden uitgegaan dat er geen dichtslibbing van
top- en filterlaag plaatsvindt boven gemiddeld hoogwater. Er is daarom voor de vlakken die voor meer dan
75% boven GHW (voor dit traject ongeveer 1,85 meter NAP+) liggen, verondersteld dat top- en filterlaag
niet zijn dichtgeslibd. Voor de vlakken waarvan tijdens het veldbezoek is geconstateerd dat er tijdens eb
nog water tussen de steenspleten zichtbaar is, wordt verondersteld dat zowel de top- als filterlaag is
dichtgeslibd. In onderstaand overzicht is voor het betreffende traject GHW aangegeven.

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

Kreukelberm !

Volgens de randvoorwaarden van het RIKZ dient op de Oosterschelde op het betreffende traject onder
maatgevende omstandigheden rekening te worden gehouden met golfhoogtes van 0,40 tot 2,00 meter. Bij
deze golfhoogtes dient een stabiele bestorting te voldoen aan de volgende eisen:

1. Sortering 40-200 kg;
2. M50-gem 115 kg;
3. Breedte van minimaal 5 m.

In onderstaande tabel zijn gegevens van de aanwezige kreukelberm opgenomen. In de laatste kolom
wordt aangegeven of de kreukelberm wel of niet stabiel wordt verondersteld. Wijzigingen in de toetscores
van de vlakken die onder de kreukelberm liggen zijn aangegeven in bijlage 13 en komen tot uiting in bijla-
ge 14.1. De kreukelberm die aanwezig is tussen dijkpaal 1150 en 1195 wordt grotendeels als voldoende
stabiel verondersteld.

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

1150 1185 10 40/200 kg_ voldoende
1185 1195 onbekend onbekend -

Waterschap Zeeuwse Eilanden 10
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Actualisatie toetsing bekleding Bevindingen en beheerdersoordeel

Beschrijving vlakken met afwijkende scores (vergeleken met inventarisatie)
In de onderstaande tabel zijn de vlakken opgenomen die een afwqkendescore (o.b.v. bijlagen 13 en 14,1)
ten opzichte van de eerder uitgevoerde toetsing hebben gekregen. Tevens is getracht deze afwijkende
score te verklaren.

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

05112101 29 Nader Ond ONVOL bi' 15% toeslag op de golfhoogte dan diktetekort; bï actualisatie beheerdersoordeel onvoldoende

OS112103 11 GOED ONVOL diktetekort > ëcm; bi' actualisatie beheerdersoordeel onvoldoende
05112701 17 ONVOL Grast dooraroeisteen wordt niet meer met steentoets-aetoetst
OS115502 111 Nader Ond ONVOL bï inventarisatie score toolaao oeavanceerd t~, v. dichtgeslibd toolaaolfilter J/N
05115503 29 Nader Ond GOED bii inventarisatie score toolaao oeavanceerd i:a,v, dichtgeslibd toolaaalfilter J/N
OS116204 17 Nader Ond Grast doororoeisteen wordt niet meer met steentoets aetoetst
OS116601 11 GOED ONVOL diktetekort ëcrn: bï actualisatie beheerdersoordeel onvoldoende
OS117301 11 GOED ONVOL diktetekort > 10cm' bï actualisatie beheerdersoordeel onvoldoende
OS117304 29 Nader Ond GOED bii inventarisatie score toolaao aeavanceerd t.c.v. dichtoeslibd toolaaalfilter JIN
05118704 11 GOED ONVOL bii 15% toeslao 00 de oo~hooate dan diktetekort' bï actualisatie beheerdersoordeel onvoldoende
OS118706 11 GOED ONVOL bH15% toeslao 00 de oolfhooate dan diktetekort; bii actualisatie beheerdersoordeel onvoldoende
OS118707 11 GOED ONVOL slechte constructie: blokken op klei: bii actualisatie beheerdersoordeel onvoldoende'..
Tabel 5.2: Overzicht verschil In toetsresultaten

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

Waterschap Zeeuwse Eilanden 11
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6 Vervolg

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

Waterschap Zeeuwse Eilanden 12
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Toelichting bij bijlagen

Nr; en typ.e e.m.s.chriivina bjjlaae.ll

1 Toelichting omzetting inwinformulier naar spreadsheetprogramma STEENTOETS

In deze bijlage wordt beschreven op welke wijze de gegevens van de inventarisatie worden omgezet in een vorm die geschikt is voor
Algemeen STEENTOETS. Het betreft aHeende kleikwaliteit. kleikem, afschuiving en maleriaaltransport. Deze tabellen zijn in overleg met Rijkswaterstaat,
(tabel) Dienst Weg- en Watertouwtwnde (OWW) tot stand gekomen. Verder is een lijst met afkortingen opgenomen van conslructie-elementen

opgenomen.

2 Conversietabel diikDaJenstelsel oer aebiedlreferentiestelsel Bl
Per gebied wordt een conversietabel met een nadere gebiedsaanduiding, zoals poldemamen, gegeven. Hierin zijn de volgende drie

Gebied referenliestelsels opgenomen:
(label) A. Dit slelsel is gebaseerd op een dijkpaalnummering, veelal per polder, zoals deze buiten aanwezig was Um 2000. Langs de Noordzee betreft dit

het jarkus raaienstelsel.
B. Dil stelsel is geprojecteerd op de buitenkruinlijn van de dijken en de duintop van de zeereep bij duingebieden. De volgende afzonderlijke
stelsel worden onderscheiden: Noordzee Schouwen. Noordzee Walcheren en Noord-Beveland, Westerschelde en Oosterschelde.

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

3 Materiaaltabel

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

(tabel) I
4 Hvdraullsche randvoorwaarden bekledina volaens RIKZ Der aebied

iIn bijlage 4.1 en 4.2 worden de hydraulische randvoorwaarden voor de bekleding gegeven voor drie verschillende waterstanden en het toetspeil
bekleding. Voor de Westerschelde en de Zuidwesi kust van Walcheren is de golfbelasting gebaseerd op ·GoIfrandvoor-waarden op de
Westerschelde gegeven een 1/4000 wind-snelheid, deelII, RIKZ juli 1998·. Voor de Oosterschelde is de goIfbeIasling vastgelegd in
GoIfrandvoorwaarden Oosterschelde, concept; december 1998, RIKZ.
Het 'loelSpeil bekleding· is gebaseerd op hel rapport ·Oe basispeilen langs de Nederlandse kust, RIKZ mei 1995·. Het 'Ioetspeil bekleding" is
gelijk aan het basispeil uit 1985 vermeerderd met de invloed van 6S jaar (1985-2050) zeespiegelstijging. Eén en ander conform hel rand-
voorwaardenboek. Tabel met golfcondilies volgens tabel1, 2 en 3 behorend bij 3 waterstanden. Voor de Ooslerschelde belrefl dit de
waterstanden NAP. 2 meter + NAP en 4 meler+NAP. Voor de overige gebieden zijn de golfcondities gegeven bij 2 m+NAP, 4m+NAP en 6
m+NAP.

4.1 Tabel met de hydraulische randvoorwaarden bekleding inclusief de aanpassingen die nodig zijn om het
interoolatieoroces binnen STEENTOETS aoed te laten verlopen.

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

4.2 Overzicht van de hvdraulische randvoorwaarden alleen voor oolftabel t
Gebled In dit overzicht wordt de golfhoogte en de golfperiode bij 3 waterstanden en bij loetspeil gepresen-teerd. Verder wordt hel toetspeil bekleding en
(figuur) het loetspeil2000 (kruinhoogie) samen met GHW in een figuur weergegeven.

5 Overzichtskaart
1 per traject Op de overzichlskaart, ingezoomd op het totale lraject (ArcView J. zijn de referentielijn van de waterkering, de dijkpalen volgens het

(GIS) referentiestelsel B en de dijkvakindeling weergegeven. Hierbij wordt een topvectorkaart (schaal 1:2S.0OO)als ondergrond gebruikt Op deze kaart
wordt eveneens de grenzen van de randvoorwaarden vakken aangegeven.

6 Overzichtskaarten met toplaaatypen
Meer per traject Voor een beter ruimtelijk beeld van de glooIingstafeis is hellraject opgedeeld in een aantal deeltrajeclen met een lengte van 100 lol 200 meter.

(GIS) Hierin wordt duidelijk gemaakt welke toplaaglypen voorkomen. Verder wordl in elk overzicht voor iedere glooiingstafel de uniek vlekcode als label
toegevoegd. Deze bijlage vormen een belangrijk hulpmiddel bij een veldbezoek.
Naast de dijkvakindeling inclusief de dwarsprofiellocatie en het referenliestelsel B en zijn ook de dijkpalen van het referentiestelsel A opgenomen.
om de plaatsbepaling bij een veldbezoek te ver-eenvoudigen.
Voor een beter ruimtelijk beeld van de glOOiingstafeis is hel traject opgedeeld in een aantal deeltrajecten met een lengte van 100 lot 200 meier.
Hierin wordl duidelijk gemaakl welke toplaagtypen voorkomen. Verder wordt in elk overzicht voor Iedere glooiingstafel de uniek vlakcode als label
toe-gevoegd. Deze bijlage vormen een belangrijk hulpmiddel bij een veldbezoek.
Naast de dijkvakindeling Inclusief de dwarsproftellocalie en het referenlieslelsel B en zijn ook de dijkpalen van het referentiestelsel A
opgenomen, om de plaatsbepaling bij een veldbezoek te vereenvoudigen.

7 Vooraanzicht toplaaaindelina, oescnemanseerd 00 basis van de dwarsprofiellocaties
1 per traject Indeling van de toplaagtype conform de kolommen 'vlakcode" en 'onderlinge samenhang" van de maleriaaltabel. Voor de gebruikie kleuren wordt

(figuur) verwezen naar de legenda waar eveneens de opper-vlakten per vlakcode zijn vermeld. De horizontaal geprojecleerde oppervlakten zijn berekend
op basis van de gekozen dijkvakindeling. Hierdoor zal enige afwijking optreden met de werkelijk geprojecteer-de oppervlakten, zoals deze mei
GIS bepaald zijn.
Op de verticale as worden de hoogtematen weergegeven ten opzichte van NAP.
Onzichtbare vlakken zijn met diagonale lijnen weergegeven.

" Standaard labelkeus: Toplaagtype ats ingevoerd

8,1 Vooraanzicht Vlakcode geschematiseerd OD basis van de dwarsorofiellocaties
1 per traject In dit vooraanzicht worden aUeunieke vlakroderingen weergegeven. Oe opbouw van de code is als volgt. Voor de Westerschelde en de

(figuur) Oosterschelde refereren de eerste drie cijfers aan de dijkpaal waar hel vlak begint. De twee laatste cijfers geven een volgnummer aan. Een cijfer
achter de komma bete-kent dal het vlak in het spreadsheet ·OYKT AFEI.· gesplitst is in verband mei de presentatie en/of de precisering van de
toetsresultaten.

1 van 4 overzicht beschrijving bijlagen.xls
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Nf. en type IQms.C1:lr:i'iiiina'61ilade.o
I
aijlage 8.2 tlm 8.7 worden alleen op venoe« bijgevwg(l, Als (Ie informatie van qaze bÎÎ/~f1enreeds terug te vindim
op EI)'jdefJ)Qver:zichtendan wordt dit hierollderllermeld. Onzichtbare vl$klêef)\~n met è1ia:flpnaJe'lyRen
Wi3elf}egevèn,

1 per traject

8.2 Vooraanzictlt'ToDlaaa
In dit vooraanzichl wordt hel toplaagtype van alle vlakken weergegeven. De codering is conform de materiaallabel van bijlage 3. Dit kenmerK is
opgenomen in bijlage 7.

8.3 Voóraariiiêtlt'Constwctiéeótte
y. 'w., ", ce-

Iin dit vooraanzicht wordt de constructiecode van alle vlakken weergegeven. Uil de constructiecode kan direct de opbouw van de toplaag mat da
bijbehorende onderlagen worden afgeleid, De codering is conform de materiaaitabel van bijlage 3.

8.4 .Vooraanzicht Ialudflellina, "
In dit vooraanzichl worden van alle vlakken de minimale en maximale laludhelling in graden weergege-ven.

8:5, ~,($fJr:aanti(:ht,QèkozeniadrnIÎ'llstr:atïel.kerimer,k" -: ,,," ',,",,b',,;
"" ".,

In dil vooraanzicht kan één van de administratieve kenmerKen zoals deze in de database zijn ingevuld. xx is het volgnummer zoals deze vermeld
is in bijlage 17.

8.6 V.O'ofàanzlcllt"aekozen,l<êrimèitk\.Ûitltiiilac:ae.·12· , " .•,..', ,;::;c .,,~LL.;,;
In dit vooraanzicht kan één van de kenmerKen uil bijlage 12 worden weergegeven Dil betreft alleen de invoerparameters. Hiermee kan zichtbaar
worden gemaakt hoe de conversie de verschillende parame-ters naar STEENTOETS is verlopen. xx is het volgnummer zoals deze vermeld is in
bijlage 17.

8.7 Vooraanzicht gekozen kenmer'l< uitbijlaae 13
In dit vooraanzicht kan één van de kenmerken uit bijlage 13 warden weergegeven .xx is het volgnummer zoals deze vermeld is in bijlage 17.

9 DwarsDroflelen voor tralect ... tot ••.
1 of meer per Voor het geselecteerde dijkvak wordt een dwarspro-fiel sa-mengesteld uit de gegenereerde gegevens van de ESRI module. Eventueel wordt dit

traject profiel ter controle vergele-ken met de bronge-ge-vens uit DG-dialog topoqra-fle. Verder wordt in het dwarsprofiel de rtgging van het maaiveld
(figuur) aangegeven. In de bijbe-horende label is een aantal kenmerKen van de tafels opgenomen. Voor de onzichtbare vlakken is het profiel aangepast

als de taludhelling afwijkt van de bovenliggende tafel. Bij een te flauwe helling wordt de verticale maat aangepast en bij een Ie steile helting de
horizonlale maat. In bijlage 15 wordt hiervan een oveizicht gegeven.
Slandaard worden slechts een beperkt aanlal dwarsprofielen in de rapportage meegenomen. Alleen op verzoek worden alle dwarsprofielen
uitgedraaid.

10 Overzichtskaarten, alJeenop verzoek
Overzichtkaatt conform bijlage 6, met het toetsresultaat als kenmerk.

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

10.3 eindoordeel exclusief beheerdersoordeeJ zie ook bijlage 14.3; bovengrens= ondergrens+O.5 m

10.4 eindoordeel exclusief beheerdersoordeei zie ook bij/<lge 14.4; goIftabel2

11.1 STEENTOETS vooraanzicht eindscore per dijkvak Der alooiinastafel
1 per traject Iin dit vooraanzicht wordt de eindscore van STEENTOETS per dijkvak weergegeven. Derhalve zijn per glooiingslafel meerdere scores mogelijk.

(figuur) Iin de legenda wordt de resulterende oppervlakten vermeld. Een en ander conform bijlage 7.
lEen score ·geen oordeel" betekent meestal dat het toplaagtype niet met STEENTOETS te beoordelen is. In een enkel geval (klein of
.onbelangrijke lafel) zijn onvoldoende gegevens bekend, waardoor STEENTOETS geen resultaat oplevert.

I:> Slandaard labelkeus: vlakcode

11.2 STEENTOETS vooraanzicht eindscore per dijkvak per Qlooiinastafel met S.Qr =o.er +'12 m
1 per traject Voor het ontwerpen van werKen in het kader van het project Zeeweringen worden in dit vooraanzicht de resullaten weergegeven conform bijlage

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

" Standaard labelkeus: vlakcode,
11.3 STEENTOETS vooraanzicht toolaaQstabiliteit per dijkvak per alooiinastafel

1 per traject In dit vooraanzicht wordt de resulterende toplaagSlabilIteit van STEENTOETS per dijkvak weergegeven. De onderliggende score van ANAMOS
(figuur) wordt eveneens zichtbaar gemaakt. Per glooiingslafel zijn der-halve meerdere scores mogelijk. In de legenda wordt de resulterende oppervlakten

vermeld. Een en ander conform bijlage 7.

Standaard labelkeus: aanwezige toplaagdikte

11.4 STEENTOETS vooraanzicht eindscore per dijkvak per glooiingstafel, gotftabel 2
1 per traject In dit vooraanzicht wordt de eindscore van STEENTOETS per dijkvak weergegeven. Op basis van goIltabel 2. Een en ander contonn bijlage 11.1

(frguur)
" Slandaard labelkeus: vlakcode

11.5 STEENTOETS vooraanzicht o.b.v. aangepaste invoer
I per traject lopzet vergelijkbaar met bijlage 11.1. Echter resultaten o.b.v.logische waarden n.a.v. veldbezoek.

(figuur)
> Stanaaard labelkeus: vlakcode

I

I
I

I

I
I
I
I
I
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11.6 STEENTOETS vooraanzicht toplaagstabiliteit o.b.v. aanaeeaste invoer
1pertraject Opzet vergelijkbaar met bijlage 11.3. Echter resultaten o.b.v.1ogische waarden n.a.v. veldbezoek.

(figuur)
> Standaard labeIlteus: aanwezige toplaagdikte

12 STEENTOETS toetsinastabel
1pertraject De toetsingstabel van STEENTOETS, waarbij per glooiingstafel alleen de maatgevende situatie geselecteerd is. Dil wordt bepaald door het

(tabel) maximum van Hs/(i ;0)'- ;2/3

13 Eindscore bekledina per tafel inclusief beheerdersoordeel
1 per traject Een toetstabel waarbij de resultaten gedestilleerd zijn uit de toetstabel van STEENTOETS. Bij een afwijkende eindoordeel wordt in deze tabel het

(tabel) beheerdersoordeel met onderbouwing gegeven. oaar-naast zijn voor alle vlakken de oppervlakten weergegeven. Deze tabel vonnt de basis
waarmee een totaaloverzicht van de resultaten kan worden gegenereerd. Als uitbreiding op de inventarisatie wordt per tafel aangegeven wat de
benodigde dikte moet zijn om te zorgen dat fde toplaagstabiliteit verzekerd is. Hierbij is zonodig de constructieopbouw (enigszins) aangepast. Dit
lbetreft met name wijziging van de dichtgeslibdheid van toplaag of filterlaag.

14.1 Eindoordeel bekledina Deralooilnastafel inclusief beheerdersoordeel
1 per traject In dil vooraanzicht worden het eindoordeel van bijlage 13 gepresenteerd. Het betreft de eindscore van STEENTOETS inclusief het

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

> Standaard labelkeus: vlakcode

14.2 Eindoordeel bekledina oer alooilnastafel exclusief beheerdersoordeel aolftabel 1
1 per traject In dit vooraanzicht wordt per g1ooiingsta1el de eindscore van STEENTOETS gepresenteerd. Het betreft de kolom "eindscore tabell, bijlage 14.2·

(figuur) van bijlage 13.

> Standaard labelkeus: vlakcode

14.3 Eindoordeel bekleding per glooiinastafel excl. beheerdersoordeel met Bar = Oar + %m
1 per traject In dit vooraanzicht wordt per glooiingsta1el de eindscore van STEENTOETS gepresenteerd. Het betreft de kolom "eindscore met B.gr = O.gr + ~

(figuur) m bijlage 14.3" van bijlage 13.

> Standaard labelkeus: vlakcode

14.4 Eindoordeel bekleding per glooiingstafel exclusief beheerdersoordeel aolftabel 2
1 per traject In dit vooraanzicht wordt per glooiingstafel de eindscore van STEENTOETS gepresenteerd. Het betreft de kolom "eindscore tabel2, bijlage 14.4"

(figuur) van bijlage 13.

> Standaard labelkeus: vlakcode

14.5 Eindoordeel bekleding per glooiingstafel, inclusief beheerdersoordeel en 15%toeslag op golfhoogte

1 per traject lAIleen voor de Oostersehelde
(figuur) 'In dit vooraanzicht worden het eindoordeel van bijlage 13 gepresenteerd. Het betreft de eindscore van STEENTOETS inclusief het

beheerdersoordeel en 150/. toeslag op de golfhoogte. Hierbij geldt dat per glooiingstafel (=vlakcode) één score mogelijk is.
Om het effect van de stagnante waterstanden in de Oosterschelde te verdisconleren wordt voorlopig uitgegaan van een 15% toeslag op de
golfhoogte.

,> Standaard labelkeus: vlakcode
!

15 Aanoassinaen van onzichtbare vlakken
1 per traject i'n drie overzichten wordt aangegeven op welke wijze het talud van de onzichtbare vlakken wordt aangepast zodat de helling overeenkomt met

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

1

16 Overzicht benodigde dikten
1 per traject i In dil overzicht wordt voor iedere tarel in elk dwarsprofiel aangegeven het tekort dan wel overschot aan dikte op basis van alleen de

(figuur) Itoplaagstabiliteit. De benodigde dikte is gebaseerd op het maximum van de 3 goillabellen. De constructieopbouw is zonodig aangepast om een
eindscore te kunnen berekenen. Deze visualisatie kan gebruikt worden bij de afweging om eventueel meer gegevens van de glooiing in het veld
te gaan verzamelen.

> Standaard labelkeus: aanwezige toplaegdikte

17 Constructieye gegeyens te tonen kenmerken al/een OD verzoek
Algemeen In 3 tabellen wordt een opsomming gegeven van de kenmerken die gebruikt kunnen worden als label

(label) In biilaaen 7, B.5 tlm 87, 11.1 tlm 11.4, 14.1 flm 14.4 en 16.
18 STEENTOETS toetsinastabel (Ioaisch aanaewld bestand)

1 per traject Opzet vergelijkbaar met bijlage 12. Het verschil met bijlage 12 zijn de blauw gemarkeerde cellen. Dit zijn logische waarden, waar gebruik van is
(tabel) gemaakt voor het bepalen van bijlage 11.5 en 11.6.

19 Tabel met oomerkingen en bevindinaen in het kader van het veldbezoek
1 per traject In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de opmer1<ingen en bevindingen in het kader van het veldbezoek.

20 STEENTOETS toetsingstabel (kleine vlakken)
1 per traject Opzet vergelijkbaar mei bijlage 12 en 18. Hel betreft de gegevens van de vlakken die door de schematisering in eerste instantie niet zijn

(tabel) beoordeeld.

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

25 Overzicht van de niet getoetste (steenzettinasMakken

3 van 4 overzicht beschrijving bijlagen.xls
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getoetsle glooiingstafels mei construceecooe.

I
I
I.

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

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

I
I
I
.1

I
.1
I.
I
I
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Bijlage 1

Toelichting omzetting inwinformulier naar het spreadsheetprogramma steentoets

versie: 16 december2004

1, KIelkwalIteit 2. Klelkem

Tabel_klelkwal

kwaliteit
goed/

kwal
inwinformulier

omschrijving matige
laag code

klei
0 nee 0
1 vettig ja 1 kI
2 zavelig ja 1 kJ
3 zanderig nee 0 kl
4 gestructureerd nee 0 kI
5 zand nee 0 za
6 veen nee 0 'Ie
7 mijnsteen ia 1 my

g
m
s
s

Tabel_klelkem

inwin
conversie

formulier
omschrii-ving spread code

sheel
blanco n

Z Zand n ZA
M MijnSleenkade n kl
0 Onbekend n ?
K Klei n KK
0 Nul n ?

kleikwaliteit wordt als volgt bepaald:
score_totaal = 1: (kwa~.dikte,)1 dikte,., ....

Hierbij geldt dal minimaal 75% van de laagdikte goed/matig moet zijn
om de totale laag als goedImalig te kwalificeren.

bij de inventarisatie is geen waarde
loegekend aan de kleikem

3a Afschulvlng 3b Inzandlng toplaag

Tabel afschuiving
conversie

inwinformulier omschrijving spread
sheet

blanco ?
J ia j
n nee n

Tabel inzandin toplaag

inwin
conversie

formulier
omschrijving spread code

sheet
blanco ?

J ia i i
GR grind i gr
Sl slakken j si
ST steenslag j st
N nee n n4. Materiaal transport

Tabel_zakking
enkel

inwin formulier
(zakking score
enkele enkel
in cm)

0 0
5 1
10 2
15 3

tabel_kwal -
constr

inwin
formulier score

kwal kwal
coostr. constr
opbouw

0 0
1 0
2 0
3 0

0

Tabel_materiaal
transport

conversie
score

spread
totaal

sheet

0 n
1 n
2 ?
3 i
4 j
5 j

Tabel_zakking
grote opp

inwin
formulier score

(zakking grote
meerderen opp

inem)

0 0
5 1
10 2
15 3

De score van het materiaaltransport wordt bepaald door 3 aspecten

score_lotaal = score_enkel + score_grote_opp + score_kwal_conslr

N.B. voor gepenetreerde constructies geldt altijd dal het matariaaltransport in orde is, ongeacht de opgegeven zakkingen.

5, Onderlaagopbouw Klasse-indeling voor kIel
op basis van Steentoets 4.02

6.

afkortin!! omschriiving D15(mm) afkorting omschriiving D15(mm
az zandasfall si silex
ge geotextiel 51 slakken 40?
gr grind st steenslag 20
kJ klei ve veen
Kl kleikem vi vlijlaag
my mijnsteen 5 za zand
pu [gebroken puin 30 ZA zandkem

Tabel kleikwal score
score klasse

0 5

0.75 m
1 g

conversie tabellen
reftabel steentoets.xls I/I

8:47
30-8-2006



Conversietabel dijkpalenstelsel

Oostersehelde

Bijlage 2

versie: 15juni2001

lengte (m)

Oosterschelde
'Oosterschelde
·OostersCheÎCië
·OosterSChelde
Oosterschelde
·Oosterschelde
·Oosterschelde
·Oosterschelde
~Öosterschelde

"~oostëiSchelde
. :Oostersenetoe .
:O.9_ste~cI!ëJg:ë
~Oosterschelde

55.040 55. Hendrikpolder 'Oosterscheloe --. ---g;-
ssjJä8-:- 62.-- - Anna JacobaPolder - - !OostersCttelde ~ - - - --- -93)

=-: 6~~:-65.782 wiÏl'ëilipolder _ -=-_----[Oostersc.!!_e_l_ïie 28
i

65.782: 70.609 Oudepolder iOosterschelde 45)- 4.~·
70.609: --72-:-461 Hendrikpotiiër(Kr3bbenkreek)10ósterSCheÎde 0; __ ~ 1.872

12.48ïr- 14.082 "-~'!.8~~Ae:iipojder .. F:i~s~ë_rschelQlL~ =-~~". '~ 1.5()()j___..~'
14.082; 78.069 Hollarepolder 'Oosterschelde 19i 1.900; 3.98

~~-~.!~~~?L__~·:i79~u~~~~!l~~_____ :Q_9.~~~ëh.iid~~ _,El__ 2.foor--
80.2191- 82.o_s_Anna '{l?sdij~eQ!der gQ_sJ~r!)_c~elde _:I71 l.i~l
82.:..~!L 83.62 Moggtl~~i.llpolder .. __..._9os~tlrschEl!de..._ ..... __ .15J 1.500;

. _83.62_5i 85.224 Kemp~~hofstedEl~!~~ .• Oosterschelde 16: 1:5001
_ _!~2~! . 87.0 Marg.~~e_f!:1,!~lder____ ~O.o_s!Elrs~~!1.El_. _~_ . 1.~~
_ 87.020[ 91.13 Stave~s~ElI?9.~d.tl~. _ \Q.ostEl~<:helde _ _. .._4~L_ 1 --~()()Qi
. 91.1?~L._. 93.2_:; Nie~E!..§~~Elnissepo!d~!. go_sttlrschelde.. .211 __:' .__ 2.~i.
_ _ 93.2~9~ 95.9_50~Q_ordp...~E!r .. ..__ ..~Oostersc_helde- _....__ 26, 1 2.500

95.950, . 97.30. QUQ_e_l_andpolder__... :Oosters~El!~ IJ; - - - 12öii-
97.309: 98.922 Muyepolder Oosterschelde . ""'-301"--

. 98.92rtö4~44- Scherpenissepolder :6ós'terschelde - --- 551
lö4.443,-,06.84 Klaas van Steelándpoldér"Oosterschelde -- -- .._.. 24'

- 106.849;- 108.1 Schakerloopolder . - ....- -'Oosterschelde--- - 25;'"

108.100' 119.42 Oesterdam -- -- 'Oosterséhelde 1

-119429: 121.331 Eerste Bathl?older - rOostërsëhëÎde läÎ
- 121.331'- 125.49 Tweede-Bathpolder lOosterSchelde .........ir

12'5498~.· 126.4 Stroodorpepolder ;Oosterschelde 91

126.498: 127.244 Oostpolder looeterscnetoe 1:

127.244. 129.92 Karelpolder 'Oosterscbetde __-=~167~.
129.925--131.70' Nieuwlail(iepokler 'tQosterSchelde .-_ 1

St pfeterspolder ·Oosterschelde---- 231

1
1334

5
'.°003°1: Nieuw Olzendepolder 'Oosterschelde 0;

136. Molenpolder Oosterschelde 111
lJ6.~~~ '36:..._ B.W.B.'(ers_eke _:Ó<i'itE!rsChelde ---99>
136.500 138.2 Burepolder Oosterschelde t
138.200' 140.8 B.W.B.Yerseke 'Oosterschelde
140.800' 147.700 B.W.S.Yerseke 'Kana:lI doorz-';~ikiveland
147.700' .'48.2 sluizencomplex Hansweert Kana:lIdaor~

148.200- 155.8 B.W.B-:-VeiSëkepolder -"--Kanaaidoor~
155.800 162.9Ó8B.w:S:vëï·seke polder .Oostersq.elde.
162~90s· 165.76 Wiihelnifnapolder Oosterschelde

- 165.169' 167.ilÖ Ööslbevelandpoider 'Oostèrschelde
167.710' 170.100 WilhelnliTlapÓWer .Oosterschelde
170.100" 171.017 Zandkreekdam :Oosterschelde
lil.oi7 176.774 Katspolder Oosterschelde
116.774' 185.40 Oud N-Bevelandpotder Oosterschelde
185.40i 189.67 Nieuw N-BeveJandpolder Oosterschelde
189.673- 194.061 Mariapoldër'- -. .Oosterscnelde
194.061 194.464 Onrus older .Oosterschelde

oude dijkpalen
referentieste!Sel A

grenzend aanOosterse helde poldernaaml
referenties!elsel B gebiedsaanduiding
van tot

o
5.573'

13.436-

22.Ó£
24.818'
25.722'
27.415·· .. 31:-
31.798:

dijkringreferentie
mferenlieslelsel C

4.
4.100 3.
5.500' 8.
2.200'
700'

I.SOÖ" 1.
4.300 4.
3.700' 3.ii2 .
6.100' 7.030..
900
6.400;

94
6.89

.. _0 .:~=--~áOO~-·
4 4.100,

900'
700

1

I
2'~i
1.7001
2.200

I

?

31
31
31"3ö-'
30

261- 30

30
30

28/30
28
28
28
28
28

referentiestelsel A dit stelsel is veelal gebaseerd op de dijkpalennummering per polder, langs de Noordzee op het raaienstelsel
referentiestelsel B dit stelsel is gebaseerd op de kruinlijn per gebied, in dit geval de Oosterschelde
referentiestelsel C dit stelsel is gebaseerd een refentielijn per dijkring

reftabel steentoets.xls
poldemamen

10-12-2004
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I Bijlage 3

I. Materiaaltabel Versie: 15 sep 2006

I

slandaaldwaatden or !Sentatie berekenîoo
s: E CD ;ti. .s c CD CD en en CD
u "I ~ "8 co 0 l- Js ~ I £ .. c

~ UI
CD ., s à. ~ Z' ~ 'ë 0
co Sl x ~ CD I-ot 0- .. co .., Z ~Ol Omschrijving .>< 'ti

~I
0 i .s c -c Z

Ol ~ ~' c 0 UI
'ä t: ~ CD

UI

9 9 ti8 ~ 0 0 ä.
"" co

~~~.!_~ 2200 N 7 N 1

1,.1 ~fallbelOI\~ ~ N _L_ N 1------ -- -N --N- -,---
1,2 Asfallbeton,o' 2200 7
1,3 !Asfaltbeton, doomaande woo 2200 N T N 1

2 Mastiek 1900 N 7 N 2
IJ- Dicht steenasfall ---- ----- -

N T N 3
F.--..- ............--.......----

1600 N 7 3 N 44 Oe!!!:! 9eprelabriceerde steenaslaltmatten
5 O~n sleenaslall 1600 N 7 N 5

5,1 Fixstone (open sleenaslall) 1600 I---
N

-7----·-.. N 5

6 Zandaslall (tijdelijk ol In onderlaagl N 7 N 6
7 Breuksteen, Ilepenelreerd met aslall (vol en zat 2000 A 1 1 N 7
I'7:1!Gräï.iWäkke iBreuksteen!:oeOOnetreerd met aslalt (vol en zat) 2000 A 1 1 N 7

8 Baksteen/betonsteen, ~penelreerd met asfalt (vol en zat) 2000 A 1 1 N 8

9 Breuksteen, gepenetreerd met asfall (patroonpenetratie) 2000 A 1 1 N -9--

10 Betonblokken met a!l!escIUnde hoeken of !laten erin 2300 37 37 1 N 2 J J 10

10,1 Betonblokken met grote al~nde hoeken ( 5 cm)
--~._. __ ..-

2200 37 37 1 N 2 J J 10,1

l!_._&l_t!:!!).~!?~n zonder ~Ingen 2300 37 37 1 N 2 J J 11

11,01 Betonblokken zonder openingen, gepentreerd met aslalt 2300 37 37 1 A"" "2--1- -N--r 11.01
11,02 Betonblokken zonder öiiëiiill!iëil. !lepentreerd met beton 2300 37 37 1 -~--~~ N J -'-;-:-02
11,1 HariO!lmanbtokken

..... ....... -J--J- -1(1--
2150 37 37 1 N 2

11,2 Diabootblokken
.._._-_ ......... _._

-2300 ~__E_ 1 N 2 J J 11,2

11 3 ..Gebakken steen 2300 . 37 37
_-- -'-1- N 2 J J 11

11,31 iGebakken steen. oeoenlreerd met aslall 2300 37 37 1 A 2 1 N J 11,01

11,32 iGebakken steen, !lOpenlreerd met beton 2300 37 37 1 B 2 2 N J 11,02

11,4 ;Betonblokken system Pilt 2300 37 37
------ . '-'-1' _.0. _0'

N 2 J J 11

_1_IJ~ IBetonblokken s~tern Pilt, gepentreerd met aslall
_.~---2300- 37 37 1 A 2 1 N J 11,01

11,42 :Betonblokken system Pill, !lepentreerd met beton 2300 37 37 1 B 2 2 N J 11,02

11,5 iBetonblokken zonder openingen gekanteld 2300 37 37 1 N 2 J J 11

11,6 'Hari'!9manblokken ~kantetd 2150 37 37 1 N 2 J J 11,1

~~ blokkenmalten, algestrooid met 9~~nulair materiaal 2300 37 37 5 N -~ 3 J J -'-2--

13 Blokkenmatten zonder openi!.!l)en . 2300 37 37 --r:;-- -N- 5 3 J J 13

14 Betonolalen van cementbetonof ooslolen colloïdaalbeton, (In sau ~ 2350 I N 5 N 14

14,1 'Muraltglootino 2350 N 5 N 14

15 Colloidaal beton, (open structuur) 2350 N 5 N 15

16 Betonplaten, (prefab)
--_ .._._.---

2350 N 5 N 16

17 Doorgroeisteen, beton 2300 37 37 5 N 2 N J ~
18 Breuksleen, oeoenelteerd met cemenlbeton ol coIioidaatbelon, (vol en zal 2300 B 1 2 N 18

19 Breuksteen, met e!!lroonpenelretie van cementbeton ol coIIoidaai beton 2300 ~37"-- .........• .........- ~ ~ ___ 2_ --~ ~--
20 Gras, gezaaid N 6 N 20

21 Gras, zoden of gezaaid, in kunslolmaUen
-_----------

N 6 3 N 21

22 Bestortin~ van lira! !lrind en andere !lranulaire materialen 2100 N 1 N 22

23 Grove Q!i,"ulaire malerialen c.g. breuksteen verpa_I_d_i_!l_~~!!!l1~ 2100 .. N ....)__ 3__ N -2-3--

24 Fij~ranulaire materialen c.g. zand1llrind verpakt in !leotextiel 2100 ---_ ...._-_._. __ ...- N- I --N- -24--

25 Breuksteen, (stortsteen) 2350
.._--.

N 1 N 25

26 Basalt, !lazel 2900 33 32 10 -- N 8 J J -2-6--

26,01 Basall gezel i!.!l)~oten met gietasfalt 2900 33 32 10 A 8 1 N J 26,01

26,02 Basalt, !leze!. iO!legotenmeI coIloidaal beton ol cementbeton 2900 ~~-~ _'_0_ -- B 8 2 .._.~_____L 26,02

~~!!d!ezel. overlaagd met asfalt ge~netreerde stortsÎeon (gmuwacke) 2000 A 1 1 N -'1--
27 Betonzuiien en andere niet rechthoekige blokken 2350 37 37 10 N 4 J J 27

27,01 Betonzuilen of niet rechthoekige blokken, in!l~oten met9!etasfall 2350 37 37 10 A 4 1 N J 27,01

27,02 Betonzuilen ol niet rech~~e blokken, ~~oten met beton 2350 37 37 'r--1Q__ -- B ~- N J 27,02

27,1 Basalton 2350 37 37 10 -;;;- _4_____ .. -J--J-' -27.1
27,11 Basalton, i~en met__llietaslalt

-
2350 37 37 - 10

_ ..-=r: 4 1 NT '27,ï1--
27,12 Basallon, in~oten met beton 2350 37 37 10 -- -B 4 2 N J 27,12

27,2 1"1!I:"~Y9~~IEI!I _________ .... 2350 37 37 10 N 4 J J ...1!_L_
27,21 PIT PoI~oon zuilen, ingegoten met gielaslall 2350 37 37 10 A 4 1 N J 27,21

27,3 Hydroblock 2350 37 37 10 - -~ --4-... J J ~-
27,31 Hvdroblock. ÎI!!!elloten met gietasfalt 2350 37 37 10 - A 4 1

.....-N--J-
27,31

27,4 Basalton met ecoIaa!1 2350 37 37 :~
N 4 3 J J 27,1

~~yd.~I~ ..f11tlI.~.II.a..9 ...
-- 235ö-- -- --31"--3-7- 10 - N 4 3 J J 27,3

28 Natuursteen, gezel 2500 33 32 _!Q_ -~ 3 J J 28

28,01 Natuurste~-,-gez~.en ingegoten met !!ietaslalt 2500 33 32 , 10 A 3 1 N J 28,01

28,02 Natuursteen, gezet, en ingegoten met beton 2500 ~.3 __ 3~. iri- B 3 2 --N--r -28,02 -

28,1 Vilvoordse 2~ 33 32 ---+-1-0 .s, .z; J J 28,1

28,! 1 _~il~..!~~J.~~I!!_!!IeI gietaslalt __
--

~ 33 32 10 A 3 1 N J 28,11

~Y;lvoord_!l!.J'!9~ten meI beton 2500 33 32 --- ~.()__ B 3 2 N J 28,12

~'1'3 yilv~. O'ierlaagd meIasfallyapenetreerde stortsteen (1ixs~,~'!1 2500 ~32' -- 10 -A 3-3- ~_J_ 28,11

?~,!__4•Vilvoordse. overtaa~ met beton l1epenetreerde stortsteen . _ ... _ 2500 33 32 --10- B 3 3 N J -28,i"2-

~Vilvoordse, ov~~treerde slortsteen {9~e) ~ 33 32
--- ïö- A -'3--'3- --'N--j 2if.i"1

-33--3-2- . - -3-
~

-3--- _.
28,2 Lessinische 2000; j J 28,2

?l3.~.!_!,ess.!_nische, i~en met glelasfalt 2600 33 32 3 -- A 3 1 N J 28,21

28,22 lessiniSChe, i~ met beton
-

2600 33 32 1-3'- -S- 3 2 N J 28.22

28,3 Doornikse
.._---

2600 33 32 ïö ~ -3--- -J--J- -28.3
28,31 Doornikse, ingegoten met gietasfalt 2600 33 32 _. -w' A "-3- 1 N J 28,31

28,32 Doornikse, ~~en met beton
_.~ .._-

-2~ 33 32 -1Q._ . B -~_ 2 . :::NJ -28,32
- ---_--_ ..- --_ .. _--

~4 Petit !Iranlet __ 2soo 33 32 3 N 3 J J 28.4

28,41 Petit graniet, i~oten met gietasfalt 2600 33 32 ---r+- A 3 1 N J 28,41

28,42 Petit9.~ _________ = 2sOO'--- -33--32 -B- 3--2 NJ 28,42

28,43 Petit 9rani~, CJ,,~_l!l1~__I!l!l!_~!alt . _ .. _ TsOO -~-32 =- -:--~--T"-3'- -Ä- ·-3-__-C - N::- .r =28,41-:'

I
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I

I
I

I
I
I·
I
I
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Materiaaltabel Versie: 15 sep 2006

Bijlage 3

f i ; "#

'I
Cl

f I ~
8. s

~
8 ~~ <i .x
CD0> Omschrijving 0- ;;

~
CD e I., s
ä I c

Cl
S 0-o

28,5 Graniet ·2600 33 32 3 N 3 J 28,5
28,51 Graniet, ingegoten met gietasfalt 2600 33 32 3 A 3 1 N J ..28,5.1ï~OO--- .2600 13 32 3 B 3 2 N J 28,52

, ingegoten met gietastalt 2000 A 1 1 N 7
Doorniks met ,patronen 2600 33 32 10 N 3 J 21,3
IDoorniks me1 •patronen, ingegoten me1 gietasfalt 2i 33 32 10 A 3 1 N 21.31
I Doorniks met .patronen, in!lllQOlenmet beton 21 33 32 10 B 3 2 N J 12

~ K 2~ '-' :r 37 1 N 2 J J 2

~K( i met asfalt ?! 3 37 1 A 2 N J 11.01
j K , overtaaqd met asfalt Istortsteen 2000 A 1 1 N 7
. Kleion<fer zand 2000 N 6 N 3Q.

~ Bestorting van ""h, ~-5Q_ N 1 N 31

I!='beton Ol geoalOlen 2350 37 37 3 N 2 N J 11
2350 37 37 3 N 2 N J 11
350 37 37 5 N 2 N N 32.2

1~~Zand 100 N N 20
~ .gebonden Q()() N 34

1Zetwerk. raijetoe 350 33 32 10 N J J 28
2350 N N 16

Mumltrru ... , dijkmuur 2350 N 5 N 52
56 Kade. keermuur, kistdam 2350 N 0 N 56

':';::·.'1 Betonnen trap 2350 N 5 N 16

, '" Betonnen fietspad 2350 N 5 N 16
Diverse ' N 5 N 59

: zinkstuk N 0 N 60
o..vprw<>rk: bestorting N N 61

62 nAvprwprk: zinkstuk. bestorllng N N 62
0 Bunker N N JO

Gebouw e.d. N N 11

~- _Div~e obiecten N 0 N 18
9 Onbekend 0 N 19

Toelichting kolommen van de materiaaltabel
nr koiomnaam omschrijving

1 topiaagtype codering van de toplaagtypen op basis van dB L1V1'-.---1 afwijkende loetscode (zie kolom 15)
2 Omschrijving beschrijving van de topiaagtypen

~rtelijkgewicht
standaardwaarden van het soorlelijkgewicht: bij de toetsing worden deze gebruikt

7 Zuilen (% open opp.) standaardwaarden voor het percentage open oppervtakten; bij de toetsing worden
deze waarden gebruikt .._--_ ...-----_ ......_-_ ...

8 blokken (spleet in mm) standaardwaarden voor de Spieetruimte : bij de toetsing worden deze waarden
gebruikt

10 ingegoten N=Nee; A=met asfalt: B= met beton: zie ook 12; wordt eveneens gebruikt Ier
controle vd invoer-----_ .._ ..._---- ___ •• 0-

11 vlakcode groepering van toplaagtypen voor omschrijving zie nadere toelichting: vlakcode

12 onderlinge .sarnennanq groepering van toplaagtypen voor omscl1nlving zie nadere toelichting :
onderlinge samhang

13 ANAMOS J: afhankelijk vd onderlaag kan Anamos worden toegepast
N: Anamos is niet geschikt

14 STEENTOETS J: dB~ toplaag kan met Steentoets worden berekend:_ .._-..------_. __ .._ ...-._----_ ...._---------
15 toelscode conversie van toplaagtypen naar typen die of mei steentoets berekend kunnen

worden of overeenkomen met een type uil de LTV. Bij vllfSCt'il door deze
conversie is dit gemarkeerd in de eerste kolom

onderlinge samenhang
IV omschrijving nr omschri ving

o geen
--,- asfaft penetratie
---2-'-'-ïieïOii-~tie --- ------

3 stortsteen overlaging CG matten, korven e.o,
ook ecotoplaag zonder samenhang

o overig
-'-breuksteen- - -----

2 betonblokken - - - -----------1

3 natuurnteen
4 betonzuilen

--.-------------------1
7 asfalt
8 basall

mal tabel
reftabel staentoets.>ds 2 van2 8-11-2006
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Overzicht trajectdeel met vlakcodes en toplaagtypen bijlage 6.1
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Overzicht trajectdeel met vlakcodes en toplaagtypen bijlage 6.2

5-12-2007
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~
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OS112101; 29
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Overzicht trajectdeel met vlakcodes en toplaagtypen bijlage 6.3
5-12-2007-- -~.~ .. - - ----~-
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Overzicht trajectdeel met vlakcodes en toplaagtypen

_ .._-----

05115501; 11.1

05115502; 11,1

05115503; 29
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lViIU
IJ I
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\ \

\

\ 1169

~_ 05116801; 11,1

/lt, 05116204; 17

,.' 1170

\'\

- - - - -
bijlage 6.4

5-12-2007



Overzicht trajectdeel met vlakcodes en toplaagtypen
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bijlage 6.5
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bijlage 6.6Overzicht trajectdeel met vlakcodes en toplaagtypen
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Overzicht trajectdeel met vlakcodes en toplaagtypen bijlage 6.7

05117701: 29

05117304; 29

05117303; 11,1

05117701; 29--

5-12-2007

11180
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; 1
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\ \
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Overzicht trajectdeel met vlakcodes en toplaagtypen
------- _._ _._
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-
bijlage 6.8
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Overzicht trajectdeel met vlakcodes en toplaagtypen bijlage 6.9
5-12-2007
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- - - - - - - -e - - - - - -e - - - - - - -
Oostersehelde toplaagindeling bijlage 7.0
dp 1150 . dp 1195 conform materiaaltabel

07

05

03

I)'

• • • • •
'i' • , IJ j~ . Îf: 0 "65 ,. -; ": ~. 7 5 'IS û l'S ~ "9 G . '9 "

[
I
~ onzrcntbaar vlak

45,8

"basalt "asfalt 11c::111 asfalt penetratie .

bctcvotokk en _J' ,!r"T I." 10t.,<'I1

~(',,- ',-,I' ptr.Jtll? lullo\lerlagingJeCOfmat lotaal 156' I , 1000 m"

jra1 vooraanzrcnt
~v't,)tel 'net volledige v1eur',Ullinc; vers.e ,l 05 xrs

" .L.

-,



Oosterschelde Vooraanzicht vlakcode Bijlage 8.1
dp 1150 - dp 1195

~==l~~~~
~ ,~ I

~"'~"tP'np.,
J",,,"'II" =--.. f'I~

,x···.";,~

.. . . ..
,. , •• ~l • 'h ~ ·lSt "8 :; . ~ c

lr~1 vocraanzrcht
'1)k·.<11el'TIet ,olledlge k1eur,u11'l1q versie 4 15 xiS

05

'1

0·

• 'g'"

"

13 ol:'
5·12·20n7

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



-------- e ---_ .. -e - - -- - --
dp1150-dp1195 tbv geïntegreerde aanpak

Bijlage 8.9Oosterschelde Vooraanzicht specials

• • • !
, 'I) c: . "lj~) ";(1 'H:' '18 o • \8 5 , I

i'Oir·

1r",' vooraanz.cnt
l\~'afel met voueoiqe k.leur"lulling verste 4 05 xis
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•
, 'Q t;

'; j,
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Oostersehelde bijlage 9.1
dwarsprofiel bij dp !155,5: geldt voor IraJect van dp 1155.0 lot dp 1156,0

<.U /uJ_S!J~
05";10;,

/-'"/

OS11r)'i_y""....,'
n~'\ 1710).. ........./--_.....

... ç.rofle~ : ,., !l1'Nt'5
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Bfeukst"f'll

.... -rva"

10

\IJ

-1.11
s30 16.0 110 11) 10

10 "
'l \ ( 14

~.~. __ .. 1

LabelDwarsprofiel

" "'.n
c . w T.l'ud ~ "? x ~l.lbf"iNad~· " vtakcode construclie talud tan a lop- onder-

¥ T r 0 ç. ~ ~; ~ o ~ "rr ~ .0 code 1:" laag laag
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I":"'
r ~ ,

<7 " ..'F '~ 11 l' ,1 .,, ~.:;.;::., Sk"'"

I
')7t\ C'S,' "n, 1 'iS'1;ZI(P ~~1r .. ,V 4.0 f) 24 '~1 2" ')ftr'y

'" 14i ,'
" ,'4,'1 ~.ll j 1\37 5;';"'1 ~~";' '_.I'~ 1 . -, 11.: 1 1 os u- to: 11 ""\' J 1 " I/o.- 11\..,

I I '11<' 1', Ab Iljr. S' '<p, St.,."", I lit ut, 1 'Jl"i 1 ()Slll'i)t: l' ." 1.6 0..1"'4 " 1 .,

'" '~.' -lL" ,.:., 12 <Ik 1 "101 ... "f.;': SI~',

I

1, " , 4,"',. .... 1· 'I,rl , CS 'li \(\~ la 69 o lol",7 "
" ",!I J , 11 ~'"' io Or11 >';h l s~l Ski·,) , , I (J~.; ~.' 1'11 , (1$',,>:,)1 I' '7 1 '1r,~4

.1/ ,1.1 1"-1 lr-'rl ..,~lL' ·11 4'i"'B A'tt,,:l "\' J.'.,} .120; .) "IC!

" ; 4~ ';','1 5") .. ,' " ~.-I~ , i92 (j(,J~ " "r::::" ~.~\....4r1~/ 2~ [, ,~II ,._J'

.,1 . .~, '_ l h~4 (,! .....
!

I
, l';\l1(41\0-- J 1 A 1,,1 " L')

I
I
I

\1

profiel uit inwis

'"10

I_

I I

1 I
I

.__~I l_L I_~1

I
I
I
I
I
I
I
.1
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I



- - - - - - - -e - - - - .. -e - - - - - - -
Oosterschelde Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.1
dp 1150 - dp 1195 op basis van: ingevoerde waarden zonder reststerktefilterlaag

)1

05

03

j_ -- ------~------
• • • • •

.) . ~ • 5- I) , '0 "f) 5 4 ~ -: r} .. 75 'S 0 '185 , 'o~, • -(I ~

[

i
.onzlchtbaar vlak

, • ..; l' 'I,' •

"geavanceerd EDonvoldoende "'geen oordeel
totaal 156 1 i > 1000 m') \

22,0

',"'11 vooraanzicht
1ykrafel met vallec1lge kleurvulllng versie 4 05 xls

1.\ 4:'
5-12-2(11)'



Oosterschelde Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.2
dp 1150 - dp 1195 op basis van alleen toplaagstabiliteit met B.gr = O.gr +0,5m

07

c-

03

o-

• • • •
. ~ f) (1 "0 ~ . !).j . 'b, 'l; . '0 Q • '8 5 . '9.0 "95

"geavanceerd E!Dvrwoldoendf: "'geen oordeel

lotaal 156", 1000 m"
@;4

onz.cruoaar v'ak

graf vooraanzicht
ny~lafel met volledige kleurvulling vers.e 4 JS xis

1) 4~
5-12·2007
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-------- e ----------e - - -
Oosterschelde Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.3
dp 1150- dp 1195 op basis van: alleen toplaagstabiliteit

):'

~5
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03

0'

I
• • • • •

s (, .. ss '6 o "65 "'(1 11-:".:' "80 , '8 5 1 "$1 5

':,.;, -"geavanceerd l!IIonvoldoende "geen ooroeei

detailtoets :ANAMOS " I " I1111111111111111 geen oordeel
~,'()

onzicnthaar vla"

jr;Ii .,Ioor;.anzlcnt
:yi<!alel Tn~1.olled,ge ,leurvull,ng v,~rs,e J 05 tiS

t '

~.1_ :r'
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Oosterschelde Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.4
dp 1150· dp 1195 op basis van: ingevoerde waarden zonder reststerktefilterlaag met golftabel 2

• •• •
"ll; \ • , r~ , " 16 ~ , -R ./ .. 8.5 . -e'

07

:)~,

01
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..
~.o r

"geavanceerd ml0nvoldoende _geen oordeel
totaal 156 1 I x 1000 mi:

i2~O

onzrchtbaar vlak

:_lr(1t~iouraanz,cht
Jy,<lilfel met volledige kteurvullmq vers,e·1 05 xis

- e- - -e-- - - - -- - - - - --
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- - - - - - - -e - - - - - --e - - - - - -
Oosterschelde Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.5
dp 1150 - dp 1195 op basis van: aangepaste invoer zonder reststerktefilterlaag

n'

05

03

0'

• • • •
'1) L . ~~s r- ..: . 'b., • v ." "B:) 'j(: '195

22.0 II!II geavanceerd BD o-rvo.doe ude .. geen oordeel

tot"<ll 156,1'., 000 m')onzichtbaar vink

~ ,\1 O,y'':~::)flzlcht

'."·afel met volledige l<leurlulhn';J /ersII,":15 xts

j

s·' 2 .



Oosterschelde Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.6
dp 1150· dp 1195 toplaagstabiliteit op basis van aangepaste invoer

07

C5

0:1

O'

• • • • ..
\.,)') • 'I~ ::

.. ,~~ "':J "~'. 1'85 •• Cl {' .~ ~l

22.0 "geavanceerd EDonvoidoe'1de _geen oordeel

detailtoets :ANAMOS • • 11111111111111111 geen oordeelonzicrnbaa- vlak

Cjr", -ooraenzrcru
(lykta(el met volledige "Ieurvul:,ng '/er51t' 4 )5 "',

.j 4~
:'.12 20r:'
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- - - - - - - -e - - - - - -e - - - - - - -
Bijlage 12

STEENTOETS versie 4,04, Wli OolftHyd"""",jI,,,1 ~1J05 aanieg- 8craOR clJkonen- rnveau ruveau type helling helling niveau berm. he",ng helling TOPLAAG
'/olg- Naam van dijkvak 5ubvakgrenzen Jaar In ratre onder- boven- loplaag I onderiagen te toetsen onder-l voorrand breedte berm I boven- D I 8 I L I spleet lopen karakt I soortetuke I
cr ,;eDlfJ(! O!'- jaar grens grens (filter geote:<- 1WUO:tem'l talud berm/knd, 10~geen) talud oppervlak opemnc massa. van I tot 119' tov N Itm NAP mNAP tiel, kiel, ere IdllU tan lm NAP] [m] tanl'-öt, lan< ....l [mi [rel [mi [mml I [%1 kl [mml I (kq/m3l

05112101 1 Oestercare 115.00 '11510 1984 0.540 2140 29.00grmy 0289 0.250 0700 0330 10 ;:SOO

~fj.!!l 1.1'
~'''- Oestercern 11620 "1630 198.1 0150 1690 29 OO_grm~ 0279 0.250 0200 0330 10

~
2600

S1'2102 sa Oesternam "580 ' , 5 ~'O19B· 2.700 3 b70 11 10 ...1 0294 Q 250 c 500 0.500 '0 2150

05112103 64 Oesterdam 11580 1~) 90 195,1 3870 4 :i20 1100 1<1 0'49 0250 I) 500 C 500 '0 2300
OS112701 25 oestereau- 11530 1~ -o ~ 080 , ':20 17.)0 0138 0.100 ~Q ~30()

~115301 ~- Oesteroam 11550 11560 196. '470 2700 '1 10 r!ly 0321 0.250 (0500 c 5UO ' 0 215rJ
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;'Hr, )5' '8704 I '21cl '3341' 'Im, :' 1S.a!' ,q.sl 4.121 4821 0,221 : 021 ' 3601 ' "DI' .J'JI' JJI' Jijl 'JUl t.oo] : 1')01 J I· 2Q t~ 0,23 I I zaoo
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Bijlage 13

0111°9.
14.5

hUlp

14.5 fexCl!
golf1)

oorëëe!m.,
11S'HS

tabel ~

1 lS'Hi

N

- - --
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Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.1Oosterschelde

op basis van: een oordeel per vlak, inclusief beheerdersoordeeldp 1150· dp 1195

J!.>

I}"

03

I
I • •• • • '<:, 5

:. :l "b ,-' ,"i)r} •• 7 C t Î 75 • ~B 0 '·85 "9Q

[
~Qnllcntbt)dr vl;:}~

. I, \' .~,,t "

'17·,9 .. naderonderzoek lID onvcldoer oe "geen oordeel
IO!;)i11 1~6 1 y 11AIIJ rrv.

: \ 1:
,,',:' :,)i)';'1é3rîZlchl

-,'.:3181 met vOlleOI';je KleUr,LJII;ng versie 4 OS xis
:J-12·2(Î(:-



Oosterschelde Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.2
dp 1150- dp 1195 op basis van: één oordeel per vlak, exclusief beheerdersoordeel

07

..~

C3

-_ ....._--------• • • ..•
, t, ~, "')') .... , •• t~ ... ":_, .~(; ,. 65 '<10 '"9 ~

18,0 EiIIgeavanceerd mlonvoldoendC _geen oordeel

totaal Î 56 1 I x 1000 m')
onzlchtba<'lr vlak

,:r~1 .-oor",,,nZlcrtl
1r'KIi-11el met "loop-rllge kleu~/ldllng vers-e J l~)Xl ....

"':;..:'-
5~' 2,2l)(1~

1- - - - e- - - -- - - - e-------- -



------
Oosterschelde
dp 1150 - dp 1195

- -e - - - - - --e - - -- - -
Toplaagstabiliteit toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.3

op basis van: één oordeel per vlak met 8.gr = O.gr +O.5m,exclusief beheerdersoordeel

15

•
'I- "65 :, - ~ ; '1 '6 (! . 'fL~ (.'

• • • •
'} J

18,0

1. '. , ....

lmigeavanceerd DIonvoldoende _geen oordeel j'

totaal 1561 x toon m'\
1onzrchtbaar vlak

;;'1' )or~n!lZICijt

'y~ :r11pl met \'Olleclge "1~0f""Vi...P)nÇj '/(:>r$II?..l 35 '(IS



Oostersehelde Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.4
dp 1150" dp 1195 op basis van: één oordeel per vlak, exclusief beheerdersoordeel met golftabel 2

~7

>]5

C3

L . --.-._-- ~-------- • -.I••
'to; -, 'l .• [.. C . '8 Ó "gO . 9 ~

"geavanceerd "onvoldoende "geen oordeel
totaa 1561 I , loon m'

il:o
onz.crubaer vl~k

:.)'''1 vooraanzicnt
Jyk:<.ofel'liet volledige- kleur Jullrn; "ersle 405 xis

13 45
5-12·20r:7
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Bijlage 15

Aanpassing ondergrens van onzichtbare vlakken

11;

14 -

I 2 '

In,

U,R '

IJ 6 '

(!.) -

02 '

Ol)

·02

.f) 4 '

t t q 100 118700 118300 117flOO 117367 116900 116400 116000 115500 115000

o ()n(Jergrens ondergréns_.aanoas

Aanpassing horizontale lengte van onzichtbare vlakken
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I
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11'1 IlJil IIIPIlIl llR JI)(1 117 S00 117367 116900 116400 11;; oon '15 50'J 11S000

o HorLenql1--' Hor !enqle aanpas

Aanpassing talud van onzichtbare vlakken
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extra dikte bijlage 16.0Oostersehelde
voor score="goed" op basis van alleen toplaagstabiliteitdp 1150 - dp 1195
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Bijlage 18

logisch aangevuld bestand
STE.ENTOéTSvéiSle 4.04, Wll type helling helling
/019-

1
Naam van dilkvak onoer!agen Ie toetsen oneer-

-r \ filter qeotex- 1,1,u,_llt,.:I'1" talud

t.el kiel etc) hinL( tao«
Oesteroarn I) 28"
Oestertl~m ' 16,2(' , Hi 10 1984 (12'9 0250 0.200 I 'J 2bOC'
OeSlert1am ' 15 3C, "590 1984 2 70<] 3 870 0294 0250 - o 50\) o SOO 1 o ?1 ~O
Oesteröarn 'IS 80 1 I:; 90 1984 3870 4320 0'49 0250 0500 0500 , 0 230'J
Oesteroarr- 11530 11 :;.40 4080 4420 0'38 0100 5.0 0::300
Oesteroarn 11550 11 G 60 1934 1 470 2 ma 1110 n1) 0.321 025:) o sua IJ 500 '0 ,~ 1 t;.. \_1

11650 11660 isss 2600 4630 11 '10 kl 0338 o 25C o 500 o son • n :.' ~)d
"6.1)0 1H,90 1085 1500 2580 i 1 10 [T'Y 0327 0250 0500 0500 1 I) 211)\

, 16,90 11'.00 198~, o 31G 1 74(1 2900sImy .: 255 0250 ,; 20è 0330 -:''''' /;,,)r'

116,20 I H3.30 4030 4630 17 00 0589 0100 SO 2~.~U'J
116,36 11~,"0 1984 2 600 4 750 11 IQ kl C 332 0200 05(10 0500 10 ~ l~U
117.10 11720 l'Ja1 3670 4 150 1I 00 kl 0161 0250 C soo 0500 1 (i 2JüO
, 16.90 11700 1081 2550 3.e20 11 10 ki U 282 Ü 250 o ~vJ 0500 10 ._'11)()

11720 1: 730 198i 2600 .l b30 '1 10 gek! n 229 o 250 o ~()-J 0500 ' I'"' .:,1",(.
'1730 l' , 56 1 ~\111 2690 ,) 920 11 IC kl o 27~ o 2Sr C·l." le :)~n:~ .1"-..

"1750 11' 6') 1'·)21 3 eso ,1 ~40 1100 k! ti 177 !) .._5( ) '~I-, "':}IJf' .' 1\)1

11780 11705 HlSl 2 2~O J 940 11 10 kt o J 13 o LOC o 50~ J 500 ._ l"ll

11740 11- 50 19a1 14'JCl 2800 11 10 my 0,309 o 20C 0500 J 501) , J ....'!"):,

'17 70 t 17 00 .'~6' -0.120 1530 29 (;0 strny 0291 o zoc I) 200 J 3JC ~0 ~:'H)f,

11~ 7~_ t ie.ao 4.560 4610 '1 DG.my U 043 0215 4 5~O 5365 o 'J43 0268 o ~OO C) SOO 0500 ' Q ;':ii)l.

j 18.76 l1H.60 4 120 4560 1I 00 my 0215 0200 o SOC 0500 ,I) .:.'JO{.l

'19.20 119 JQ 1910 -14bO 11 10 my I) 276 o 2lJC I) soo 0500 1 Q .: 1 ~\n
'1870 t H3 10 4,150 .l52U I 100 kl 0188 0200 C' 50G 0500 1 0 nuv
, 18 70 l1t1 1~! 4520 " 670 1100 kl G 139 0200 o 50G 0500 'J dJOI')

" .; .r- I':' ze: .1'.;". i~ " <; pdg1na 1 van j



Bijlage 18
logisch aangevuld bestand

STeEt BOVENSTE FILTERLAAG TwEEDE f'ILTERLAAG GE.OTEXTIEL KLEi ZAND type bovenste
Voig- ;nge- I InW8smatenaai goec 1 slib b I D15{ DSO 1 oorO-I sl,b b {J15

i

l D50
ooro- 090 diJk opbouw b.

"
. I kwalit811 D50 090 015 050 090 \ overqaocs-

II, 'If wassen i D15 n geklemd" tJ("nlfH 3 ern snert srteit c1Jc2/c3 constructie

ja:nee I [mm] lol ji:llneeJ? a'nee Iml Imml Imenl [-I la/neen lrnl [mm] [rrurt] I-I [mm1 gkil<i/ki<Jzs [m1 gim/w [mm1 'mm1 [mm1 mm] [mm1 afb1tfcf?

0$11210, 1 0 J J 0050 1 10 '" 0.600 s 8
b5h2tbU" 92'" n .! - ',050 11 () kl 0500 s 6asm;.()2- eL n " N N kl 0600 9 El

051,2103 64 " N " .1 KI o BOO 9 El
05112701 25 " 'J N N ~ s b

~~[- ~.
n N N N k' 1000 S El

~~-1-- ' .
rt N N N kl \)500 9 b

15502 141 n N J "
kl 1000 s 6

Qlii I$S03 , ,~. n ,
J )()ö)O '0 Ü J k 0.800 s 8

051'6204 95 n N N 'I
.,

5 8
OSil(3()2 H) I' N N N k 0600 9 Cl

0$116601 171 " " - .J k I 0&00 9 I:ó

~~
!~ , 'I N N k: 1000 9 bfiQT+ In .. " N N , 0800 J --

!ësl1mtr lli. N '. k, o öûO 'J ~
05117301 202 n " - J Ki 0800 9 Ij

2!.f17_~
~. " N N N kl 0600 9 b

~-'",!lOl 114 n N N N ki 0750 s b

Olm7®4 ..~tl:.~ " J N o 1!J0 '0 II N "I 0600 s e
051\8703 : 290.· n r, N N " 0800 s t'

OS1'8704 289 n N N N kl 0.800 5 B

0$116108 m n N N N kl 0.600 5 B

OS118706 261 n N N N '" 0.800 9 8

05U&101- Ui.. n N N N KI 0.800 9 ti

.r <" I' Jr ~\)I:~·~'\.I.,\ ,::r t'I"'-l"'f,.~ e pagina 2 "l<1n 4 e 4,. ,;.'+,:'('to· .::' H~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



- - - - - - - -e - - - - - -et - - - - - - -
Bijlage 18

logisch aangevuld bestand
STEE ERVARING Oprner"'H~9EHl GOLFCONDITIES EN WATERSTANDEN AFSCHUIVING
./'JI<;~ materiaaltransoen iTR-S blz 90, J .rtstandhooders I RUImie I~ssen slormi Golven-l ,,,I, , IGHW lloelspel~ Imaatgevende I ••bI... '" I "_l 0' Score'l
"., ,,,I ondergrond I uil .'anulalre ladg I'TR-S btz 117) toolaaç en filler duur tabel 2006 waterstand Hs Tp golflnvalshoek

QIOi? cuet? ~fVo lafneef? [uur] 1/2/3 r ., Im+NAPl .lm.NAP1 Im+NAP1 [ Iml I 151 I rorl
OS112101 1 9 9 N F utertaaç geblokengr oo 11/32mm.11 xgebroker'un2006 60 1 1.850 3950 3192 1838 5658 0000 Goed

~j:1it~92~ . g 9 N F!lterltHlt] gebrn"engr'ndl l.l32mrn l1xgf>brokenln2006 60 1 1.850 3950 ~ 557 1 Z67 5351 o OOG \10Pdel ... \: _ t.,J 11}1!:.W·t;IO!\HlIll/.'OO6 60 1 1.850 3950 3950 , 990 5 B8~ o ooc ;e a . ...lflcet"fI:
05112H13 64 t ~ N 60 1 1.850 3950 3950 1990 5885 0000 -,OAr)"OS112701 25 IJ Q N D,ktelnloelsc IOem 60 1 1.850 3.950 3.950 1990 5885 0000 !lIJ!

~ii53ö,- i.i6 9 9 N "georn'er" ,2006 60 1 1850 3 950 3 934 1 987 5 880~ o OOC' Go~d
~S1155Ö' ES ':___ ._L ___ I ___ ...!L..__ __ N 60 1 1850 3950 3950 1685 5977 000(' ,f!,t"toJnct'H.~r(1
~slis502~

_.- -
148 ç . 9 N 1xgebrokern2006 60 1 1.850 3.950 3720 1616 5.688 0000 '_;Ot:lO-OS11~ 154. ,.... :-> N FIlter "alksieenslilg10,'30rrfn 2>.gebr(!I{€!11Ir'l2007 60 1 1.850 3.950 2511 1,253 5204 0000 Soe;:);1 ':1

OS116204 95 <J ç N Clktelntoets-10c.111 60 I 1850 3.950 3950 1685 5977 0000 n v I
05111l302 "0 9 9 N 60 1 1850 3950 3.950 1685 5977 o 00û :it·a. dnt.eerc
')S116601 ' 71 ~ 9 N 60 1 1850 ],950 3950 1685 5780 0000 300G

ÖSl1118(Jl '66 9" l 9 N , xgetHoker'lIn2u07 60 1 1.850 3.950 3950 I 68~ 5780 o O')() _lOf"d- -001'7'01 171 ; s N in 1998ougenomen aangell'l;lcmetklel\. ..·a,lrevert'enweefseIQDe~ ba 1 1850 3950 3950 , 685 5780 :)(10(1 ,()I'C

OSlH:20~ 183 9 I g N 60 1 1.850 3.950 3950 1685 ~780 o 000 ,,()fI(J

05117301 202 g IJ N Boven4 00· 60 1 1,850 3,950 3950 1585 5760 000\) Goeo
OS11J?02_ f19 ,~~ N 1xgehrokenln2006 2xgflbroken!n2007 60 1 1.850 3950 3 gSO 1 68S s 760 0000 ~eaVdf\(.e~rc

05117303 194 'j 9 N 1xgebrokenm2006 1xgebrOkenm2007 60 1 1.850 3.950 3892 1668 5 757 0000 Joec:
0$t17304_

~ " g N 3xgebroken,n2006 3xgebrokerlln2007 60 1 1850 3.950 2366 1210 5 147 0000 -;O{:'"

OS11670~.~ 9 q N 60 1 1.850 3,950 3950 - 1 180- 4852 0000 '1"'1-()S 118704 ~- 9 9 N 60 1 1,850 3950 3950 I 180 4852 0000 n , I
oS118705- 1328 ç 9 N 3xgebrOkefil ')2006 60 1 1.850 3950 3950 1 180 4852 0000 ·~.}\)e(l

os 118706 281 9 " N 60 1 1850 ),950 3 :lSO , 180 4852 0000 "',
O$11ät01 282 9 q N 60 1 1850 3.950 3950 1 lBO 4852 0000 11, '

,'" 't,(\ "95.!:)C~'.2(JO ,;,' ..llE,-" 'j' nA" pagina :~ van 4 ',.',,- .c ," 1
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Bijlage 18
logisch aangevuld bestand

EINDSCORE Ma""'a~1
STEENTOEïS toeraatbare

overgangs- langsstrorTlin

constructie mis
nstablel Geavanceerd Goee 29

1,0 3,30 166 3e 0,56 156 TWI)felachlig 462 StabIel Goeo Goed GOed 00 09 2.9

Goed n v I 10 725 1.53 2 034 06' Onvoldoenoe 963 Niet toepasbaar Niet toeoasbaar . - Onvoldoenae Goed oe 15
Goed 0 ....: i.o 640 078 2 0,75 1 15 TWlllelacnt'g 5 41. Nlel toepasbaar. Niet toeoasbaar Geavanceerd Goed 00 2b
n v I n.v t la t280 o 72 os n v t n v I . Grastoets nndll;} 10,29. Niet toepasbaar. Niet roeoasbaar Grastoets nodlJl. Goec 0,0 n v t

Goec Goed 10 724 I 67 30 033 (164 Onvotooenoe 10 19. Niet toepasoaar Niet toeoasbaar oovoiooenoe Goed 00 25
Goec ~\ll 10 6 • 4 1.94 2 0,31 0.60 Orwoldoence 9 57_ Nlel toepasbaar. Niet toepasbaar . Onvoldoende Goed 0,0 2,5
Goed Goec 1,0 589 183 3c 028 o a' Onvcldoenoe 8 80. Nlelloopasbaar Niet toeoasbaar Onvoldoende Goec 00 25
Goed Goed 1,0 326 148 3c 0.63 I 72 TW1l!elachtlg 424 Stabiel Goed Goed Goed 00 29- - -
n v t n v t 10 1084 339 es nv t n :...1 Grastoets nodIg 24 44. Niet toepaSbaar. Niet toeoasbaar . Grastoets nodig GOed 00 n\lt

Goed q \ t 10 r 68 191 2 026 049 oovorooeoce , I 82. Niet toepasoaar Niet toeaasbaar Onvoldoende GOed 00 1 3 Geavanceerd 22. _._-
Goed n \ 1 1.0 542 I) 90 2 077 t 22 TWllfelachtlg 5.03 Niet toepasbaar Nret toeoasbaar Geavanceerd Goec 00 1.3 26
Goed r v l , 0 6 '4 1 57 2 039 07' Onvoldoende 829 Niet toepasbaar _.Nlet toeoasbaar Onvoldoende Goec 00 2 0 Geavanceerd 25
Goed n v t 10 6 '4 127 1 056 096 onvotooence 721 NIet toeoasbaar Nlet toecasbaar Onvoldoende Goeo 00 I 3' Geavanceerd 2~. .

Onvoldoende Goeo 00 I 3: G~v~nCetlrd 2,5Goed n v I 10 6 . 4 1 52 2 0.40 073 onvcrcoence B 12, Niet toepasbaar. Niet toepasbaar

Goed n .. t 1,0 542 098 2 0.70 • 14 TwrJ.!elachh9 5 36. Niet toepasoaar . Niet toeoasbaar Geavanceero' Goeo 00 I 3 "6
Goed n . i. 10 t 68 ~ 74 2 0,28 052 oovorooeooe 11 11 Niet toepasbaar Niet roeoasbaar Onvoldoende Goec 00 07 22
ooeo GOfJO lIJ ! so ' ri7 3b '132 06' Onvolco€,ll::1p 10 70 Nte! toeoasbaar Niet toeoasbaar OnVOldoende Goeo 0.0 -: 2 2.
Goed Goeo 1 0 3 \14 I 70 Jb 060 I 15 TWllfelacl1lig 561 Stabiel Goee Goed Goec 00 09 Lti

" vt " , I ij ;. I '0 120 3b 3.08 'i _,2 Goeo 124 "-lIet toepasbaar Niet toepasbaar Goeo Goec o O_
n y t -i , : 10 379 i zo Jb 089 . 54 TWll'elatntlg ,( 29 Niet toepasoaar N\et toeoasbaar Geavanceerc Goeo 0,0 : 8 Geavanceerd GEAVANCEERD '1,;!

Goed Goed la 5 J8 I 54 3b 0,49 091 onvoiooeooe 7 17 Nle! toepasbaar NIet toepasbaar Onvoldoende GOed 0,0 o 9' Geavanèeerd 22
n v t I') ... t 10 379 105 2 094 155 TWllfelachflg 3.91, Niet toepasbaar, Nlel toeoaseaar Geavanceerc Goed 0.0 , 8: Geavanceerq i•GEAVÄN.CEt:1ttl nv t

n v I , , I 10 379 ') 78 2 127 : 94 Goed 321 Nle! roepasbaar NIet toepasbaar Goeo Goed 0.0 '8 Geavanceerd :~~GOED~- __ n" I

i4 .'1)1 " /',t \ nacma t! van .:

~- - -1'1'" ,- -- - - -- -- - - - - - - - - -


