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Samenvatting

Deze ontwerpnota, opgesteld in het kader van project Zeeweringen van
Rijkswaterstaat, betreft het ontwerp van de nieuwe dijkbekledingen voor het dijkvak
langs de Grevelingendam. Dit dijkvak ligt aan de Oosterschelde, aan de noordoostzijde
van Schouwen-Duiveland. In het westen grenst het aan de Grevelingensluis bij dp 431
en in het oosten aan de Flakkeese Spuisluis bij dp 470+50m. Het heeft een lengte van
ongeveer 3,95 km, en valt onder het beheer van Rijkswaterstaat Waterdistrict
Zeeuwse Delta.

De Grevelingendam is een verbindende dam van Schouwen-Duiveland naar de Philipsdam
die valt onder dijkring 1. Voor het ontwerp is gekozen voor een robuuste aanpak.
Vanwege onzekerheden bij gebruik andere norm en trendbreuk project wordt er gerekend
met een overschrijdingskans van 1:4000.

De steenbekleding op de dijk van dp 431 t/m dp 473 bestaat uit vlakke betonblokken en
Haringmanblokken. De bekleding rondom de Flakkeese Spuisluis van dp 470+50m tot en
met dp 472 bestaat uit Polygoonzuilen. Het ontwerp van dp 470+50m tot en met dp 473
zal een jaar later uitgevoerd worden en in deze nota buiten beschouwing gelaten worden.

De bovengrens van de steenbekleding varieert van NAP + 3,5 m tot NAP + 4,3 m. De
gedeelten daarboven tot en met de "Parallelweg" zijn met klei en gras bekleed.

De ontwerpwaterstand (OntwerppeiI2007-2060) van de dijk bedraagt NAP + 3,70 m.
De bijbehorende ontwerpwaarden voor de golfhoogte Hs en de golfperiode Tp variëren
van 0,90 m tot 1,50 m en van 3,30 s tot 5,20 s. De gehele bekleding moet worden
verbeterd.

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

Tabel0.1 Besentliving alternatieven voor nieuwe bekleding

Alternatief Beschrijving
Algemeen Ondertafel: gekantelde betonblokken

Boventafel: nieuw te leveren betonzuilen
Ondertafel: nieuw te leveren betonzuilen1

3

Boventafel: nieuw te leveren betonzuilen
Ondertafel: overlagen met gepenetreerde breuksteen (schone koppen)
Boventafel: overlagen met gepenetreerde breuksteen (vol en zat)
Ondertafel: overlagen met gepenetreerde breuksteen (schone koppen)
Boventafel: gekantelde betonblokken

2

In Tabel 0.2 wordt een óverzicht gegeven van de nieuwe bekledingstypen per
deelgebied. In de laatste kolom staan onder elkaar per deelgebied de bekleding van de
ondertafel en boventafel. Tabel 0.3 geeft vervolgens de steensorteringen voor de
nieuwe kreukelberm per deelgebied.
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Tabel0.2 Voorkeursbekleding per deelgebied

Deel- Locatie Alternatief Bekleding ondertafel Bekleding
gebied boventafel

Van [de] Tot [de]
431 436 2 Gekantelde betonblokken Zuilen 30/2300

11 436 440 2 Breuksteen 5-40 kg, sk Breuksteen 5-40 kg
III 440 448 2 Gekantelde betonblokken Zuilen 35/2300
IV 448 464+75m 2 Gekantelde betonblokken Zuilen 35/2300
V 464+75m 466+50m 2 Zuilen 45/2300 Zuilen 45/2300
VI 466+50m 470+50m 2 Breuksteen 5-40 kg, sk Breuksteen 5-40 kg
vII" 470+50m 473 2 Zuilen 45/2300 Zuilen 45/2300

sk = schone koppen

• Wordt één jaar later uitgevoerd

Tabel0.3 Kreukelberm

Deelgebied Locatie Sortering
Van [de] Tot [de] [kg]
431 436 10 - 60

11 436 440 10 - 60
III 440 448 10 -60
IV 448 464+75m 10 - 60
V 464+75m 466+50m 40 - 200
VI 466+50m ·470+50m 40 - 200
VII" 470+50m 473 60 - 300
* Wordt één jaar later uitgevoerd

Van dp 431 t/rn dp 473 is geen buitenberm aanwezig. De bekleding op de boventafel
wordt doorgetrokken tot ontwerppeil + Y2Hs. Langs dit gehele traject ligt de
"Parallelweg" die gebruikt kan worden als onderhoudspad.
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1 Inleiding

1.1 Achtergrond

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

Voor de uitvoering in 2009 zijn meerdere dijkvakken langs de Oosterschelde
uitgekozen, waaronder het traject van de Grevelingendam, dat een totale lengte heeft
van ongeveer 4,2 km. In de voorliggende nota worden van dit traject de ontwerpen
van de nieuwe bekledingen uitgewerkt. In de ontwerpen wordt alleen de bekleding
van het onderbeloop beschouwd en van het bovenbeloop, voor zover dit onder het
ontwerppeil (+ 112Hs) ligt. Het overige deel van het bovenbeloop, en de kruin en het
binnentalud worden niet meegenomen. In het algemeen, wanneer de buitenberm
beneden het ontwerppeil ligt, wordt deze opgehoogd tot aan het ontwerppeil.

1.2 Doelontwerpnota

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

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

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

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

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

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

1.3 Leeswijzer

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

2.1 Projectgebied

Het dijkvak van de Grevelingendam ligt aan de Oosterschelde, aan de noordoostzijde
van Schouwen-Duiveland. In het westen grenst deze verbindende dam aan de
Grevelingensluis te Bruinisse bij dp 431 en in het oosten aan de Flakkeese Spuisluis bij
dp 473. De beheerder van het dijkvak is Rijkswaterstaat Waterdistrict Zeeuwse Delta.
De situatie en het projectgebied zijn weergegeven in Figuur 1 en Figuur 2 van Bijlage
1. Het gedeelte dat is geselecteerd voor verbetering ligt tussen dp 431, direct ten
noordoosten van de Grevelingensluis, en dp 470+50m, bij de aansluiting van de
Philipsdam, en heeft een lengte van ongeveer 3,95 km. Het traject ligt in de
randvoorwaardenvakken 147b tot en met 147d. In deze nota wordt het dijkvak
behandeld in oplopende volgorde van de dijkpaalnummering, van west naar oost.

Langs het gehele traject loopt de "Parallelweg" die als onderhoudspad gebruikt kan
worden.

Langs een groot deel van het traject zijn schorren en slikken aanwezig.
Verwacht wordt dat de slikken en de schorren de komende 50 jaar zullen afnemen.

Van dp 436 tot en met dp 440 bevindt zich verzorgingsplaats "de Westkop" die
seizoensgebonden gebruikt wordt door een cafetariawagen.

Voor de dijkpalen dp 440 tot en met dp 465 ligt de "Plaat van Oude Tonge" .
Haaks op dit traject bevinden zich twee strekdammen die geen onderdeel uitmaken van
de primaire waterkering.

Voor het "Grevelingenrestaurant" in de bocht ter hoogte van dp 465 is een
recreatiestrandje aanwezig.

Tussen dp 466 en dp 470+50m bevinden zich de twee havenhoofden van de
"Oostkophaven" die geen onderdeel uitmaken van de primaire waterkering.
In deze "Oostkophaven" bevinden zich twee loswallen, waarvan er één gebruikt wordt
door twee mosselvissers die in deze haven hun hangcultures hebben.

De Flakkeese Spuisluis is het laatste gedeelte van dit dijkvak en ligt tussen de dijkpalen dp
470+50m en dp 473 en vormt de aansluiting naar de Philipsdam. Dit gedeelte wordt later
uitgevoerd en wordt niet verder in deze nota uitgewerkt.

2.2 Bestaande bekledingen

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

De bestaande bekledingen van het dijktraject zijn schematisch weergegeven in Figuur
3 Bijlage 1. De karakteristieke dwarsprofielen zijn weergegeven in Figuur 8 t/m Figuur
13.
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Tussen dp 431 en dp 439 varieert het niveau van de teen van de taludbekleding van circa
NAP - 0,2 m tot circa NAP + 0,2 m.

Tussen dp 439 en dp 464+75m ligt het niveau van de teen een stuk hoger op circa NAP +
1,40 m. Voor het "Grevelingenrestaurant van dp 464+75m t/m dp 466+50m ligt het
niveau van de teen op circa NAP + 0,75 m. Dit is echter niet zichtbaar vanwege het hoge
voorland wat doorloopt tot circa NAP + 2,00 m. Tussen dp 466+50m en dp 473 varieert
het niveau van de teen van circa NAP - 0,15 m tot circa NAP + 0,60 m.

Van dp 431 t/m dp 439 is een kreukelberm aanwezig van 5 meter breed met een
sortering van 10-60 kg. Vanaf dp 439 t/m dp 466+50 is geen kreukelberm aanwezig maar
een slab asfaltmastiek van 10 cm dik en circa 5 meter breed. Vanaf dp 466+50 t/rn dp
473 met uitzondering van de Flakkeese Spuisluis is een kreukelberm aanwezig van 10-60
kg.

Van dp 431 t/rn dp 473 bestaat de ondertafel tot circa NAP + 2,50 m uit betonblokken en
daarboven uit Haringmanblokken. Deze bekleding is aangelegd begin jaren '60.
De betonblokken zijn aangebracht op een filter en op een onderlaag van mijnsteen die
minimaal 0,80 m dik is. De Haringmanblokken zijn aangebracht op een filter en op een
onderlaag van klei die minimaal 0,65 m dik is. Het overige deel van de boventafel boven
de Haringblokken t/m de "Parallelweg" bestaat uit gras.

De bekleding rondom de Flakkeese Spuisluis van dp 470+50m tot en met dp 472 bestaat
uit Polygoonzuilen.

De gemiddelde helling van het dijktalud is circa 1:3,5. De kern van de dijk bestaat uit
zand. Ter plaatse van verzorgingsplaats "de Westkop" en de "Oostkophaven" is de
helling van het dijktalud circa 1:2,0.

Aan de westgrens, bij de bypass over de weg van de Grevelingensluis, sluiten de
betonblokken en de Haringmanblokken van het onderhavige dijktraject aan op de
Hydroblocks bij dp 431. Aan de oostgrens van het dijkvak in deze nota sluiten de
betonblokken en de Haringmanblokken aan op een bekleding van vlakke betonblokken.
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3 Randvoorwaarden

3.1 Veiligheidsniveau

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

3.2 Hydraulische randvoorwaarden

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

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

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

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

3.2.1 Randvoorwaardenvakken

De basis van de ontwerpcondities is gelegd in het rapport "Hydraulisch
Randvoorwaardenrapport Grevelingendam" [9]. De golfrandvoorwaarden zoals
gegeven in het detailadvies zijn de rekenwaarden. Eventuele correcties zijn hierin reeds
doorgevoerd. Met name de indeling in zogenaamde randvoorwaardenvakken is hierin
van belang. De gemaakte indeling is weergegeven in Tabel 3.1.

Tabel3.1 Eigenschappen randvoorwaardenvakken

RVW-vak Locatie
Van [dp] Tot [dpJ

147b 471+50m 465
'147c 465 441
~1~4~7~d~ ~ ~~~4~4~1 ~4~25 __
RVW-vak = randvoorwaarden vak

Naast de ligging van de randvoorwaardenvakken wordt ook kort ingegaan op enkele
obstakels per RVW-vak.

o RVW-vak 147b bevat de Krammerzijde van de Flakkeese Spuisluis.
e RVW-vak 147b bevat de "Oostkophaven"inclusief havendammen.
• RVW-vak 147d bevat verzorgingsplaats de "Westkop" .
,~ Havendammen behoren niet tot de primaire kering.

3.2.2 Waterstanden

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

Tabel3.2 Karakteristieke waterstanden

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

e 147b 1,60 -1,45 3,70
147c 1,60 -1,45 3,70
147d 1,60 -1,40 3,70

3.2.3 Golven

Het RIKZ heeft drie verschillende sets van maatgevende golfrandvoorwaarden
berekend, die zijn opgenomen in drie randvoorwaardentabellen [9]. De
randvoorwaardenset die leidt tot de zwaarste bekleding. is maatgevend voor het
onderhavige ontwerp. In Tabel 3.3 is voor ieder randvoorwaardenvak de maatgevende
set opgenomen, bestaande uit de randvoorwaarden bij vier waterstanden [9]. De
maatgevende sets zijn bepaald door de zwaarte van de bekleding te berekenen voor
de drie randvoorwaardensets.
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Tabel3.3 Maatgevende golfrandvoorwaarden betonzuilen/gekantelde betonblokken

RVW-vak Maatgevende H. [m] Tpm [sJ
set bij waterstand t.O.V. NAP bij waterstand t.o.v. NAP

+0 +2 +3 +4 +0 +2 +3 +4
147b 1 0,7 1,2 1,3 1,3 5,1 5,2 5,2 5,2
147c 1 O,S' 0,7 0,9 1,1 3,9' 4,1 4,3 4,5
147d2 1 0,6 0,8 0,9 0,9 2,7 3,1 3,3 3,3
1 Geëxtrapoleerde waarden
2Maatgevende golfrandvoorwaarden afkomstig uit aanvullend Randvoorwaardenrapport (10) ..

Wanneer een bekleding anders dan betonzuilen, bijvoorbeeld basalt, ontworpen dient
te worden, wordt wederom met de drie sets van golfrandvoorwaarden gerekend.
Voor elk type bekleding kan zo een tabel met maatgevende golfrandvoorwaarden
voor die bekleding worden opgesteld.

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

Tabel3.4 Golfrandvoorwaarden bij ontwerppeil 2007-2060

RVW-vak Ontwerppeil H. [m] Tpm [sJ
147b +3,70 1,3 5,2
147c +3,70 1,0 4,4
147d +3,70 0,9 3,3

3.3 Ecologische randvoorwaarden

Voor project Zeeweringen geldt in beginsel dat de natuurwaarden op de bekledingen
dienen te worden hersteld of verbeterd. De vervanging van de bekledingen heeft in
alle gevallen eerst negatieve effecten op de natuurwaarden, maar op de lange termijn
kan de natuur zich op de nieuwe bekledingen opnieuw ontwikkelen. De ontwikkeling
van deze natuur wordt sterk beïnvloed door het gekozen bekledingstype. Het zorgen
voor herstel of verbetering van de natuurwaarden is het scheppen van
omstandigheden waarin herstel of verbetering mogelijk wordt. Alle relevante
bekledingstypen zijn op grond van hun ecologische kenmerken ingedeeld in
categorieën. Voor elk gedeelte van het dijkvak dient te worden vastgesteld welke
categorieën minimaal moeten worden toegepast om de natuurwaarden te herstellen of
te verbeteren. Binnen een traject dient onderscheid te worden gemaakt in de
getijdenzone en de zone boven gemiddeld hoogwater. Voor de indeling van de
bekledingstypen in categorieën wordt verwezen naar de Milieu-inventarisatie [8].

In de zomer van 2006 heeft de Meetadviesdienst Zeeland een gedetailleerde
onderzoek uitgevoerd naar de vegetatie op het onderhavige dijkvak. De resultaten van
dit onderzoek zijn verwoord in het Detailadvies, dat is opgenomen in bijlage 2.2. De
toe te passen categorieën, die hieruit volgen, zijn samengevat in Tabel 3.5 en Tabel
3.6.
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Tabel3.5 Samenvatting ecologisch detailadvies getijdenzone

Dijkpaal Volgnummer· Herstel Verbetering
429-439
439-440

1) Redelijk goed
2) Voldoende

Goed
Redelijk Goed

440-465 3) Geen voorkeur Geen voorkeur
465-465+50 4) Voldoende Voldoende
465+50-467 8) Voldoende Redelijk goed
467-471 9) Redelijk goed Goed
5), 6) en 7) Westelijke havendam "Oostkophaven .. valt niet onder primaire waterkering
• Nummering afkomstig uit het Detailadvies

Tabel3.6 Samenvatting ecologisch detailadvies boven GHW

Dijkpaal Herstel Verbetering
429-470+50 Redelijk goed Redelijk goed

In het Detailadvies wordt voor de getijdenzone, tussen dp 440 en dp 464, de categorie
'geen voorkeur' geadviseerd, omdat hier geen nieuwe, bijzondere vegetatie wordt
verwacht, vanwege de asfaltslab die vanaf de teen naar het schor loopt.

3.4 Landschapsvisie

In het ontwerp moetrekening worden gehouden met de wensen uit de
landschapsvisie voor de Oosterschelde [3]. Een aanvulling hierop is het advies van de
Dienst Landelijk Gebied, dat is opgenomen in Bijlage 2.3. De belangrijkste punten uit
dit advies zijn:

• Benadrukken van de horizontale opbouw door in de ondertafel een ander
materiaal toe te passen dan in de boventafel. Voorkeur geven aan het gebruik
van donkere materialen in de ondertafel en lichte materialen in de boventafel.
Kies voor bekledingen waarop begroeiing mogelijk is.
Het is toegestaan betonblokken, in gekantelde opstelling, op de ondertafel te
hergebruiken, en aan de bovengrens van de blokken met betonzuilen aan te
sluiten. Dit omdat de zichtbare scheiding tussen de ondertafel en de boventafel
door de aangroei op de blokken of de hoger liggende zuilen zal terugkeren.
De overgangen tussen materialen verticaal uitvoeren en deze overgangen zo min
mogelijk in de boven - en ondertafellaten samenvallen.

•

•

De gekozen bekleding voor het onderhavige dijkvak moet, vanuit een landschappelijk
oogpunt, aansluiten op de aangrenzende dijkvakken.

3.5 Recreatie

Voor verzorgingsplaats "de Westkop" is een herinrichtingsplan aanwezig.
Het is belangrijk dat het strandje ter hoogte van het "Grevelingenrestaurant" aan de
westzijde van de "Oostkophaven" behouden blijft.

III'weringen
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4 Toetsing

4.1 Algemeen

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

4.2 Toetsing toplaag

Het waterschap Zeeuwse Eilanden heeft de gezette bekledingen langs het gehele
dijkvak geïnventariseerd, en globale en gedetailleerde toetsingen uitgevoerd [12].
Bij deze toetsingen is het merendeel van de bekledingen als 'onvoldoende'
beoordeeld.

Het projectbureau heeft de toetsingen gecontroleerd en vrijgegeven voor het ontwerp
[11]. Het eindoordeel van de toetsingen, weergegeven in Figuur 4 in Bi;lage 1, luidt als
volgt:

• Dp 439 - dp 461: de asfaltslab is goedgekeurd;
e De overige bekledingen zijn afgekeurd.

4.3 Conclusies

De gehele gezette bekleding moet worden verbeterd.

Bij nader onderzoek (boringen door de asfaltslab) bleek dat onder de asfaltslab slechts
zand aanwezig was. De asfaltslab wordt hierdoor alsnog afgekeurd.

De havendammen van de "Oostkophaven " zijn bekleed met vlakke blokken en daardoor
afgekeurd.

IIweringen
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5 Keuze bekleding

5.1 Inleiding

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

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

5.2 Beschikbaarheid

In Tabel 5.1 zijn de hoeveelheden Haringmanblokken en betonblokken weergegeven
die vrijkomen bij het vernieuwen van de bekleding en die eventueel kunnen worden
hergebruikt.

Tabel5.1 Vrijkomende hoeveelheden blokken (exclusief verliezen)

Toplaag Afmetingen [m) Oppervlakte Oppervlakte gekanteld
[m2) [m2)

Haringmanblokken 0,50 x 0,50 x 0,15 17.979 5.399
4.395 1.758Haringmanblokken

Vlakke betonblokken
0,50 x 0,50 x 0,20

Vlakke betonblokken
0,50 x 0,50 x 0,15
0,50 x 0,50 x 0,20

1.615
19.233

485
7.693

Materialen uit bestaande depots of uit andere dijkverbeteringen

De dijkverbetering van de Grevelingendam wordt in 2009 uitgevoerd. In deze
ontwerpnota wordt rekening gehouden met de aanvoer van bestaande materialen, die
elders vrijkomen.

Tabel5.2 vriikomende hoeveelheden blokken Bruinissepolder en vtieie- en
Thoompolder (exclusief verliezen)

Toplaag Afmetingen Oppervlakte
[m2)

Oppervlakte gekanteld
[m2)

Haringmanblokken
Haringmanblokken
Vlakke betonblokken
Vlakke betonblokken
Vlakke betonblokken

0,50 x 0,50 x 0,25 m3

0,50 x 0,50 x 0,15 m3

0,50 x 0,50 x 0,30 m3

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

0,50 x 0,50 x 0,15 m3

8.909 4.454
590
1.740
3.584
695

177
1.044
1.433
208

Nieuwe materialen

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

5.3 Voorselectie

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

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

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

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

3) Plaatconstructie:
a) waterbouwasfaltbeton boven GHW;

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

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

5) Kleidijk.

Ad 1.
Granietblokken en koperslakblokken worden buiten beschouwing gelaten, omdat deze
in het algemeen te licht zijn voor hergebruik. De betonblokken kunnen worden
toegepast dankzij de tijdelijke reken regel voor gekantelde blokken [14].

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

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

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

Ad 5.
Aangezien de dijk geen voldoende hoog en stabiel voorland heeft, komt deze niet voor de
toepassing van een kleidijk in aanmerking.

Tabel 5.3 geeft de voorkeuren voor de bekledingstypen, die volgen uit het
Detailadvies [13]. In deze tabel is ook rekening gehouden met de beschikbaarheid en
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de voorselectie. Voor zover mogelijk, mag van de voorkeuren worden afgeweken. Dit
laatste dient wel duidelijk te worden onderbouwd.

Tabel5.3 Voorkeuren uit het Detailadvies, rekening houdend met de beschikbaarheid
en de voorselectie, de getijdenzone

Dijkpaal

429-439

439-440

440-465
465-465+50m

465+50m-467

467-470+50m

Getijdenzone
Verbetering
Betonzuilen met ecotoplaag

Herstel
Gekantelde betonblokken
Gekantelde Haringmanblokken
Gepenetreerde breuksteen met
"schone koppen"
Gekantelde betonblokken
Gekantelde Haringmanblokken
Gepenetreerde breuksteen met
"schone koppen"
Gepenetreerde breuksteen vol en
zat
Alle bekledingstypen
Gekantelde betonblokken
Gekantelde Haringmanblokken
Betonzuilen
Gekantelde betonblokken
Gekantelde Haringmanblokken
Betonzuilen
Gekantelde betonblokken
Gekantelde Haringmanblokken
Gepenetreerde breuksteen met
"schone koppen"

Gekantelde betonblokken
Gekantelde Haringmanblokken
Betonzuilen
Gepenetreerde breuksteen met
"schone koppen"

Alle bekledingstypen
Gekantelde betonblokken
Gekantelde Haringmanblokken
Betonzuilen
Gekantelde betonblokken
Gekantelde Haringmanblokken
. Betonzuilen
Betonzuilen met ecotoplaag

Tabe/5.4 Voorkeuren uit het Detailadvies, rekening houdend met de beschikbaarheid
en de voorselectie, voor boven GHW

Dijkpaal

429-470+50m

Boven GHW
Herstel
Gekantelde betonblokken
Gekantelde Haringmanblokken
Betonzuilen

Verbetering
Gekantelde betonblokken
Gekantelde Haringmanblokken
8etonzuilen

Uit Tabel 5.3 wordt geconcludeerd dat de nieuwe bekledingen in de ondertafel
moeten worden uitgevoerd in betonzuilen, gekantelde Haringmanblokken, gekantelde
betonblokken of gepenetreerde breuksteen met "schone koppen". Uit Tabel 5.4
wordt geconcludeerd dat de nieuwe bekledingen in de boventafel moeten worden
uitgevoerd in gekantelde Haringmanblokken, gekantelde betonblokken of betonzuilen.

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

5.4.1 Inleiding

De technische toepasbaarheid van een bekleding met zetsteen moet worden
aangetoond met het rekenprogramma ANAMOS, met inachtneming van het Technisch
Rapport Steenzettingen [61, en uitgaande van de representatieve waarden voor de
constructie en de randvoorwaarden. De reken methodiek wordt beschreven in de
Handleiding Ontwerpen [2].

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

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

5.4.2 Taludhellingen, berm en teen

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

De nieuwe taludhellingen en de nieuwe teenniveaus van de dijk langs de
Grevelingendam zijn gegeven in Tabel 5.5.

Tabel5.5 Nieuwe laludhelling, leenniveau en leenverschuiving

Dijkpaal Niveau teen Verschuiving Oppervlakte-
[NAP + m] teen [m] beslag [ha]

Taludhelling
[1:]

431-436
436-440
440-448
448-464+75m
464+75m-
466+50m
466+50m-
470+50m

0,00
0,22
0,00
'1,20
0,75

4,7
1,1

+ 0,4'
+ 0,2'

3,9
2,1
3,5
3,5
3,1

0,26 2,0

• Toename van habitat, zie dwarsprofielen 3 en 4.
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Rekening houdend met uitvoeringstoleranties en tonrondte, wordt in de berekeningen
een taludhelling ingevoerd die voor het onderste, tweederde deel van het te
verbeteren talud 0,4 steiler is en voor het bovenste, éénderde deel 0,2 steiler is [2].

De maximale verschuiving van de teen, in de richting van het voorland, bedraagt 4,7m
en bevindt zich tussen dp 440 - dp 448. Omdat de teen ver onder het voorland ligt is
er geen sprake van afname van het voorland. Door het verdwijnen van de asfaltslab
neemt het voorland juist met circa 0,60 ha toe. De gemiddelde teenverschuiving is
opgenomen in Tabel 5.5.

Aangezien er langs het gehele traject de "Parallelweg" loopt is er geen onderhoudspad
nodig. De bekleding wordt daarom doorgetrokken tot ontwerppeil + 112 Hs.

Aansluitend aan het talud van "verzorgingsplaats de Westkop" en de "Oostkophaven"
kan het asfaltplateau fungeren als onderhoudspad zodat er niet ontworpen hoeft te
worden tot en met ontwerp peil + 112 Hs.

5.4.3 Betonzuilen

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

5.4.4 Breuksteen

Volgens het Detailadvies [13] kunnen de afgekeurde bekledingen in de ondertafel
tussen dp 431 en dp 440 en van dp 467 tot dp 470+50m worden vervangen door, of
worden overlaagd met, ingegoten breuksteen.

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

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

5.4.5 Betonblokken

De maximale toepassingsniveaus van Haringmanblokken en vlakke betonblokken, met
blokbreedtes (gekanteld) van 0,15 m en 0,20 m, zijn berekend, uitgaande van
gekantelde toepassing, zonder tussenruimte. Voor nadere informatie wordt verwezen
naar [14] en Bijlage 3.2.

5.5 Deelgebieden

Op basis van de geometrie, technische toepasbaarheid, hydraulische- en ecologische
randvoorwaardenvakken is het dijkvak opgedeeld in 6 deelgebieden. De nummering
van de dwarsprofielen komt overeen met het deelgebied waarop ze betrekking
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hebben. Zie voor een schematische weergave van de bestaande bekleding Figuur 3 in
Bijlage 1. De deelgebieden zijn:

Deelgebied I, dp431 - dp436:
Vanaf de teen bestaat de bekleding uit vlakke betonblokken op mijnsteen en
daarboven vlakke Haringmanblokken op klei. Tussen de Haringmanblokken en
de "Parallelweg" ligt gras. Representatief dwarsprofiel voor dit deelgebied is
dp433 en de dijknormaal is georiënteerd op 1350 (ca. ZO). De taludhelling van
de ondertafel is ca. 1:4,0, van de boventafel ca. 1:3,7.

Deelgebied 1/, dp436 - dp440:
Vanaf de teen tot en met de knik van de verzorgingsplaats "de Westkop"
bestaat de bekleding uit vlakke betonblokken op mijnsteen. Aangrenzend aan
het talud bestaat de verzorgingsplaats uit asfalt. Representatief dwarsprofiel
voor dit deelgebied is dp438 en de dijknormaal is georiënteerd op 1350 (ca.
ZO).
De taludhelling van zowel de ondertafel als de boventafel is ca. 1:2,1.

Deelgebied 1/1, dp440 - dp448:
Het dijkprofiel voor dit deelgebied is gelijk aan dat van deelgebied I. Echter door
de ligging wordt dit deelgebied iets zwaarder aangevallen dan deelgebied I. De
bekledingopbouw is ook overeenkomstig met deelgebied I. Voor de teen aan de
schorzijde ligt een ca. 5 m brede slab van 0,10 m asfaltmastiek op een pakket
van zand. Representatief dwarsprofiel voor dit deelgebied is dp445 en de
dijknormaal is georiënteerd op 1750 (ca. Z). De taludhelling van de ondertafel is
ca. 1:3,6, van de boventafel ca. 1:3,4.

Deelgebied IV, dp448 - dp464+75m:
Het dijkprofiel voor dit deelgebied is exact gelijk aan dat van deelgebied Ill. De
teen ligt hier alleen 1,20 m hoger. Representatief dwarsprofiel voor dit
deelgebied is dp456 en de dijknormaal is georiënteerd op 1750 (ca. Z). De
taludhelling van zowel de ondertafel als de boventafel is ca. 1:3,5.

Deelgebied V, dp464+75 m - dp466+50 m:
Het dijkprofiel voor dit deelgebied is gelijk aan dat van deelgebied III en IV.
Echter door de ligging wordt dit deelgebied iets zwaarder aangevallen dan de
deelgebieden III en IV. De bekledingsopbouw is ook overeenkomstig met de
deelgebieden III en IV. Voor de teen die hier ca. 0,70 m dieper ligt dan in de
deelgebieden III en IV is de asfaltslab aanwezig. Deze is echter niet zichtbaar
omdat hier een strandje overheen ligt.
Representatief dwarsprofiel voor dit deelgebied is dp466 en de dijknormaal is
georiënteerd op 2400 (ca. WZW). De taludhelling van de ondertafel is ca.
1:3,5, van de boventafel ca. 1:2,8.

Deelgebied VI, dp466+50 m - dp470+50 m:
Dit deelgebied omvat de glooiing die langs de "Parallelweg" loopt in de
"Oostkophaven" . De glooiing ligt binnen de havendammen. Omdat deze niet
tot de primaire kering behoren worden deze echter niet in het ontwerp
meegenomen.
De gehele glooiing bestaat hier uit vlakke betonblokken op mijnsteen.
Langs deze glooiing bevinden zich nog twee loswallen. Representatief
dwarsprofiel voor dit deelgebied is dp468 en de dijknormaal is georiënteerd op
1350 (ca. ZO). De talud helling van zowel de ondertafel als de boventafel is ca.
1:2,0.
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5.6 Afweging en keuze

In Tabel 5.6 zijn twee alternatieven gegeven voor de nieuwe bekledingen voor het
onderhavige dijkvak. Bij Alternatief 1 wordt de bestaande bekleding zowel in de
ondertafel als boventafel vervangen door betonzuilen. Bij Alternatief 2 wordt de
bekleding in de ondertafel overlaagd met breuksteen, die volledig wordt ingegoten
met asfalt en daarna afgestrooid met steensortering 45/125 mm. De boventafel wordt
overlaagd met breuksteen, die volledig wordt ingegoten met asfalt. Bij alternatief 3
wordt de ondertafel overlaagd met breuksteen, die volledig wordt ingegoten met
asfalt en daarna afgestrooid met steensortering 45/125 mm. De boventafel wordt
uitgevoerd met gekantelde betonblokken.

Tabel 5.6 Bekledingsallernalieven

Alternatief Beschrijving
Algemeen Ondertafel: gekantelde betonblokken

Boventafel: nieuw te leveren betonzuilen
Ondertafel: nieuw te leveren betonzuilen
Boventafel: nieuw te leveren betonzuilen
Ondertafel: overlagen met gepenetreerde breuksteen (schone koppen)
Boventafel: overlagen met gepenetreerde breuksteen (vol en zat)
Ondertafel: overlagen met gepenetreerde breuksteen (schone koppen)
Boventafel: gekantelde blokken

2

3

Uitgaande van zoveei mogelijk hergebruik is er voor deelgebied I slechts één oplossing
mogelijk voor de nieuwe bekleding. In dit deelgebied wordt de bekleding in de
ondertafel vervangen door hergebruik van betonblokken en Haringmanblokken. In de
boventafel worden nieuwe betonzuilen aangebracht.

In deelgebied V is landschappelijk gezien (vanwege afname voorland) slechts één
oplossing mogelijk.
De ondertafel die onder het zand komt te liggen wordt uitgevoerd in nieuwe
betonzuilen. De boventafel wordt eveneens uitgevoerd in nieuwe betonzuilen, deze
boventafel sluit landschappelijk gezien aan op deelgebieden lil en IV.

In deelgebieden lil, IV zijn vanuit het detailadvies meerdere oplossingen mogelijk.
Algemeen: gekantelde betonblokken in de ondertafel en betonzuilen in de boventafel.
Alternatief 3: Overlagen van gepenetreerde breuksteen afgestrooid met steensortering
45/125 mm voor de ondertafel en gekantelde betonblokken voor de boventafel.

Vanwege de steile taluds is er technisch gezien maar één oplossing mogelijk voor
deelgebieden 11en VI en wordt hier gekozen voor een overlaging van gepenetreerde
breuksteen afgestrooid met steen sortering 45/125 mm voor de ondertafel en een
overlaging van gepenetreerde breuksteen voor de boventafel.

Op basis van bovenstaande bekledingsalternatieven per deelgebied zijn 3 varianten
opgesteld voor het onderhavige dijkvak. Op basis van hergebruik is er alleen variatie in
deelgebieden 11,lil en IV. Variant 1 is weergegeven In Tabel 5.7, variant 2 is
weergegeven in Tabel 5.8 en variant 3 is weergegeven in Tabel 5.9. Vooraanzichten
van de varianten zijn gegeven in de Figuren 5, 6 en 7 in Bijlage 1.
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Tabe/5.7 Variant 1

Deelgebied Ondertafel Boventafel
I Gekantelde betonblokken Betonzuilen
11 Betonzuilen Betonzuilen
III Gekantelde betonblokken Betonzuilen
IV Gekantelde betonblokken Betonzuilen
V Betonzuilen Betonzuilen
VI Gepenetreerde breuksteen (schone Gepenetreerde breuksteen (vol en zat)

ko en)

Tabe/5.8 Variant 2

Deelgebied Ondertafel Boventafel
I Gekantelde betonblokken Betonzuilen
11 Gepenetreerde breu ksteen (schone Gepenetreerde breuksteen (vol en zat)

koppen)
III Gekantelde betonblokken Betonzuilen
IV Gekantelde betonblokken Betonzuilen
V Betonzuilen Betonzuilen
VI Gepenetreerde breuksteen (schone Gepenetreerde breuksteen (vol en zat)

ko en)

Tabe/5.9 Variant 3

Deelgebied Ondertafel Boventafel
Gekantelde betonblokken Betonzuilen

il Gepenetreerde breu ksteen (schone Gepenetreerde breuksteen (vol en zat)
koppen)

lIi Gepenetreerde breuksteen (schone Gekantelde betonblokken en
koppen) betonzuilen

IV Gepenetreerde breuksteen (schone Gekantelde betonblokken
koppen)

V Betonzuilen Betonzuilen
VI Gepenetreerde breuksteen (schone Gepenetreerde breuksteen (vol en zat)

ko en)

De varianten zijn op de volgende aspecten tegen elkaar afgewogen:

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

De aspecten constructie-eigenschappen, uitvoering, hergebruik en onderhoud zijn in
de meeste gevallen afhankelijk van de gekozen bekledingsmaterialen. Een beschrijving
van deze aspecten en de verhoudingen tussen de verschillende bekledingstypen is
opgenomen in de Handleiding Ontwerpen [2]. De aspecten landschap, natuur en
kosten worden nader toegelicht. Het keuzemodel en de invoermodule van het
keuzemodel zijn opgenomen in Bijlage 3.1.
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landschap

Variant 1 heeft een lichte boventafel wat landschappelijk gezien de voorkeur geniet. Bij
variant 1 heeft de ondertafel de eerste tijd een lichte kleur, als gevolg van de nieuwe
zuilen. Later, ervan uitgaande dat de zuilen in de loop van een aantal jaren begroeid
raken, krijgt de ondertafel de gewenste donkere kleur.

Natuur

Bij alle varianten is een herstel of verbetering van de huidige natuurwaarden mogelijk.

Kosten

De kostenverschillen tussen de varianten zijn, naar verwachting gering. Variant 2 zal
iets goedkoper zijn dan variant 1. Variant 3 is veel duurder omdat er naast de
overlaging en hergebruik van gekantelde blokken ook nog betonzuilen gezet moeten
worden.

Bij variant 2 heeft men geen grondverbetering nodig en bij variant 1 wel. Bij variant 1
dient men nog oude bekleding af te voeren. Het kostenverschil in bekleding is klein,
vanwege lage randvoorwaarden kosten de zuilen nagenoeg evenveel als de
overlaging.

In Tabel 5.10 is de afweging samengevat. Hieruit blijkt dat voor variant 1 en variant 2
de totaalscore en de verhouding tussen de totaalscore nihil zijn.

Tabe/5.10 Samenvatting keuzeinode/
Variant Totaalscore Kosten Score/kosten

1 68,1 1,04 65,37
2 65,6 1,00 65,61
3 59,4 1,19 49,79

Vanwege ruimtegebrek door de herinrichting van verzorgingsplaats "de Westkop" is
variant 1 nauwelijks mogelijk. Met variant 2 kan het huidige profiel gebruikt worden
zodat het herinrichtingsplan [15] geen gevaar loopt. Variant 2 is dan ook de
voorkeursvariant die in Hoofdstuk 6 verder wordt uitgewerkt.

5.7 Onderhoudsstrook

Aangezien de "Parallelweg" langs het gehele traject loopt wordt er geen
onderhoudsstrook aangelegd.

5.8 Bekleding tussen ontwerppeil en berm

Met uitzondering van "de Westkop" en de "Oostkophaven" loopt de bekleding van
de boventafel over het gehele traject tot ontwerppeil + Y2Hs. Deze wordt uitgevoerd
in betonzuilen. Tussen deze betonzuilen en de geasfalteerde" Parallelweg" ligt gras.

5.9 Golfoploop

De golfoploop van het voorkeursalternatief, tijdens ontwerpcondities, is vergeleken
met de golfoploop in de oude situatie. In Tabel 5.11 is voor de representatieve
dwarsprofielen het effect van het gewijzigde talud en de gewijzigde berm op de
golfoploop gegeven. De berekening van de golfoploop is opgenomen in Bijlage 3.4.
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Hieruit wordt geconcludeerd dat bij alle dwarsprofielen de golfoploop niet toe- of
afneemt.

Tabe/5.11 Effect op golfop/oop

Dwarsprofiel Toename golfoploop (vergrotingsfactor)
1
2
3
4
5
6

0,72
1,00
1,00
1,00
0,98
0,71
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6 Dimensionering

In dit hoofdstuk wordt de voorkeursvariant van het ontwerp, dat is weergegeven in
Tabel 5.10 en Figuur 6 van Bijlage 1, nader uitgewerkt. De bijbehorende
dwarsprofielen zijn weergegeven in Figuur 8 t/rn Figuur 13. De dimensionering wordt
beschreven per constructieonderdeel, van de kreukelberm tot het bovenbeloop. Voor
achtergrondinformatie wordt verwezen naar de Handleiding Ontwerpen [2].

6.1 Kreukelberm en teenconstructie

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

Aangezien voor de huidige dijk geen goede kreukelberm aanwezig is, moet een nieuwe
kreukelberm worden aangebracht. De benodigde minimale sortering van de toplaag, die is
bepaald volgens de Handleiding Ontwerpen [2], bedraagt 10-60 kg. In Bijlage 3.3 is een
berekening opgenomen. De nieuwe kreukelberm heeft een breedte van 5 m en een
hoogte van 0,5 á 0,7 m.

Zichtbaarheid van de kreukelberm door afnemend voorland betekend ecologisch
gezien afname van kwalificerend habitat. Om te voorkomen dat de kreukelberm
zichtbaar wordt is er in de deelgebieden III en IV voor gekozen om de maximaal
toelaatbare taludhelling voor de kreukelberm toe te passen.

Tabel6.1 Nieuwe kreukelberm

Deel- Locatie Hoogte t.o.v. NAP Sortering [kg] Gepenetreerd
gebied [m]

Van Tot [dp]
[d ]

1+11 431 441 + 0,00 10-60 Nee
III 441 448 + 0,00 10-60 Nee
IV 448 464,75 + 1,20 10-60 Nee
V 464,75 466,50 + 0,75 40-200 Nee
VI 466,50 470,50 + 0,26 40-200 Nee

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

Tabe/6.2 Eisen geokunststoi Type 2
Eigenschap Waarde
Treksterkte
Rek bij breuk
Doorstromingsweerstand
Poriegrootte 090

Levensduurverwachting
Sterkte naainaad

~ 50 kN/m (ketting en inslag)
s 20 % (ketting en inslag)
VIH50-index ~ 15 mm/s
s 350 urn
type B (NEN 5132)
~ 50 % van breuksterkte geokunststof
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Op het geokunststof wordt een 'nonwoven' aangebracht, ter bescherming van het
geotextiel tijdens het storten van de steen.

Langs een groot gedeelte van de dijk worden nieuwe teenconstructies geplaatst.
De bovenkant van de nieuwe teenconstructie varieert van NAP + 0,0 m tussen dp 440 en
dp 448 tot NAP + 1,20 m tussen dp 448 en dp 464+75m, zie Tabel 5.5.

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

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

• 6.2 Zetsteenbekleding

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

6.2.1 Toplaag van betonzuilen

In paragraaf 5.4.3 is vastgesteld dat betonzuilen technisch toepasbaar zijn langs het
gehele dijkvak. Voor die delen waar betonzuilen worden aangebracht (zie paragraaf
5.6 en paragraaf 5.8) zijn de dimensies nader bepaald. Hierbij zijn de zuilen extra
verzwaard, omdat de waterstand op de Oosterschelde bij een gesloten
stormvloedkering minder varieert dan op de Westerschelde [2].

Het resultaat van de berekeningen is een aantal praktische combinaties van dikte en
dichtheid. De dikte wordt daarbij afgerond op 5 cm en de dichtheid op 100 kg/m". De
uiteindelijke keuze wordt bepaald na afweging van kosten, uitvoeringstechniek en
beheersaspecten. Daarom mag de dichtheid van de zuilen niet te veel afwijken van de
meest gangbare betonsamenstelling. Bij de vereiste dichtheid worden de kleinste
zuilen bepaald. De resultaten zijn vermeld in Tabel 6.3.

Tabe/6.3 Moge/iike typen betonzui/en

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

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

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

Ill, IV 3,5 0,35/2300 0,35/2300
0,30/2400 0,30/2400

V 3,1 0,45/2300 0,45/2300
0,40 I 2400 0,40/2400

') In de berekeningen is beneden maximale tonrondte (tweederde deel van de lengte) een taludhe/ling
ingevoerd die 0,4 steiler is dan de bestekswaarde, en boven maximale tonrondte (tweederde deel van de
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lengte) een taludhelling die 0,2 steiler is dan de bestekswaarde. De bestekswaarde is gegeven in de
tweede kolom van de tabel.
'Volgens Bijlage 3.2 is bepaling kleinste zuil 0,25/2300 kg/ms. Vanwege deze geringe hoogte neemt het
gevaar van uitspoelend inwasmateriaal en filtermateriaal toe. Minimaal toepasbare zuilhoogte is dan ook
0,30/2300 kg/m».

Rekening houdend met beheer, is het ongewenst dat zuilen met dezelfde hoogte en
verschillende dichtheden in één profiel (onder elkaar) worden toegepast. Deze zuilen
kunnen naast elkaar worden toegepast, indien dit betekent dat de dikte van de
uitvullaag niet hoeft te worden gewijzigd (gelijke constructiehoogte). De uiteindelijk
gekozen zuiltypen zijn vermeld in Tabel 6.4.

Tabel6.4 Gekozen typen betonzuilen
Deelgebied Type betonzuil ondertafel

[m]/[kg/m3]

Type betonzuil boventafel
[m]/[kg/m3]

Ill, IV

V

0,30/2300'
0,35/2300
0,45/2300

0,30/2300
0,35/2300
0,45/2300

• Aansluitend aan de gekantelde blokken een steunset van één meter breed aanbrengen van 0,40/2300
om de grote sprong in het filter op te vangen. Aansluitend aan de steunset de zuilen aanbrengen zoals
vermeld in bovenstaande tabel.

De toplaag van de betonzuilen zal worden ingewassen met 55 kg/m2
(O,30m/2300kg/m3) tot 75 kg/m2 (0,45m/2300 kg/m3) gebroken materiaal. De
sortering van dit inwasmateriaal is afhankelijk van het type zuil (met betrekking tot de
vorm) dat zal worden toegepast. Meer informatie over de uitgevoerde
stabiliteitsberekeningen is opgenomen in Bijlage 3.2.

6.2.2 Toplaag van Haringman en vlakke betonblokken

In deelgebied I tussen dp 431 en dp 436 en in deelgebieden III en IV van dp 440 tot
en met dp 464+75m zijn gekantelde blokken over de volledige taludhoogte stabiel
[14]. Er is niet voldoende hergebruik materiaal beschikbaar, daarom wordt de
ondertafel en een deel van de boventafel met gekantelde Haringmanblokken en
gekantelde vlakke betonblokken bekleed. !n Tabel 6.5 zijn de toepassingsniveaus van
de blokken vermeld, waarvan de ligging is bepaald uit de beschikbaarheid (paragraaf
5.2) en de technische toepasbaarheid (Bijlage 3.2).

Tabel6.5 Gekozen typen gekantelde betonblokken
Deel-
gebied

Talud- Toepassingsniveauvan/tot [NAP+m]
helling

Vlakke blokken/Haringman 0,20 m Vlakke blokken/Haringman 0,15 m
3,9 0,00/1,50 1,50/2,03

III
IV

3,5
3,5

0,00/1,50
1,20/1,50

1,50/2,03
1,50/2,03

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

6.2.3 Uitvullaag

De granulaire uitvullaag onder de toplaag is voornamelijk van belang voor de
uitvoering. Gelet op stabiliteit en uitvoering, moet het materiaal in deze uitvullaag zo
fijn mogelijk zijn. Het materiaal mag echter niet zo fijn zijn dat het tussen de
elementen van de toplaag door kan wegspoelen. De fijnste sortering die uit dat
oogpunt voor betonzuilen mogelijk is, bedraagt 16/32 mm. In de
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ontwerpberekeningen wordt uitgegaan van een bijbehorende 015 van 20 mm. Dit is
een conservatieve benadering. De werkelijke waarde van de 015 is circa 17 mm.
Gekantelde blokken worden geplaatst op een sortering van 4/20 mm, met een 015 van
circa 5 mm.

De kleinste laagdikte, waarin steenslag van bovengenoemde sortering kan worden
aangebracht, is 0,1 Om. Deze waarde voor de dikte wordt voorgeschreven in het
bestek. In de ontwerpberekeningen wordt een laagdikte van 0,15m ingevoerd,
rekening houdend met een uitvoeringsmarge van 0,05m.

6.2.4 Geokunststof

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

Tabe/6.6 Eisen geokunststof Type 1

Eigenschap Waarde

Treksterkte
rek bij breuk

Doord ru kkracht

Poriegrootte 090

~ 20 kN/m

~60 %
~ 3500 N

< 100 urn

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

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

6.2.5 Basismateriaal

De totale dikte van het pakket, bestaande uit de toplaag, de uitvullaag en de
onderliggende kleilaag of laag van mijnsteen, moet voldoende groot zijn om lokale
afschuiving van dit pakket te voorkomen. De vereiste dikte wordt onder meer bepaald
door de taludhelling. Wanneer de taludhelling flauwer is dan 1:5, is de weerstand
tegen afschuiving voldoende [2]. In het gekozen ontwerp bedraagt de vereiste
minimale dikte van de kleilaag onder de betonzuilen, die is berekend volgens de
Handleiding Ontwerpen [2], 0,8 m.
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Tabel6.7 Minimale kleilaa~dikte5
Deel- Locatie Minimale dikte Aanwezige dikte Tekort [m]
gebied onderlaag [m] onderlaag [m]

Van [d~] Tot [d~]
431 436 0,80 1,00

11 436 440 0,80 1,00 Overlaging, n.v.t.
III 440 448 0,80 0,65"
IV 448 464+75m 0,80 .0,65"
V 464+75m 466+50m 0,80 0,80
VI 466+50m 470+50m 0,80 1,20 Overlaging, n.v.t.

semi toetswaarde benodigde onderlaagdikte (ongeroerde grond), zie Bi;lage 3.2.

Aangezien de kleilaag (mijnsteenlaag) in de huidige situatie niet overal voldoende dik
is, moet deze kleilaag worden aangevuld, of de bestaande kleilaag en een beperkt deel
van het onderliggend zand eerst worden afgegraven, om ruimte te maken voor de
nieuwe kleilaag.

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

6.3 Ingegoten breuksteen

De overlagingen worden uitgevoerd met breuksteen van 5-40 kg, die met een
minimale laagdikte van 0,40 m dient te worden aangebracht. Deze minimale laag
moet over de volledige hoogte met gietasfalt worden ingegoten en worden
afgestrooid met lavasteen.

Om overdrukken onder de bekleding te voorkomen wordt er om de 25m bij
deelgebied VI in het GAB een boorkern aangebracht door de kleilaag heen, hierin
komt een geokunststof met daarin opensteenasfalt.

De betonblokken, die worden overlaagd, moeten worden gebroken, voordat de
overlaging wordt aangebracht. Zo wordt voorkomen, dat een eventuele holte onder
de blokken, die is ontstaan door de uitspoeling van klei, onopgemerkt blijft en niet
wordt opgevuld.

De onderkant van de overlaging mag niet lager beginnen dan de teen van de oude
bekleding. In Tabel 6.8 zijn de hoogtes gegeven waarop de onderkant van het laagste
deel van de overlaging dient te worden aangebracht.

Tabel6.8 Hoogte onderkant over/aging
Deelgebied Onderkant overlaging

[NAP + m]

11
VI

0,14
- 0,15

6.4 Overgangsconstructies

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

De overgang tussen de boventafel en de berm wordt uitgevoerd door de overlaging bij
deelgebieden 11en VI aan te sluiten op het onderhoudspad. Bij deelgebieden I, Ill, IV en V
worden de zuilen opgesloten met een betonband. Met betrekking tot de uitvullaag en het
geokunststof wordt aangesloten bij de constructie volgens paragraaf 6.2.

6.6 Berm

Van dp 431 t/m dp 470+50m is geen buitenberm aanwezig. De bekleding op de
boventafel wordt doorgetrokken tot ontwerppeil + 1/2 Hs. Langs dit gehele traject ligt
de "Parallelweg" die gebruikt kan worden als onderhoudspad.
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7 Aandachtspunten voor bestek en uitvoering

7.1 Bekledingstypen

Voorafgaande aan het aanbrengen van de overlagingen van ingegoten breuksteen
moeten de onderliggende lagen worden schoongemaakt. Er mogen geen algen, en
geen zand - en slibresten aanwezig zijn. Er moet rekening gehouden worden met de
invloed van de getijbeweging op de kwaliteit van het ingieten. Aanvoer van sediment
heeft, indien voorafgaand aan het ingieten, een verminderde sterkte tot gevolg door
de slechtere hechting van de ingegoten asfalt aan de breuksteen. Het heeft de
voorkeur de breuksteen aan te brengen en in te gieten tijdens hetzelfde laagwater.
Wanneer dit niet mogelijk is, dient een pomp met spuitlans aanwezig te zijn, zodat de
breuksteen voorafgaande aan het ingieten schoon kan worden gespoten.

Voorkomen moet worden dat de gietasfalt kort voor en tijdens het aanbrengen te veel
afkoelt.

Direct na het ingieten van de breuksteen dient breuksteen 45/125 mm te worden
uitgestrooid over het warme asfalt. Aan de bovenrand en aan de verticale randen
dient een afdichting te worden aangebracht.

Om te grote filterhoogte te voorkomen wordt er in dwarsprofiel 1 aansluitend aan de
gekantelde blokken een steunset van één meter aangebracht die bestaat uit zuilen
0,40 m/2300 kg/m! en daarboven komen de zuilen van 0,30 m/2300 kg/m> zoals
weergegeven in Tabel 6.4.

Bij de aansluiting van de overlaging op de kreukelberm moet de dikte van de
overlaging worden vergroot, zodat de bovenzijde van de overlaging samenvalt met de
bovenzijde van de kreukelberm (geen vrijliggende stenen).

Betonblokken, die worden overlaagd, moeten worden gebroken, voordat de
overlaging wordt aangebracht. Zo wordt voorkomen, dat een eventuele holte onder
de blokken, ontstaan door de uitspoeling van klei, onopgemerkt blijft en niet wordt
opgevuld.

Haringmanblokken die vrijkomen bij de Vliete- en Thoornpolder worden opgeslagen
op een depot in Tholen en zullen in 2009 hergebruikt worden op de Grevelingendam.
Vrijkomende blokken van de Bruinissepolder worden opgeslagen op een nader te
bepalen depot en zullen worden hergebruikt op de Grevelingendam.
Als de hierboven vermelde blokken hergebruikt worden zal het niveau hiermee van
NAP + 2,03 m zoals weergegeven in Tabel 6.5 gaan naar NAP + 2,67 m.

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

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

Dwarsprofiel 4 dient men te beëindigen voor de bocht ter hoogte van dp 465, zodat
de bocht gerealiseerd kan worden met de betonzuilen van dwarsprofiel 5.
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De havendammen van de "Oostkophaven" behoren niet tot de primaire waterkering.
Op de plaatsen waar de havendammen aansluiten op de glooiing van de
"Oostkophaven" , dienen de nieuwe bekledingen onder de havendammen te worden
doorgezet door middel van gepenetreerde breuksteen.

De gedeelten van de loswallen in de "Oostkophaven" die uit de glooiing steken
worden gesloopt en afgevoerd. De gaten die hierdoor in de loswallen zullen ontstaan
worden opgevuld met breuksteen en gietasfalt.

Bekledingen rondom de Flakkeese Spuisluis worden niet meegenomen in deze nota.
Het ontwerp hiervoor wordt een jaar later uitgevoerd door RWS Zeeland, afdeling
WVI.

7.2 Natuur

Vrijkomende materialen zoals perkoenpalen en andere resten van teenschot moeten
zeker worden afgevoerd. Dit laatste geldt uiteraard ook ter plaatse van voormalige
werkhaven en hevelsluis.

Aanbevolen wordt de grasberm vanaf 15 maart regelmatig zeer kort te maaien om
vestiging van broedvogels te voorkomen.

Voor wat betreft 'vogels' gelden een aantal overwegingen:

.• In de grasberm tussen de •.Parallelweg" en het diikteiud ziin vier territoria
van Scholekster en drie territoria van Graspieper vastgesteld.

• Enkele algemene zangvogels broeden in de aanplant nsbi] het restaurant.
Aangezien hier al veel verkeer passeert, zullen de werkzaamheden hier naar
verwachting geen negatief effect hebben.

• Enkele algemene watervogels broeden in het zoetwaterbasin aan de oostkant
van het treieci.

Ecologische aandachtspunten, zie Bijlage 2.4.

7.3 Archeologie en cultuurhistorie

Er zijn geen archeologische vondsten gedaan in het verleden en er zijn geen
cultuurhistorische elementen langs het gehele traject.

7.4 Transportroutes en depotlocaties

Bij de vaststelling van transportroutes dient rekening gehouden te worden met
broed locaties of hoogwatervluchtplaatsen van bepaalde vogelsoorten. Voor de
transportroutes, zie Figuur 14.

Op het dijkvak zelf is mogelijkheid voor depotruimte, namelijk de "Oostkophaven" .
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Bijlage 1 Figuren

Figuur 1: Overzichtssituatie

Figuur 2: Projectgebied

Figuur 3: Glooiingskaart huidige situatie

Figuur 4: Glooiingskaart eindbeoordeling toetsing

Figuur 5: Glooiingskaart alternatief 1

Figuur 6: Glooiingskaart alternatief 2

Figuur 7: Glooiingskaart alternatief 3

Figuur 8: Dwarsprofiel I, dp431 - dp436

Figuur 9: Dwarsprofiel 11,dp436 - dp440

Figuur 10: Dwarsprofiel lil, dp440 - dp448

Figuur 11: Dwarsprofiel IV, dp448 - dp464+75m

Figuur 12: Dwarsprofiel V, dp464+75m - dp466+50m

Figuur 13: Dwarsprofiel VI, dp466+50m - dp470+50m

Figuur '!'4: Transportroutes
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Grevelingendam, toplaagtypes Figuur 3 huidige situatie
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Figuur 7 alternatief 3
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Vilvoordse .. kreukelberm stortsteenlijn - ecotoplaag

128.21 Lessinische - breuksteen kruinlijn
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Figuur 8

betonblokken
0.15,0.50.050 haringmanblokken 0.5110.50.0.50stortsteen 10-60kg betonblokken O.2010.~O.O.SO

GJlV_ •• uo

NAP=O.OO _J

dp433

, tencanslruc ti,

~ :;, 0 ~ ~ ~
Cf Cf

~ ~ ~
'" '" '" ui

~ ... ::l ~ .. ;;;~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~

Hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.Y. nulpunt

DWARSPROFIEL 1 bestaand

Betonzuilen dik 0.40; 2300kg/m'
inwassen met steenslag 4/32mm

Gekantelde
betonblokken
0.15.0.50.0.50 Betonzuilen dik 0.30; 2300kg/m'

inwassen met steenslag 4/32mm
Gekantelde

betonblokken 0.20.0.50.0.50

~\ ..e\

~
GJlV_ •• l60 ~ ~

~~~-~~~------------------------------------------------------------------------A-t-st-r-oo-ie-n-m-e-t-b-r-e-uk-s-t-ee-n-l-0--6-0~k=9=\~\r-----------------\-~on-r-on-~~~ ~\~

"~~tfrrH\
NAP=O.OO----- - ----- - ----- -

Steenslag 4/ Omm;
\ dik 0.10op ge texti I type 1

\

Houten paal ~0.08; lang 1.20
Steenslag 16/32mm;
dik 0.10 op geotediel t pe 1

-f---- - - r----- ._"--
Aan uilen met hydro ostorslakken 0/4Sm

\ Teenc nstructie

0 ~ ~ ~ I~ ~ ~
'" '" '" ui

I

::l ~ .. ;;;
I~ ~ I~ ~ ~ ~~

, I

co ~ ~ ~ ~ 0- I~ co '"- ... ... 0# 0# ori

0- ~ ~ ~ '" I.... "! ... "'! co

I.,; !!? != ~ ~ ~
": I . co

Hoogte t.o.Y. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.Y. nulpunt

DWARSPROFIEL 1 meuw Van dp431 lol dp436

Waterschap Zeeuwse Eilanden
Datum: 13-07-2007

~~~~~~~~ __ ~~ ~ ~~~ ~ G_r_e_v_e_li_n~g_en_d_a_m~~
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Figuur 9
I

stortsteen 10-6Dkg betonblokken 0.20xO.50xO.50 g.a.b.: dik 0.10

1:11).11
..... '-'-':-:-:':':':und _.. :-:.:.: .:-:.:.:.:-:.:.:.:.:-:-:.: .

I
I-,NAP=O.OO----

dp438

::: ~ ~ <>~
c; ..; ..; ..;

~ ~ ... ~~
'"

<> ~
..; '" al\!! ;! ;!

;!Hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

DWARSPROFIEL 2 bestaand

Overlaging breuksteen 5-40kg;
laagdikte 0.40 vol-en-lat
penetreren met giet asfalt.

afstrooien met
breuksteen 45/125mm; 130kg/m'

Overlaging breuksteen 5-40kg;
laagdikte 0.40 vol-en-lat
penetreren met giet asfalt Herinrichtingsplan

NAP=O.OO _ --------------l

Hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

DWARSPROFIEL 2 nieuw Van dp436 tot dp440

Waterschap Zeeuwse Eilanden
Datum: 13-07-2007

Grevelingendam ~
L- ~--------------------~----~~~~~~------ __~--------------------------------------------------------~
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Figuur 10

I
asfalt1gietiJsfaIt; dik 0.10 betonblokken; dik 0.20 haringmantrlokken; dik a.1S

CiJlV_I.l60

-_Jl.ndNAP=O_OO--------------

dp445

Hoogte t.o.v. NAP ::; 0\ ~ .. ~ <> ~ .. ~.., ~ '" ~es " '" ~ ui ui.. .. ~ <> ~ ~ ~ 5 ~
Afstand t.o.v. nulpunt

.. .. .. '" '"~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .. ~

DWARSPROFIEL 3 bestaand

Gekantelde
betonblokken
0_15.050.050

Kreukelberm
breuksteen 10-60kg

Gekantelde
betonblokken 0_20.050.050

Betonzuilen dik 0_35, 2300kg/m'
inwassen met steenslag 4/32mm

NAP=O_OO--------------

Hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v, NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

DWARSPROF IEL 3 meuw Van dp440 tot dp448

Waterschap Zeeuwse Eilanden
Datum: 13-07-2007

Grevelingendam ~~--------------------------------------------------~--~~----------~--------------------------------------------------------------~~------~~
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Figuur 11
giet asfalt; dik 0.10 haringmanblokken; dik 0.15betonblokken; dik 0.20 asfalt

1:83.4, 1.14.49

Ml.1!

zand

NAP=O.OO zand; dik 2.00

Teencon tructie

dp456

Hoogte t.o.v. NAP '" ..... ::;; :.;
C> ::l '"
'" '0 ... '" ~..... CD '" C>

Afstand t.o.v. nulpunt '"' -0 n-i '" <b
"i' "i' "i' "i' ";'

Kreukelberm
breuksteen 10-60kg

OW ARSPROF IEL 4 bes t aand

Ontgraven en na
werkzaamheden aanvullen met zand

NAP=O.OO

Geotextiel type 2 met
opgestikte non-woven

Hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

.., C>... '0

.,; .,;

t:: '0
C>

'"' 'j-;

Gekantelde
betonblokken
0.15xO.50xO.50

Gekantelde
betonblokken
0.20xO.50xO.50 Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m'

inwassen met steenslag 4132mm

_j

OW ARSPROF IEL 4 nieuw Van dp448 tot dp464+75m
Waterschap Zeeuwse Eilanden

Datum: 13-07-2007

Grevelingendam ~
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ca. 4.00 giet asfalt; dik 0.10 betonblokken 0.20x0.50x0.50
haringmanblokken
0.15x0.50xO.50

1,183.131010.13

G_H_W_ •• 1.60
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DWARSPROFIEL 5 bes t aand

Kreukelberm
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DWARSPROFIEL 5 nieuw Van dp464_7sm tot dp466.50m
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Figuur 12

Waterschap Zeeuwse Eilanden
Datum: 13-07 - 2007

Grevelingendam ~



kreukelberm betonblokken 0.20xO.50xO.50 asfalt I Figuur 13
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DWARSPROFIEL 6 nieuw Van dp466.S0m tot dp470.S0m
Waterschap Zeeuwse Eilanden

Datum: 13-07-2007

Grevelingendam !
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Tabel 2: Golfcondities

T.---. - .. -_ ..__.._..._- ..'_.a-···_·····-_.. ',..,.. '-'a-"- '-"'---"'D ••- ••••

Dijk- Dljkvakscheldlngs- Dijk Ha[m) Tpm[.) Waterdiepte (m) Wlndrtchtlng (, gollrtchOngabend apectrumvorm

vak coordlnaten tov Pertja (m) knometrartng bil watarstand bij watarstand blj·waterstand nautisch bil neutlseh (, bil watarstand to.v. NAP bil waterstand

van tot (km) to.v. NAP to.v. NAP to.v. NAP waterstand Lo.v. NAP +Om +2m +3m +4m t.e.v. NAP

no. X y X Y van tot +Om +2m +3m +4m +Om -zm '+3m +4m -om -zm +3m +4m +Om -zm +3m +4m van tot van tot van tot van tot +Om +2m +3m +4m

147a 69751 410347 69384 410731 47.75 47.16 1.3 t.5 1.5 1.4 4.7 4.9 6.0 4.9 7.5 9.5 10.5 11.5 240 240 240 240 204 234 208 238 210 240 212 242 3 3 3 3

t47b 69384 410731 68714 410596 47.15 46.50 0.7 1.2 1.3 1.3 5.1 5.2 5.2 4.8 1.3 3.3 4.3 5.3 240 240 240 240 174 204 195 225 202 232 208 238 3 3 3 3

147e 66714 410596 66348 410215 46.50 44.10 0.7 0.9 1.1 4.1 4.3 4.5 2.0 3.0 4.0 210 210 2tO 185 215 t66 216 167 217 3 3 3

147d 66348 410215 65526 409333 44.10 42.50 0.6 0.6 0.6 0.9 3.4 3.6 3.9 4.0 1.9 4.6 5.6 6.6 150 90 90 90 136 166 90 120 89 119 88 118 3 3 3 3

.... _ ... _ ................. ~ ............ ~ 1::11 ....................... t"'" • _.t:r ............... __ ...... ..... • ••• • ...

Dijk- Dljkvakachetdlng .. DIJk Ha[mj Tpm[a, Waterdiepte (m) WIndrichting (, gollrtchtlngaband apectrumvorm

vak coordlnaten tov Part ja (m) kllomotrartng bij watarstaod bij waterstand bij waterstand nauDoch bij nautisch (, bij waterstand t.o.V. NAP bil watamtand

van tot (km) to.v. NAP Lo.v. NAP t.o.v. NAP waterstand t.o.v. NAP -em +2m +3m +4m te.v, NAP

no. X y x y van tot +Om +2m +3m +4m +Om +2m +3m +4m +Om +2m +3m +4m +Om +2m +3m +4m van tot van tot van tot van tot +Om +2m -am +4m

147a 69751 410347 69384 410731 47.75 47.15 1.3 1.5 1.5 1.4 4.7 4.9 5.0 4.9 7.5 9.5 10.5 11.5 240 240 240 240 204 234 208 238 210 240 212 242 3 3 3 3

147b 69384 410731 68714 410596 47.15 46.50 0.7 1.2 1.3 1.3 5.1 5.2 5.2 4.8 1.3 3.3 4.3 5.3 240 240 240 240 174 204 195 225 202 232 208 236 3 3 3 3

147e 68714 410596 66348 410215 46.50 44.10 0.7 0.9 1.0 4.3 4.5 5.0 2.0 3.0 2.3 240 240 240 197 227 198 228 197 227 3 3 3

147d 66348 410215 65526 409333 44.10 42.50 0.8 0.8 0.8 0.9 3.4 3.8 3.9 4.0 1.9 4.6 5.6 6.6 150 90 90 90 136 166 90 120 89 119 88 118 3 3 3 3

Tabel 2.3 Golfcondilies met gewicht Hs en Tpm volgens verhouding Hs·Hs·Tpm

Dijk- Dljkvakschetdlnga- DIJk Ha[m) Tpm[aj Waterdiepte (m) WIndrichting ('l gOll"chtlngaband Bpectrumvorm

vak coordlnaten tOY Parijs (m) knometrertng bij waterstand bij waterstand bil waterstand nautisch bij nautlsch ('l bij waterstand to.v. NAP bIJwaterstand

van tot (km) to.v. NAP t.o.v. NAP t.o.v. NAP waterstand t.o.v. NAP +om -zm +3m +4m t.O.V.NAP

no. x y x y van tot +Om +2m +3m +4m +Om +2m +3m +4m -om -äm +3m +4m +Om +2m +3m +4m van tot van tot van tot van tol +Om +2m -am +4m

147a 69751 410347 69384 410731 47.75 47.15 1.3 1.5 1.5 1.4 4.7 4.9 5.0 4.9 7.5 9.5 10.5 11.5 240 240 240 240 204 234 208 238 210 240 212 242 3 3 3 3

147b 69384 410731 68714 410596 47.15 46.50 0.7 1.2 1.3 1.3 5.0 5.1 5.1 4.8 1.3 3.3 4.3 5.3 240 240 240 240 174 204 195 225 202 232 208 238 3 3 3 3

147e 68714 410596 66348 410215 46.50 44.10 0.7 0.9 1.1 4.1 4.3 4.5 2.0 3.0 4.0 210 210 210 185 215 186 216 187 217 3 3 3

147d 66348 410215 65526 409333 44.10 42.50 0.6 0.8 0.8 0.9 3.2 3.8 3.9 4.0 2.0 4.6 5.~ 6.6 210 90 90 90 184 214 90 120 89 119 88 118 3 3 3 3

Detailadvies 2006.01.22 03538/1308
Adviesdiensten RIKZ OS RKZ-1563

-14- 25 januari 2006
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Grevellngendam vak 147d

Hs [m] [Tpm [sec] IHsTpm
Om 12m 13m 14m lOm 12m 13m 14m lom 12m 13m 14m

Ongecorrigeerd 0,6 0,8 0,8 0,9 2,4 2,8 2,9 3 1,4 2,2 2,3 2,7
Correcties 2003 Detailadvies 2006.01.22 0,6 0,8 0,8 0,9 3,4 3,8 3,9 4 2,0 3,0 3,1 3,6
CorrêéHës'2óóg:::_VêH~~gaê!Cçi"ci~j~ie,~i(3~~~$mjj:71f?i"ö7~TIT:l'1~~f!f M~~ g~j'~ 2~0 M~i ~;i~ ~I~ ~::î ?~F :3IQ~::S:~9'7X;'



Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

Aan

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

Contactpersoon

Datum

02-10-2006

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

1
Uw kenmerkOns kenmerk

Onderwerp

detailadvies dijkvak Grevelingendam

De Grevelingendam is geïnventariseerd, zomer 2006, door Aqua-sense. De volgende
dijksstroken zijn apart bekeken:

1) Strook van 30m voorland op soorten en habitattype (27 juli 2006).
2) Steenbekleding Getijdenzone(ondertafel) met classificatie (Waardenburg) van

wiergemeenschappen (12 t/rn 15 juni 2006).
3) Steenbekleding boven GHW(boventafel), begroeiing opgenomen vlgns

'Classificatie van zoutplanten1.0' MAD-RWS-DZL, met aanvulling FFsoorten op
27 juli 2006.

4) Overig dijklichaam op FFsoorten (27 juli 2006).

Getijdezone

De Oostersehelde staat bekend om zijn zeer gevarieerde en bijzondere wiervegetaties die
in de getijdezone op de dijken groeien. Deze wiervegetaties zijn wettelijk beschermd (in
tegenstelling tot de situatie in de Westerschelde). In het NB-wetbesluit met betrekking
tot de Oosterschelde worden de wiervegetaties van hard substraat als volgt omschreven:

uDe stenen dijkglooiingen, kreukelbermen en strekdammen, vormen kunstmatige
rotskusten, waarop allerlei organismen zijn te vinden, die van nature voorkomen op
de rotskusten van Het Kanaal. De soortenrijke wiervegetatie op hard substraat, met
meer dan 150 soorten (3/4 van de in Nederland voorkomende) waaronder
Knotswier, Blaaswier, Groefwier en Suikerwier is uniek. Vele soorten komen alleen
in de Oostersehelde voor. De diversiteit van de wiervegetaties verschilt per locatie
en is onder andere afhankelijk van het stromingspatroon ter plaatse, de droogligtijd,
de overspoelingsfrequentie en het substraattype. De wierbegroeiing vertoont een
zonering, evenwijdig aan de hoogtelijn. Kwantitatief de belangrijkste wier soorten op
hard substraat zijn Knotswier en Blaaswier".

Met deze wiervegetaties dient dan ook zeer zorgvuldig omgegaan te worden.

Meetadviesdienstdienst Zeeland

Postadres postbus 5014, 4330 KA Middelburg

bezoekadres Poelendaelesingel18, 4335 JA M,burg

Telefoon (0118) 62 20 00

Telefax (0118) 62 29 99



In de Westerschelde werd er voor de getijdezone gewerkt met vier categorieën van
wiervegetaties (Milieuinventarisatie Westerschelde). In de Oosterschelde zijn dit er acht.
Het verschil zit erin dat er in de Oostersehelde onderscheidt wordt gemaakt in een dijk
met kreukelberm en een dijk zonder kreukelberm. Categorie 1 tot en met 4 is voor dijk
zonder kreukelberm en categorie 5 tot en met 8 is voor een dijk met kreukelberm. Het
gaat dus om dezelfde verdeling met 1 en 5 als het minst waardevol en 4 en 8 als het
meest waardevol.
Het betreffende dijkgedeelte heeft hier en daar een kreukelberm. De daar aanwezige
wiervegetatie behoort dus tot de typen 5 tot en met 8.

•

Vlgnr+Dijk- Dijkvak Type Advies Herstel Potentieel Advies
paal 05017 2006 type" Verbetering

1) Aansluiting 7 Redelijk goed 8 Goed
429-439 Grevelingensluis -- ZOhoek +

_parkeerterrein 3 4 Goed2) ZOhoek park.ter.Grev.dam 2 Voldoende 2 Redelijk goed
439-440 -- Grevelingendam

3) Grevelingendam Plaat O.T. 1 Geen voorkeur 1 Geen voorkeur
440-465 --

B~gin restaurant plateau
4) Restaurant plateau -- 2 Voldoende 2 Voldoende
465------ buitenzijde westelijke

havendam vm werkhaven
5) Vm Buitenzijde westelijke 7 Redelijk goed 8 Goed

Werk- havendam bij restaurant --
haven zuidpunt (is 2" knik in

havendam).
6) buiten Zuidpunt - t/rn Kop dam 7 Redel.!i.kgoed 8 Goed
7) binnen Kop dam -- knik in dam 3 Redel.!i.kgoed 4 Goed
8) binnen Knik--oostelijke loswal 2 Voldoende 3 Redel.!i.kgoed
9)binnen + Oostelijke loswal -- t/rn 7 Redelijk goed 8 Goed
buiten vm gehele oostelijke havendam
werkhaven
10) T...E.vhevelsluis 3+2 Voldoende 3 Voldoende
11 ) T/m aansluiting Philipsdam 7 Redelijk goed 8 Goed

472-476

Hieronder volgt per traject een korte beschrijving

1) Gedeelte tegen Grevelingensluis is uitgevoerd in betonzuilen (hydroblocks) doch
Grevelingendam heeft vlakke betonblokken. Zowel zuilen als blokken goed
begroeid (90% bedekking). Deze wierbegroeiing komt ook qua soorten
overeen met type 7 (Waardenburg/Meyer). Na de bocht, tpv parkeerterrein,
ontbreekt de kreukelberm. Daarom is dit deel is dan type 3. Zonering is redelijk
ontwikkeld met klein darmwier, echt darmwier, kleine zee-eik, blaaswier, soms
knotswier. Onderin en op kreukelberm, steevast de Japanseoesters, alikruiken
en zeepokken.

2) Glooiing ZO hoek parkeerterrein is onder uitgevoerd in waterbouwasfalt en
boven in vlakke betonblokken. Op de verweerde plekken asfalt en onderste
strook betonblokken enige presentie van Kleine zee-eik, Blaaswier en
Darmwier. Type 2 (Waardenburg/Meyer). Voorland is een zandige slijkplaat.

, Methode van Tansley: r = rare (zeldzaam), 0 = occasional(weinig voorkomend),
fr = frequent (regelmatig voorkomend), a= abundant(grotere aantallen/bedekking), 2

d =dominant (overheersend in aantal/bedekking)



3) Grevelingendam tot restaurant plateau is uitgevoerd in waterbouwasfalt met
daarboven vlakke betonblokken. Van deze betonblokken ligt nog 1 rij in de
Getijdenzone gezien het voorkomen van Darmwier. Het asfalt laat geen
begroeiing toe. Het voorland is een hoge zandplaat die heel langzaam
gekoloniseerd wordt door Spartinapollen.

4) Plateau bij restaurant is verdedigd met Belgische stortsteen. Gedeeltelijk
overstoven met zand, doch oostelijk deel dagziend en onderin spaarzaam
begroeid met wat Darmwier, Blaaswier en kledders Purperwier. Ook
Zeepokken. Voorland is een strandje, waar 's zomers bij hoog water,
gezwommen wordt.

•
5) Buitenzijde havendam bestaat hier uit Haringmanblokken met onderin Belgische

stortsteen overgaand in kreukelberm. E.e.a is voor 95% begroeid en kent een
mooie zonering. Type 7 (Waardenburg/Meyer). De volgende bruinwieren
komen voor: Kleine zee-eik, Blaaswier en Knotswier. Kreukelberm heeft ook
Blaaswier en Knotswier.

6) Zuidelijke buitenzijde en kop westelijke havendam zijn uitgevoerd in
betonzuilen, type basalton. Begroeiing 90%, type 7 (Waardenburg/Meyer). en
heeft een mooie zonering. Boven geel Korstmossen overgaand in de zwarte
band Cyanobacterieen. Daarna Kleine zee-eik, Blaaswier en Knotswier.
Kreukelberm heeft ook Blaaswier en Knotswier.

7) Binnenzijde havendam, kop tot eerste knik. Glooiing Haringman en teen
bestort met Belg.steen. Voor 75% begroeid met de bruinwieren Kleine zee-eik,
Blaaswier en Knotswier. Begroeiing type 3 (WaaFdenburg/Meyer). Lossestenen
Blaaswier en Knotswier, vergezeld van zeepokken en veel Japanse oesters.

•
8) Tot oostelijke loswal zijn de Haringman- en vlakke blokken matig tot weinig

begroeid (type 2 Waardenburg/Meyer). Tot 40% begroeid met Darmwier,
Blaaswier en Knotswier. Stenen onderin met Blaaswier en Knotswier,
Zeepokken en Japanseoesters.

9) Vanaf oostelijke loswal, ook de buiten-en binnenzijde oostelijke havendam tot
kop uitgevoerd in Haringman en vlakke blokken. Kop havendam en bij
hevelsluis zijn Basaltonzuilen toegepast. Kreukelberm breuksteen. Glooiing
goed begroeid 80-90% met redelijk gezoneerde bruinwieren (type 7
Waardenburg/Meyer). In de zones komen opeenvolgend voor: Korstmossen,
Cyanobact., Darmwier, Kleine zee-eik, Blaaswier en Knotswier. In kreukelberm
veel Zeepokken en Japanseoesters en hier en daar Blaaswier.

10) Tpv hevel zijn de aansluitingen en sluisplateaus uitgevoerd in Pitpolygoon.
Deze betonzuilen zijn matig,(50%), begroeid met wat Darmwier, Blaaswier en
Kleine zee-eik. Begroeiing type 3 en 2(Waardenburg/Meyer).

1 Methode van Tansley: r = rare (zeldzaam), 0 = occasional(weinig voorkomend),
fr = frequent (regelmatig voorkomend), a= abundant(grotere aantallen/bedekking), 3

d =dominant (overheersend in aantal/bedekking)



11) Laatste dijksgedeelte, hevel tot Philipsdam, heeft een glooiing van
Haringmanblokken. Deze betonblokken zijn opgesloten door een kreukelberm
waarvan de bovenrand uit grind bestaat. Glooing is goed begroeid met
bruinwieren 70-95%. De wierbegroeiing is een type 7 en bestaat slechts twee
soorten; Uw Kleine zee-eik en Blaaswier. Kreukelberm zeer veel Japanseoesters
en pokken.

Zone boven GHW

De zone boven GHW is opgedeeld in negen gedeelten tw A t/m I. Hieronder volgt per
deel een beschrijving.

Deel A dp 429-439
De steenbekleding bestaat, bij aansluiting Grevelingensluis, uit betonzuilen
(hydroblocks). Grevelingendam heeft vlakke betonblokken. In de voegen komen nog 7
soorten zoutplanten voor en 3 zouttolerante soorten. De echte zoutsoorten zijn vet
weergegeven in onderstaande tabel.

Nederlandsenaam Bedekkin_g Latijnse naam Zou!getal
Gewone Zoutmelde 0 Atriplex portulacoides 4
Gerande schijnspurrie 0 Spergularia maritima 4
Lamsoor 0 Limonium vu~e 4
Zeekraal 0 Salicomia europea 4
Strandmelde 0 Atriplex littoralis 4
Zeeweegbree f Pla'!!!g_o maritima 4
Schorrekruid 0 Suaeda maritima 4
Strandkweek f Elymus athericus 3
Hertshoornweegbree 0 Plantëlgo coron~us 3
Rood zwenkgras o Festuca rubra ssp. commutata 2

..

Deze vegetatie komt overeen met een klasse4a uit de classificatie voor zoutplanten wat
inhoud dat voor herstel een advies geldt "redelijk goed". Dit leidt automatisch ook tot
een advies" redelijk goed" voor verbetering .

• Deel B dp 439-465
De dijkbekleding bestaat hier uit vlakke betonblokken. Getijdenzone is waterbouwasfalt

. met een hoge zandplaat als voorland. Hier en daar is de constructie overstoven met
zand. In de voegen en op het stuifzand komen de volgende 10 soorten zoutplanten voor
en 5 zouttolerante soorten. Het gaat om de volgende soorten:

Nederlandsenaam Bedekking_ Latijnse naam Zou!g_etal
Gewone Zoutmelde 0 Atriplex portulacoides 4
Gerande schijnspurrie 0 ~e!:Kularia maritima 4
Lamsoor 0 Limonium vulgare 4
Zeekraal 0 Salicornia euro_E_ea 4
Zeeweegbree 0 Plantago maritima 4
Schorrekruid 0 Suaeda maritima 4
Zeekooi r Crambe maritima 4
Deens lepelblad r Cochleria danica 4
Melkkruid 0 Glaux maritima 3
Gewoon kweldergras r Puccinellia maritima 3

1Methode van Tansley: r = rare (zeldzaam), 0 = occasional(weinig voorkomend),
fr = frequent (regelmatig voorkomend), a= abundant(grotere aantallen/bedekking), 4
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Hertshoornweegbree 0 Plantago coronopus 2
Rood zwenkgras 0 Festuca rubra ssp. commutata 2
Spiesmelde 0 Atriplex prostrata 1
Strandkweek 0 Elymus athericus 2
Helm 0 Ammophila arenaria 3

Deze vegetatie komt overeen met een klasse 4a uit de classificatie voor zoutplanten wat
inhoud dat voor herstel een advies geldt "redelijk goed". Dit leidt automatisch ook tot
een advies u redelijk goed" voor verbetering.

Deel C dp 465 -westelijke havendam (zie bijlage)
Dit dijkvak restaurantplateau heeft een verdediging van Belgische breuksteen en is
grotendeels ondergestoven met zand. Op dit zand komen zoutplanten voor,
weergegeven in onderstaande tabel. Het voorland is weer die hoge zandplaat met zelfs
een (zwem)strandje bij het restaurant.

Nederlandsenaam Bedekking Latijnsenaam zoutgetal
Gewone zoutmelde r Atriplex portulacoides 4
Engels slijkgras r Spartina anglica 4
lamsoor r Limonium vulgare 4
Schorrekruid r Suaeda maritima 4
Strandmelde 0 Atriplex littoralis 4
Zeeraket 0 Cakile maritima 4
Zeewinde r Calystegia soidanelIa 4
Strand kweek f Elvrnus athericus 3
Rood zwenkgras r Festuca rubra ssp. commutata 2
Spiesmelde 0 Atriplex pro strata 1

Deze vegetatie komt overeen met een klasse 3a uit de classificatie voor zoutplanten wat
inhoud dat voor herstel een advies geldt "redelijk goed": Dit leidt automatisch ook tot
een advies "redelijk goed" voor verbetering. Omdat de glooiingconstructie grotendeels
door het zand bedolven is, zal deze weinig invloed hebben op de begroeiing.

• Deel 0 buitenzijde + kop westelijke havendam. (zie bijlage)
Dit dijkgedeelte begint met Belgische breuksteen, overgaand in Haringmanblokken. Kop
van de dam is uitgevoerd in Basalton. Hier komen vier soorten zoutplanten en vier
soorten zouttolerend voor. Behalve Strand kweek hebben allen een lage bedekking. Dit is
weergegeven in onderstaande tabel.

Nederlandsenaam Bedekkina Latijnse naam Zoutgetal
Gewone Zoutmelde 0 Atriplex portulacoides 4
Gerande schijn~urrie 0 Spergularia maritima 4
Lamsoor r Limonium vulgare 4
Zeeraket r Cakile maritima 4
Strandkweek f Elvrnus athericus 3
Rood zwenkgras 0 Festuca rubra ssp. commutata 2
Smalle rolklaver r Lotus corniculatis ssp. tenuifolius 2
Spiesmelde 0 Atriplex prostrata 1

, Methode van Tansley: r = rare (zeldzaam), 0 = occasional(weinig voorkomend),
fr = frequent (regelmatig voorkomend), a= abundant(grotere aantallen/bedekking), 5
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Deze vegetatie komt overeen met een klasse3a uit de classificatie voor zoutplanten wat
inhoud dat voor herstel een advies geldt "redelijk goed". Dit leidt automatisch ook tot
een advies" redelijk goed" voor verbetering.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Deel E binnenzijde westelijke havendam. (zie bijlage)
Binnenkant havendam is uitgevoerd in Haringmanblokken. Tussende blokken komt
naast 5trandkweek nog een tiental zoutminnende plantensoorten voor. 5trandkweek is
hierbij de grootste bedekker. Dit is weergegeven in onderstaande tabel.

Nederlandsenaam Bedekking Latijnse naam Zoutgetal
Schorrekruid 0 Suaeda maritima 4
Gerande schijnspurrie 0 Spergularia maritima 4
Lamsoor r Limonium vulgare 4
Strandmelde 0 Atriplex littoralis 4
Zeekraal 0 Salicornia euro_£ea 4
Zeevetmuur r ~na maritima 3

5trandkweek f Elymus athericus . 3
Hertshoornweegbree 0 Plant~o coronapus 2
Rood zwenkgras r Festuca rubra ssp. commutata 2
Reukeloze kamille 0 Tripleurospermum maritimum 2
Spiesmelde 0 Atr~lex _£rostrata 1

Deze vegetatie komt overeen met een klasse4a uit de classificatie voor zoutplanten wat
inhoud dat voor herstel een advies geldt "redelijk goed". Dit leidt automatisch ook tot
een advies "redelijk goed" voor verbetering

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

Deel F binnenzijde haven. (zie bijlage)
Binnenkant haven is uitgevoerd in Haringman- en vlakke betonblokken. Tussen de
blokken komt naast 5trandkweek nog een tiental zoutminnende plantensoorten voor.
5trandkweek is hierbij de grootste bedekker. Dit is weergegeven in onderstaande tabel.

Nederlandsenaam Bedekking Latijnse naam Zoutgetal
Schorrekruid 0 Suaeda maritima 4
Gewone Zoutmelde 0 Atr~ex _E_ortulacoides 4
Gerande schijnspurrie 0 Spergularia maritima 4
Lamsoor 0 Limonium vulgare 4
Zeeweegbree r Pla~o maritima 4
Strandmelde r Atriplex littoralis 4

5trandkweek f Elymus athericus 3
Hertshoornweegbree 0 Plantago coronapus 2
Rood zwenkgras 0 Festuca rubra ssp. commutata 2
Reukeloze kamille 0 Tripleurospermum maritimum 2
Spiesmelde 0 Atri21ex_£rostrata 1

1 Methode van Tansley: r = rare (zeldzaam). 0 = occasional(weinig voorkomend).
fr = frequent (regelmatig voorkomend). a= abundant(grotere aantallen/bedekking). 6
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Deze vegetatie komt overeen met een klasse4a uit de classificatie voor zoutplanten wat
inhoud dat voor herstel een advies geldt u redelijk goed". Dit leidt automatisch ook tot
een advies u redelijk goed" voor verbetering
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Deel G binnenzijde oostelijke havendam. (zie bijlage)
Binnenkant havendam is uitgevoerd in Haringmanblokken. Net boven de spatzone is
Strandkweek dominant en wat lager komen 4 soorten zoutplanten frequent voor. Ook
zoutlolerante soorten (5stuks) zijn met bedekking goed vertegenwoordigd. Zie
onderstaande tabel.

Nederlandsenaam Bedekking Latijnse naam Zoutgetal
Gerande schijnspurrie f Spergularia maritima 4
Lamsoor 0 Limonium vulgare 4
Schorrekruid 0 Suaedamaritima 4
Strandmelde 0 Atr!2lex llttoralls 4
Zeekraal r Salicomia europea 4
Zeevetmuur 0 Sagina maritima 3

Strandkweek a Elymus athericus 3
Rood zwenkgras 0 Festuca rubra ssp. commutata 2
Hertshoornweegbree f Planta_g_ocoronQ_2_us 2
Reukeloze kamille 0 Tripleurosperrnum maritimum 2

Deze vegetatie komt overeen met een klasse4a uit de classificatie voor zoutplanten wat
inhoud dat voor herstel een advies geldt uredelijk goed". Dit leidt automatisch ook tot
een advies uredelijk goed" voor verbetering
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Deel H kop-sbultenzljde oostelijke havendam tot hevelsluis. (zie bijlage)
Kop havendam is uitgevoerd in Basalton, buitenzijde in Haringmanblokken. Aansluiting
hevelsluis Pitpolygoon betonzuilen. Tussen de blokken komen Strand kweek en Zeekraal
frequent voor. Verder komen nog vier zoutsoorten en een drietal zoutminnende
plantensoorten voor. E.e.a.weergegeven in onderstaande tabel.

Nederlandsenaam Bedekking_ Latijnse naam Zou!g_etal
Gerande schijnspurrie 0 Spergularia maritima 4
Lamsoor 0 Limonium vulg_are 4
Gewone Zoutmelde 0 Atr!plex portulacoides 4
Strandmelde 0 Atriplex littoralis 4
Zeekraal f Salicomia euroJlea 4
Zeevetmuur 0 Sagina maritima 3

Strandkweek f Elymus athericus 3
Hertshoornweegbree 0 Plantago corono_Q_us 2
Reukeloze kamille 0 Tripleurospermum maritimum 2

Deze vegetatie komt overeen met een klasse4a uit de classificatie voor zoutplanten wat
inhoud dat voor herstel een advies geldt U redelijk goed". Dit leidt automatisch ook tot
een advies u redelijk goed" voor verbetering

, Methode van Tansley: r = rare (zeldzaam), 0 = occasional(weinig voorkomend),
fr = frequent (regelmatig voorkomend), a= abundant(grotere aantallen/bedekking), 7

d =dominant (overheersend in aantal/bedekking)



Deel IHevelsluis tot aansluiting Philipsdam . (zie bijlage)
Bij Hevelsluis Pitpolygoon betonzuilen. Verder Haringman- en vlakke betonblokken.

Nederlandsenaam Bedekking Latijnse naam Zoutgetal
Gerande schijnspurrie 0 Spergularia maritima 4
lamsoor r limonium vulgare 4
Gewone Zoutmelde 0 Atriplex portulacoides 4
Strandkweek a Elymusathericus 3
Hertshoornweegbree r Plantago coronopus 2
Reukeloze kamille 0 Tripleurospermum maritimum 2
Smalle rolklaver r Lotus corniculatus ssp. tenuifolius 2
Spiesmelde 0 Atriplex prostrata 1

Deze vegetatie komt overeen met een klasse2a uit de classificatie voor zoutplanten wat
inhoud dat voor herstel een advies geldt "voldoende". In deze luwe hoek zullen
zoutplanten slechts in een smalle strook voor kunnen komen. De doorwortelbaarheid
van de huidige bekleding is best goed, doch golfoploop en spatzone zijn minimaal. Voor
verbetering geldt dan ook het advies "voldoende" .

Flora en Faunawet
Op de geïnventariseerde glooiing en in het voorland zijn geen plantensoorten
aangetroffen die beschermd zijn volgens de Flora- -en Faunawet.

Nota soortenbeleid provincie Zeeland en NB-wetbesluit
In de Nota Soortenbeleid worden een aantal aandachtsoorten genoemd. Op de
zeeweringen kunnen vooral planten voorkomen uit de soortengroepen
Aanspoelselplanten en Schorplanten. De soorten die tot deze soortengroep worden
gerekend staan op pagina 38 van de Nota Soortenbeleid. provincie Zeeland. De volgende
soorten van deze lijst zijn aangetroffen op de glooiing tevens is vermeld of deze soorten
genoemd worden in het NB-wetbesluit voor de Oosterschelde:

Soortgroep Soort NB-wet
Schorplanten Gewone zoutmelde X

Lamsoor
Zeeweegbree X

Aanspoelselplanten Strandmelde
Zeeraket

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

, Methode van Tansley: r = rare (zeldzaam), 0 = occasional(weinig voorkomend),
fr = frequent (regelmatig voorkomend), a= abundant(grotere aantallen/bedekking), 8
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h I d k d d hIn et vooran omen e vo en e Provinciale aandac tsoorten voor.
Soortgroep Soort NB-wet
Schorplanten Gewone zoutmelde X

Lamsoor
Zeeweegbree X

Aanspoelselplanten Strandmelde

EU-Habitatrichtlijn (gebiedsbeschermingsregime)
Het voorland bestaat uit een hoge zandplaat nl de Plaat van Oude Tonge. Het eerste
stuk vanaf brug Bruinisseis slikkig, daarna is er tegen de dijk een pioniervegetatie
aanwezig van Engels slijkgras. Naar restaurant toe verminderd het slijkgras en wordt het
een (recreatie)strandje. Dit allesmaakt onderdeel uit van de twee volgende
kwalificerende habitattypen. Type1320 : Schorren met Slijkgrasvegetatie. Type 1160:
Grote, ondiepe kreken en baaien. Tpv de hoge zandplaat moeten de tijdens uitvoering
vrijkomende stenen worden verwerkt in diepe kreukelberm of afgevoerd. Ook uit
esthetisch oogpunt geen stenen zichtbaar aan oppervlak waar dan de Spartinabegroeiing
gehinderd wordt. Bovendien is dit een zeldzame plek voor zandplaatrecreatie.
Vrijkomende materialen zoals perkoenalen en andere resten van teenschot moeten zeker
afgevoerd. Dit laatste geldt uiteraard ook tpv voormalige werkhaven en hevelsluis.

Eventuele vragen zal ik graag beantwoorden.

Met vriendelijke groet
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Middelburg 1 maart 2007,
Bijgewerkt: 28 maart 2007

Landschapsadvies Grevelingendam-zuid in het kader Aanpassing Zeeweringen
Oosterschelde.

Algemene beschrijving:

Het tracé met een lengte van om en nabij 4,5 kilometer, bevindt zich aan de zuidzijde
van de Grevelingendam en loopt vanaf noordelijk de Flakkeesse Spuisluis tot aan de
Sluis Bruinisse. Het gebied omvat een oude werkhaven, de Oostkophaven, met twee
loswallen en met het Restaurant Grevelingen en de verzorgingsplaats de "Westkop".
Voor dit gebied is een herinrichtingsplan opgesteld met als doel het recreatief
medegebruik te veraangenamen en het beeld te verbeteren onder meer door een
herindeling van de parkeerruimte en het aanbrengen van een aantal voorzieningen.
Voor het havenplateau bevinden zich mosselhangcultures. Voor het dijktracé
bevinden zich de slikken en schorren van de Krammer. Deze gebieden worden
frequent bezocht door pierenspitters, schelpdierenzoekers en overige toeristen. Langs
het gehele dijkvak loopt een parallelweg, die gescheiden is van de hoofd rijbaan door
een ligusterhaag. Langs de parallelweg wordt veel geparkeerd in de bermen.

Voorlopig technisch ontwerp en mogelijkheden:
Vanaf de Flakkeesse Spuisluis worden betonzuilen toegepast. Vervolpens wordt er ter
hoogte van de oostelijke havendam een verborgen glooiing van gepenetreerde
breuksteen aangelegd. In de haven zelf worden de oevers vanwege de steilte
overlaagd met gepenetreerde breuksteen. Ook bij de westelijke havendam wordt weer
een verborgen glooiing toegepast. In de Oostkophaven blijven de havendammen dus
gespaard. Allebei de loswallen zullen verdwijnen. Een oplossing voor de
mosselhangcultures wordt in overleg door het district geregeld.
Voor het restaurant worden betonzuilen toegepast. Dit geldt ook voor de bocht bij het
strandje, omdat hier geen gekantelde betonblokken kunnen worden toegepast. Verder
worden tot aan de "Westkop " in de ondertafel gekantelde betonblokken en in de
boventafel betonzuilen toegepast. De met asfalt overlaagde onderberm verdwijnt
hiermee!

Rond de Westkop wordt tot gemiddeld hoogwater overlaagd met schone koppen tot
1.60 m. Daarboven tot 3.70 + wordt gewoon overlaagd.
Het gedeelte tot aan de sluis Bruinisse wordt wederom uitgevoerd in onder gekantelde
betonblokken en boven betonzuilen.



Foto: Huidige situatie ondertafel met overlag ing.

Landschapsadvies:

In de Oostkophaven zullen de loswallen worden verwijderd. De afwerking van het
terrein en de omgeving van het restaurant vraagt om een aparte inrichtingsopgave. Dit
jaar zal door het wegendistrict van Rijkswaterstaat Zeeland een inrichtingsplan
betreffende de omgeving van het restaurant Grevelingen worden opgesteld. Dit plan
zou conseqenties kunnen hebben voor het zeeweringsproject van Bureau
Zeeweringen bijvoorbeeld wat betreft het mede.gebruik van het haventje. Het is
daarom verstandig kennis te nemen van het plan en te bekijken of er gevolgen zijn
voor het bestek. Het plan zal naar verwachting eind 2007 gereed moeten zijn.
Omdat het werk grotendeels in betonzuilen wordt uitgevoerd met deels hergebruik van
haringman- en/of betonblokken betekent dit landschappelijk alleen maar een
verbetering over een groot gedeelte van het project. De Grevelingendam valt in
principe onder het zogenaamde technisch profiel, maar hoe meer open verhardingen
hoe beter. Ook ecologisch biedt dit grote voordelen in deze omgeving.
Het medegebruik van de parallelweg als onderhoudsweg valt landschappelijk ook
positief uit, omdat niet extra geasfalteerd behoeft te worden.
Het strandje onder het restaurant moet wellicht na uitvoering van de werken wat
aangevuld worden met zand.

Over de herinrichting van verzorgingsterrein de "Westkop" is afstemming met het
wegendistrict gewenst. Er is al een inrichtingsplan voor dit gebied. Het plateau zal in ieder
geval verhoogd moeten worden. Landschappelijk is het voorstel om rond het plateau de
randen om recreatieve redenen zo netjes mogelijk af te werken.



Memo Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Rijkswaterstaat

Aan

Van
Doorkiesnummer

Datum

7 juni2007
Bijlage(n)

Onderwerp

Concept Ecologische aandachtspunten Grevelingendam

Recreatie
Gebruik in de huidige situatie

In de huidige situatie is het dijktraject vrij toegankelijk voor recreanten. Langs het gehele
dijktraject is een parallelweg op de Grevelingendam aanwezig, die intensief gebruikt
wordt door verkeer. De weg wordt ook veelvuldig gebruikt door recreatieve fietsers,
pierenstekers, oeverrecreanten en gasten van het restaurant. In het SOVON-
inventarisatierapport staat vermeldt dat onder andere ter hoogte van het restaurant de
Plaat van Tonge veelvuldig betreden wordt door recreanten. Het gaat om wandelaars,
met of zonder hond, maar ook (verstorende) activiteiten van kitesurfers. Ook het
Vogeltellingen-rapport van Bureau Waardenburg maakt melding van veelvuldige
verstoringen door verschillende verstoringsbronnen. In april is het aantal
verstoringsbronnen duidelijk lager dan in augustus.

Gebruik in de toekomstige situatie

In de toekomstige situatie zal het dijktraject vrij toegankelijk blijven voor recreanten.
De verzorgingsplaats "de Westkop" wordt heringericht. Vanwege de uitvoering van de
dijkverbetering Grevelingendam in 2009, is de herinrichting van de verzorgingsplaats
verschoven naar 2009.

Natuurwaarden
Huidige situatie

Fauna

• Met name de strekdammen langs de Grevelingendam worden gebruikt als
hoogwatervluchtplaats, met name voor steltlopers. Naar verwachting zullen de
werkzaamheden een gering effect hebben op deze hvp's.

• In april en augustus komen in 11, resp. 10 van de 16 telvakken hogere aantallen
vogels dan gemiddeld in Oosterschelde voor.

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1, Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 621993

Internet www.zeeweringen.nl

Het project Zeeweringen wordt uitgev'Jerd l.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

http://www.zeeweringen.nl


• Uit de laagwatertellingen blijkt dat binnen de 200 meter van de dijk, talrijke
vogelsoorten foerageren. O.a. Bonte standloper, Rosse grutto, Kanoet,
Zilverplevier, Scholekster en Rotgans.

• In de grasberm tussen de parallelweg en het dijktalud zijn vier territoria van
Scholekster en drie territoria van Graspieper vastgesteld.

• In het struweel nabij het restaurant broeden algemene zangvogels. Aangezien
hier al veel verkeer passeert, zullen de werkzaamheden hier naar verwachting
geen negatief effect hebben.

• Enkele algemene watervogels broeden in het zoetwaterbekken aan de oostkant
van het traject. Hier bevindt zich ook de enige mogelijke voortplantingslocatie
voor amfibieën.

• Er zijn geen amfibieën en reptielen aangetroffen. Het voorkomen van de
Rugstreeppad en van de Noordse Woelmuis langs of nabij het dijktraject wordt
zeer onwaarschijnlijk geacht. Langs het dijktraject komt zeer schaars het Konijn
VOor.

• Langs het dijktraject ontbreekt geschikt habitat voor de Schorzijdebij.

Fiora

In het Detailadvies dijkvak Grevelingendam van de Meetadvies Diens (d.d. 2 oktober
2006) zijn gegevens over wiervegetaties en planten opgenomen. Ten aanzien van de
wiervegetatie zijn in het detailadvies adviezen opgenomen voor de aan te brengen
steenbekleding onder de gemiddelde hoogwaterlijn.

Langs het gehele dijktraject zijn wiervegetaties en zoutplanten aangetroffen. Op de
geïnventariseerde glooiing en in het voorland zijn geen plantensoorten aangetroffen die
beschermd zijn volgens de Flora- en Faunawet. Op de glooiing en in het voorland zijn
soorten aangetroffen die zijn opgenomen in het NB-wet besluit van de Oosterschelde en
de Nota Soortenbeleid van de Provincie Zeeland. Het gaat om 4 provinciale
aandachtssoorten en 2 NB-wetsoorten. Het advies voor herstel en verbetering langs het
gehele dijktraject varieert van Voldoende, Redelijk Goed tot Goed.

Bij de werkzaamheden wordt de steenbekleding vervangen en zal alle vegetatie in eerste
instantie verdwijnen. In het detailadvies is echter geadviseerd welke steenbekleding er
weer toegepast moet worden om de vegetatie weer een kans te geven om terug te
komen of mogelijk de omstandigheden te verbeteren (Detailadvies, 2007).

Gebiedenbescherming

Het voorland bestaat uit de Plaat van Oude Tonge. Het eerste stuk vanaf Bruinisse is
slikkig, daarna is er tegen de dijk een pioniervegetatie aanwezig van Engels slijkgras.
Naar het restaurant toe vermindert het slijkgras en wordt een (recreatie)strandjes.
De bovengenoemde vegetatie maakt onderdeel uit van twee kwalificerende
habitattypen .

• Habitattype 1320: Schorren met Slijkgrasvegetatie.
• Habitattype 1160: Grote, ondiepe kreken en baaien.
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Ter plaatse van het schor is het wenselijk om de breedte van de werkstrook zo minimaal
mogelijk te houden en de mitigerende maatregelen zoals genoemd in het rapport
uEffecten werkstroken dijkverbetering op kwalificerende habitats" (Stikvoort et el.,
2004) uitgevoerd worden.

Uitvoeringsaspecten voor bestek en uitvoering

Technische details

Het is wenselijk om in de ontwerpnota de volgende punten weer te geven:
• De locatie van depots en tijdelijke opslagterreinen en de te gebruiken

transportroutes.

• De breedte en dikte van de huidige kreukelberm globaal aangeven.
• Eventueel af te graven grond moet met dezelfde maaiveldhoogte als voorheen

terug geplaatst worden. De huidige zandlijn en oppervlakte strand moeten
hiervoor bekend zijn.

• Vrijkomende materialen mogen niet in de Oosterschelde terechtkomen of
achterblijven.

Aanbevelingen

• Werkzaamheden op delen van het traject die grenzen aan slikken kunnen het
best worden uitgevoerd tussen eind mei en half juli. Voor delen van het traject
die grenzen aan water zijn er geen beperkingen.

• Gezien de grote aantallen foeragerende vogels en hvp's langs het dijktraject is
tijdens de uitvoering fasering van de werkzaamheden aan de orde.

• Aanbevolen wordt om de grasberm vanaf 15 maalt regelmatig zeer kort te
maaien om vestiging van broedvogels te voorkomen,

• Ter plaatse van de hoge zandplaat moeten de tijdens de uitvoering vrijkomende
stenen worden verwerkt in diepe kreukelberm of afgevoerd.

• Ook uit esthetisch oogpunt geen stenen zichtbaar aan het oppervlak war dan de
Spartinabegroeiing gehinderd wordt.

• Vrijkomende materialen zoals perkoenpalen en andere resten van teenschot
moeten worden afgevoerd.

• Broedvogels in het struweel nabij het restaurant zullen naar verwachting geen
hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,
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Bijlage 3 Berekeningen

Bijlage 3.1:

Bijlage 3.2:

Bijlage 3.3:

Bijlage 3.4:

Keuzemodel met invoermodule

Ontwerpberekeningen bekleding

Ontwerpberekeningen kreukelberm

Berekening vergrotingsfactor golfoploop

eringen Grevelingendam [17]



Keuzemodel

lengte (mi'

Boveotaret

Ondertafel

score flora:

score habitat

lengte [mlo

Boventafel

score flora:

SCQrl;' habitat:

lengte [m)'

Boventafel

Ondertafel

score flora:

score habitat:

lengte[m]

_"'afel

Ondertafel

score flora:

score habitat:

v2.1m~2007 ~'~'~~~.~.~'~.~h~'~~.h~:~__~~~~~~~-=~~ --,
Dijkvak: IGreVelingendam

vandptotdp: ~.43~1~-~4~7~o.~60~m~ ~
WijZIgingen tOY v2.0:

teêen overgangen. gebrutk geen bekledi09

!variant 4 Variant 4

L --'5~O"dO L_ _:.4~OO~ __L ~24".!7"'5'____ _j _!1!.:75L ...L ~40'!'O!_ .L, ___c!_ _l_ -"- L ---''__ _l score landschap



~ ~

Keuzemodel v2.1 mei 2007 Mlnmaal 2 vananten doorrekenen De waarden zun relatrel
e bonalen scores liggen tussen 1 en 3

Wijzigingen to v versie 1 4 gestandaardlseerdeJgraflsche Invoer

Uitvoering
Hergebruik
Onderhoud
Landschap

Natuur
Totaal (2)

score

Landschap
Criteria>
Subcriteria >
Weging subcriteria >

habitat
'*~50

Opmerkingen:

13-7-2007
Keuzemodel v2_1 .xls



::;preaasneet ontwerpen Versie 12_1 18-06-06

Wijzigingen to.v. versie 11/12: (11) geavanceerd Ing afschuiving en auto. iteratie toegevOegd / (12)bug uit macro

NOVOORWAARDEN RIKZ

W. Hs Tp

Grevelingendam [m+NAPJ (m] (.]

17 0 0,6 2,7

• 2 0,8 3,1

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

Na wijziging: Anamos opnieuw laten rekenen 0ntvmppeII2060 : 3,7

3 c 8 9
algemeen soort bokledlng . _~.-=-::::Enadsre omschr1Jvlngvd bekleding

dljkpaalnumme -
nIv .... bcvongrtns 265 415

-0.0 265
270 2,90

o.

-04 . -0,2
-2,39 ·2,39

toplaag 020 020
2813 2813.=- .-:: _. _ -. : . _ '= -======:1.- ----+J~_==_=-__:J-_.
3,97 3,97

onderlagen 0,15 0,15

Id Id
,-- - - - - _..: :'_'T' -.-=-~~=., --

080 080
maatgevende 3,20 3,70
cendltles 0,90 0,90

330 330
161 150
0,47 0,44
.. e .,..
n.v.1. n.v.1.
n.v.1. n.v.l.

".V.l. n.v.l.

stabiliteit

afschuiving

(m] 0,81(01 (IJ 0,81(01 (f)

(m] 0,910,091 0,8(0,081

-
(m] 0,610,091 0,9 (o,oSI

Ruimte voor opmerkingen:



Spreadsheet ontwerpen Versie 12 29-06-06

. - - - afschuiving - •.... RANDVOORVVAARDEN RIKZ
w_ H_ Tp Dichtheid water

Grevelingendam I (m+NAP) Iml Isi [tonhn3J

17 I 0 0,5 3,9 1,025

OOSTERSO£LDE • 2 0,7 4,1

3 0,9 4,3
4 1,1 4,5

Na wijziging: Anamos opnieuw laten rekenen I Ontworppell201i0 : 3,7

1 3 w u ~:::_:~~Ealgemeen .
---

Oeel

m'''''' 425

m'''''' 330
11:11 2,70 2,90

t Is bestek. -O.2Of-O,4 ' '-0,4 -0,2 -
0,37 0,37 --

toplaag 024 023

2B13 2B13------ ~-_-=.=-ir=--=-__ -------'.' - - ---:-_:--.::I::::::::-=:== __ =:J --
- ---

3,73 3,97

onderlagen 0,15 0,15

kI kI

bij kletkem: niveau k - --- ~~_ ~_r=-=--=-'_--=--=:J--.
by goen k101kom: _. kloll 080 080

maatgevende w. 3,70 3,70 _.
condities H 1,04 1,04

444 444
201 188 -
0,78 0,73

no. nee
max. H. n.v.t, n,v,1.

Tp behorend bij ma><. H. n.v.t, n.v.l.
~Op behorend biJ max. H. In bijbehorend. H n.v.t. n.v.t.

T
stabiliteit aanwezige HslAO I·

lootaatbar. Hs/AO H _.
geldig 7 (IncL langdurige belasting) ollclgl_o'''''

resultaat ANAMOS ttabltlI I'MjIIl.I onveId.

afschuiving mln. benodigde oncklrtaagdlkte nieuw IIn]
wark (ander flbr

aanwezige onderlaag voldoende dik? jaInHI~ .. rd

.Iml loetswaardl bonodlgde
andartaagdlkte [ong""",rde grond) [mJ 0,8/[0,15J 10 0,8/[0,12J In

zonder mlnllYUTI
mln. bonodlgde ondoltaagdlkle conI,

geavanc •• rde loetslng 06.2008 (ande Iml 0,8[0,13J O,B[O,12J

Iml 0,6[0,131 0,610,12)

Ruimte voor opmerkingen:



..,"', t::êlU:Sflt:eL ontwerpen Versie 12_118-O8-06 .

.. geavanceel'l'l Ing afschuiving .~.-.- ---~- --.,_. \'-'--;:' _.~...__ .-
RANDVOORWAARDEN RIKZ

ws H. Tp
Grevelingendam

(In- NAP! (m] (I]
17 0 0,7 5,1
00SIERS0ELtlf • 2 1,2 5,2

3 1,3 5,2
4 1,3 5,2

Na wijziging: Anamos opnieuw laten rekenen OntwarppeIJ 2080 : 3,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9algemeen soort b.klldlng be........... J"-- /. J. . /. _l. t· /. J.'" ~:~.~·"E.nadora omsclv1jvlng vd bekleding T_"'lIIIIeId. .. Toepasbaarheid
dljkp.alnUllVnll .. O~edV .. ;. ·lleelll.eblec{V ... ..--__

nlv.au bovengrens 230 :~. .. 435 .-m-"""
_nlVUUOnctorarons m-_ -175 .~ '!..... .. 230
'.konwaarde helBng 11 :'] 2,70 ;'.! 2,90

t I. balllklhllllng - 0 2 of. M -0,4" ,
_.

-02 " --_-O,2of-O,"
bodemnlvaau op 50 m afstanc [m·frW)) -1,32 -1,32

toplaag ,.konwaarde llaondlkl. IrnJ 028 027 ~-
rokonwaardo loortoMJke m&sSi ~ 2813 2813 ._-

bij b(okkon: broedt. (langs talud) --Iml
bij blokkan: langt. (.v.nw. dijk) m

lang.duUl' ofrect: HIl/DD waarbij gehit
H 3,92 4,14Anamo.IltDbIo

onderlegen rokonwaard. dikt. flII.~ m 0,15 0,15 ~-
Idel

,_u. Opbouw ~UI ld/WoIzs kI kI,
bij klelkom: nIv.au krulr m~

biJ geen kltlk.m: dikte kleDaa ...l!!'L 080 0,80
maatgevende w. Im+NAP 3,40 3,70

condities Hs !!!I.. 1,30 130
T (!L 520 520
~ 2.11 197
Y< !!!I.. lOS 0.99

H.>D,7d7 ..... ne. nee
max. H '" n.v,t n,v.t.

Tp beho,end bIJ max, Hs I!I. n.v.t. n.v.t.
~op behorend bIJ mllC. Hl In bijboho'.ndl

~I n.v.t. n,v.t.Tt
stabiliteit aanw.zIge HIl/AD ~ 2.66 2,76

lotI.atbar. Hl/AD .H 2,67 2,82
geldl9 7 Iincl, langdurige b.laallng) -1I!'I_g_'''''''''_I&'''' , ~

,.daal ANAMOS ""'''L_' ....... . 11 al
afschuiving mln. b.nodlgds ondsr1aagdlkle nlouw

_
werk {ends' flit." (mi 0,8 In 0,8 (I)

aanwezig. ondsrtang voldoend. dik? ""'_oord ~
-;' "-:'.,

semi toetSWaarde benodigde . , .......
~'. -

ondot1aagdiJde (ongero.rd. grond) (mi 0,6 I [O,35[ (0 O,8/[O,3[ (t),-: . ' '"
[zondo' mlnlmum[ ,

mln. bonodigds ondsr1aagdlkt. cont.
_

g.avonc ... rdel:~~!!~~:,!" (mi O,8[O,21[ O,8[O,2[

.eml toelawaards cont goavanceordo
toetsing 08.2008 (onds, tiller) [zonde, (mi 0,6[0,211 0,610,2[

minimum
Rulmto voor opmar1dngen.



Spreadsheet ontwerpen Versie 12_118-08-06

Wljzlglngen to.v. versie 11/12: (11) geavancee Ing afschuiving en auto.iteraUe toegevoegd I (12)bug uit macro

RANDVOORWAARDEN RIKZ

w. Hs Tp Dichtheid water
Grevellngendam (m+N.6P] (m] (I] ~oMTI3)
17 0 0,6 2,7 1,025
00S1BtS0£DE • 2 0,8 3,1

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

Na wijziging: Anamos opnieuw laten rekenen 0nIW1IfPPOII 20611 : 3,7

1 2 3 4 5 D , a "algemeen loort IMtcIedJn -- L·
__

I._ ...... I._:rul .. I. L· I· I· I· =::==Enader. omschrlJYlng vd blklld(n c- ontftlp '. _.ontwIp ontwerp ontwIp
cl)kpaalnummo .De~lII..bled I" De.doe_ I DeelgeJ>led I De~Ig.bl.d I ---

niveau bovengren m-_ 344 415 344 415
nlv.au and,,",",", m-_ 03 344 03 344

.. r.konw.tl1'do hoftI", (1 :'] 3,50 3,70 350 3,70
lil ballaklhellng • 0 2 of • 0 4 ~,701..(1 ... .' . o(J4 • -0;2 .. '-0,4 -02
bodomnlv .... op 50 m IIfIlIllC (m-""" -2,38 -2,38 -2,36 -2,36

toplaag raklnwanrdo Iteendlkt (m] 025 025 0.25 025
rekonwaarda loortlUjke maslR -, 2231 2231 2328 2328

biJ bIokk.n: modi. (langs 1_ (m]

_.
bij blokken: lengt. (1.lnw, dUk) m

langoduur effect: HsJDD waarbij gold!
H 4,50 4,50 4,42 4,72AnamosBt_

onderlagen r.konwnarde dikt. flIt.rlaag m] 0,15 0,15 015 015
Opbouw dijk ".,..... Id Id Id Id

bij _om: nlvlau kNin -m-_

bij gein ldelkom: dikt. ldeUaa m 100 100 100 100
maatgevende ws (m-""'] 3,70 3,70 3,70 3,70

condities H. 0,90 0,90 0,90 0,90 -m
Tp r. 330 330 3.30 330

COp 124 117 Î24 117
Y m 038 0,36 0.38 0,36

Hs>0,7d7 _l"" .. no. no. no. nee
max. Hl [m n.v.1. n.v.l. n.vl. n.v,l.

Tp behorend biJ mu. Hs [.1 n.v.1. n.V.I. n.v.l. n.v.l.
~Op blhorand biJ mu. H. on blJbahor.~: H n.v.1. n.v.1. n.v,1. n.v.1.

stabiliteit II8I1WiIztge Hl/AD l- 308 3,06 2,83 2,83
I_Hl/AD "C:=geldig 7 (!neL langdurtg. belUllng) .....,_.&"". ,~ __.:m.~lt6iliI~
rosultaal AHAMO ...,. IIWJI •• ''''''''. • ""'Ulä6iiJ .ö(el_1

afschuiving mln. blnodlgdo on<fer1aaIIdIIce nllUW
(mi o.a (I) 0,8 (f) 0,8 (I) 0,8 (I)

werk (ondor flIt.r)

aanw.2Ige onderlaag voldalnde dIk7 -- £ , A
.. mi IDotswaardo benodigde -

ondo~aagdlkl. (ongero.rdo grond) (m] 0,8/(0) (I) 0,8/(01 (I) 0,8/101 (I) 0,8/(0) (I)
(zonder minimum :

mln. bonodlgd. anderlaagdlkt. cant. s

goav""c.Ord.I:':~!;!~:~:.
: (m] 0,8 (0,07) 0,8(0,07) 0,8(0,07) O,8(O,07(

oomlloollWaarde conI. geavanc.orde
IDolllng 06-2008 (onder flItor) (zond.r (mi 0,8 [0,07) 0,6 [0,071 0,8 [0,07) 0,6[0,07)

mlnlnun __ L__

Ruimte voor opmerkIngen:



....- - - _. - ..•.. _. rw-I. V~I~It' J~_l re-oe-ue

Wijzigingen lo.v. versie 11/12: (11) geavancee~ing afschuMng en auto. iteratie toegevoegd / (12)bug uit macro a
_rRANDVOORWAARDEN R1KZ 1 _

ws Hs Tp Dichtheid water 1Grevellngendam I [m. NotP) Iml 1'1 ~onhn3J17 I 0 o,S 3,9 1,025 J00ST13ISCHBlle ..
2 0,7 4,1
3 0,9 4,3
4 1,1 4,5Na wijziging: Anamos opnieuw laten rekenen I Ontwerpp." 2060 : 3,7

1 2 3 4 5 6 7 8 s
algemeen soort boldedll1ll be ........ I...-- I...-"'... I...be""'"",," I.. I... I... I... I... - "---r:;]nadera omsclw1lv,"g vd bold.dlng ..-lp . . ontwerp 0I1IWerp ..

ortwerp .._-_.-dlJkpaalnumme .DeeloOblOden In en IV ' '. Dee!aebleden IHen IV DeeloebIeden lIJ en IV Deelaebleden lIJ en IVniveau bovongra"" m.fIN" 3 51 4 25 351 4 25Iva.u a m'fIN' 2.03 351 203 351r.kenwnarde halUng 11:1] 3,10 3,30 3,10 3,30t Is bHloklflolllna - 0 2 of _0 4 ~.20'-O.4 ...... "-0,4 ..... '. -0,2 . -04 -0,2'bod.rmlvo ... op 50 m afstlll1Cl fm.1'W'J 0,37 0,37 0,37 0,37toplaag rekonwaardo st_a Imf 035 035 0.30 030rokonwaarde loortallJke mass .llD_I
biJ blokkon: ~e !longs talud Iml
bij blokkan: lengta (avonw. dIJk) m

langaduur offact: Hs/DD waarbij gold!
Anamo. stablal H 4,02 4,21 4,09 4,09

onderlagen rakonwoorde dlkta tUltrlug I'll 015 015 0,15 0,15. OpbouwdlJl<
ldMm Id Id Id Id1d1!l1•• nAd.1

biJ klalkom: nlv.au kNIr m .... i;~,~biJ gaon ldaIk.m: dlkta klaHaag m 065 0,65 0.65 0,65maatgevende ws [m+NAPl 3,70 3,70 3,70 3,70condities H Imf 1,04 1,04 1,04 1,04T . 444 U4 444 444lOl: 175 165 175 165ys mi 070 0,66 0,70 0,66Hs>0,7d7 h. no. nee no. no.max, H.
"'" n.v.l. n.V.I. n.v.1. n.v.1.Tp behorGnd bij mu. H W n.v.1. n.v.l. n.v.1. n.v.l.~Op bahorend bij max, Hs an blJbehOle~
H n.v.1. n.v.L ".v,t, n.v.t.

stabiliteit aanwezIga HIIIAC H 2,53 253 2,73 2,73toolaatbora Hl/AC
H 2,73 2,86 278 2,78galdlg 7 (,"cL langdurige belasting)

..... ,""" .... &1<11 .-r!,"l:;lge(iiiiir~213"j;r.~, .. ',""'-?:éi :;è":'"däiailï:&kSf~2ia ":::
ledaal ANAlliOS ..n. • LiiI """~!'.fSllî~.'"""co, .lff'":'?~Siiilia!.~'''l''·'·!W"'" T"" "sîáiin -. ....-'..stabltI,t¥II tI./CII'IVOfd. """"",,,c .:.... ,""'....... ·1 .lIll ....!!fJ;>. ,.J ...i<.._,." .... " "",, e ,afschuiving mln. banodlgde onder1ugdDcto nIoI.M ~-werk (andor 1Ittar)

.anwezfge andet1a;lg voldoend. dik? --...... mi toetswaarde benodigde
ondort •• gellkte (ongeroerda ~) Imf 0,8/[0,07] (I)' 0,8/ (0,031 (I) 0,8/[0.09) (I) 0,8/ (0,05) (I)[Zonder mini.".."

mln. benodigde -_.tide conf.

geavancaerda t:,!,~,06-2~,:!~"!,!: Iml 0,8 [0,121 0,8(0,111 0,8(0,12J 0,810,11J
saml tootswaarda conf. ge •• ancoarda
loalllng 06-2006 (ond.r filler) [zond. Iml O,S [0,121 0,6 [0,111 0,6(0,121 0,6[0,11Jmlnll!1\ln

Ruimte voor opmBrklngen:



Spreadsheet ontwerpen Versie 12_118-08-06
Wijzigingen t.o.v, versie 11/12: (11) geavanceerd Ing afschuMng en auto.iteratie toegevoegd I (12)bug uit macro

NDVOORWAARDEN RIKZ

Hs Tp

DIJKVAKNR 117
POLDER IGrevelingendam

IGEBIED I~

algemeen

Na wijziging: Anamos opnieuw laten rekenen

1.,1

_l

4
3,7
2 3

(m·NN1J (mI _lIL

I o
2

.a.

__Q.L
__12

~

~
5,2
_g_

L 12D60:
_1_,3_ _g_

1,025 I

5 6 8

ta-plaag

_soortboklodiiil _...... I.beton_ I._zuIJon
I vd _Iodln .' ontwerp ontwerp , ontwerp
jlepaalnurntnl -, , Deelalbled V ' ' Deelaebled V DeellIObled V

nivo .... bov_rom moW' 3 15 4 35 315
_nlv_.au_.lI<Iorar,," m • _ 0 75 315

I .11:_'1 ~IO_____ 2,90

,...

.eml !ootswaerda conL... _ _,
. -',ar) IZand.rl

mlnlllU!1J,

_po

4
1·lboblnZLdlon

orlwerp

Oe~edV

...m..

.1..1§_
~

L· 1·1 1.1 '......-r;
nadlre I

lang.duur offocl: HoJD=::!t:l~ H

~ dIk!a lDIortaagonderlagen

I· .lz

~tsbasloklhotllng.02of.0 ... 2".... '-0,4-~- -02
lop 50m Ifot -1,32 -1,32

Ópbouw dijk 1dIIH1.

_jml

__:M_
..:!2.!.
0.40

...:!!.L

...:12!.
0.40

biJ kloHcern: nlVaau kruin
_l>IJjreen kloHcern: dlkta kklliaag

rm+NAPl
_ltI1L

3,95 4,09 3,93 4,09

0,15 0,15 0,15 0,15

Id Id Id Id

~ _ -=-- ::-:r -_-.:__.:__~=:J~ ,-:-:::::;;;~ ""'i""' ",

080 080 0.80 080
3,70 3,70 3,70 3,70
1,30 1,30 1.30 1.30
520 520 520 520
2.11 197 211 197
1,05 0,99 1,05 0.99
nee nee nee ne.
n.v.t. n.v.l. n.v.l. n.v.t.
n.v.t n.v.l. n.vJ. n.v.l.

n.v.1.

Ws (m+NPP)'.::J-

conditles Hs (mi

_]> .l!L
~ _H_

_YG _jml_
Hs>0,7d' !!In..

max,Hs (m(

Tp blhonlnd bij max, Hs (.(I~Op bahorend bIJma><. Hs on biJ' T~I H
stabiliteit .anwe:dga Hs/ADI H I 2,46 I 2,46 I 2.56 I 2,56

0,6/[0,32] (0

0,610,2]

samlloats_ benodigde
ondorfaagdJkto (on_rde grondl

aanwoZlga onderlaag voldoende dlk71 JoIno-.: tO IIO¥'''''''''·'''tl'r:''''-_'''<''''I'''';lr'""'"., ,'''~, :r;.-". "cTilr'-, ',"''''''''',',''''' ..'''......'.'"I''' ' ['.. n,~,;:-;&::~~5r;i~/!~~~' ·\:,::2t~"..:i'~:·;,':·~~~~I,~~:,_~"~'l.:Ji..'~ . ~ •• ', : "~

mln. benodlgdo ondorlaagclkta conf.
geavanceerda lootslng 06-2006londor

fiIt.,1 r • • • •

Ruimte voor opmerkingen:

I_bare Hs/AD H 2,69 278 2,67 2,78 I
geldig 7 (Incl, Iangdurlgeb_lng) goIdi.'_..... :2/4);:1" ;, '!'lItIiI1g,61(S!ru:213~':!:1~''!iêiaiTjl6i<Sw.it.l'":~',''''' 'if.las(6kSI";2Jj' I I I I

IIlU1taat ANAMOS _4I'l'Mlf"'''-. ,~~~~,"J!'[_~'~'!ll ~~~('::'!~SlÎlüafl1!:i~,:J.';ijf~~~t",;f,:StiïiiêC:,i: 1;, ~ : '. "c.., stabiel
mln. benodigde ondlrlalCJdlkta nieuw [mi 0 8 (f) 0 8 (f) -0 8 (f) O,B (f)

werk tonder fUt.r I I •

[mi

Imf

(mJ

0,8 /10,251 (0

0,810,211 O,B10,2]

0,6(0,211

0,8/ (0,34] (0

0,8(0,21]

0,6(0,211

O,B / (0,271 (0

0,810,21

0,610,21



Spreadsheet ontwerpen Versie 12_118-08-06

Wijzigingen to.V. versie 11/12: (11) geavanceerd ing afschuiving en auto. iteratie toegevoegd / (12)bug uit macro

NDVOORWAARDEN RIKZ

W. H. Tp Dichtheid water

Grevellngendam (m· NAP) (m) I') (10Mn3]

17 ° 0,6 2,7 1,025

00S1BlS0BDE '" 2 0,8 3,1

3 0,9 3,3

4 0,9 3,3

Na wijziging: Anamos opnieuw laten rekenen OnIW.rppeJl 2060 :

1 3 4 5 . .
algemeen geklJnteldeblmc.kMl(.·lmm) '" :.__..E

Haringman 20 dik ' Haringman 20 dik Haringman 15 dik

led I 'Dee .bled I Doe led I 0 •• 1 .bled I
---_.__ .

00. ebled I

77 4 IS 77 415
-

4 IS
000 77 000 277 77
3,50 3,70 3,50 3,70 3,70

-a4 ' -Q,4 -02 .(J,4 -02 -0,4 -0,2

-2,36 -2,36 -2,36 -2,36 -2,3a -2,36 -2,36 -2,36

toplaag rokonwaarda st.ondPdB 050 050 o 0 050 050 050 050 o 50
rokonwaarde .aortellJke mUI 2300 2300 2300 2,300 2150 2,150 2,150 2150

biJ blokken: breedte (Iengs talud) 020 0,20 0,15 0,15 0,20 0,20 0,15 0,15

bij blokk.n: lengt. (ovonw. dijk 050 050 050 050 050 050 050 050

I.ngeduur offoct: HslDD waarbij gold!
5,19 5,39 5,16 5,39 5,19 5,39 5,19 5,39

Anamos stabl

onderlagen 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

kJ kJ kJ Id Id kJ kJ Id
- -- - _~:..:::r -.::.=~-=--.-,=.J=-=--==--=~C=:====O~~.iIiII! i";;-'i'. -'. :-'_:: ; 0, I. - -

080 080 0,80 080 0,80 0,80 0.80 0,80

maatgevende 3,25 3,70 3,25 3,70 3,25 3,70 3,25 3,70

condities 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

330 330 330 330 330 330 330 330

124 117 124 117 124 117 124 117

03& 0,36 0,38 0,36 038 0,36 0,38 0,36

ne. ne. ne. n•• nee nee n•• n••

n.v.1. n.v.1. n.v.t. n.v.t. n.V.I. n.v.1. n.v.1. n.v.l.

n.V.I. n.v.1. n.v.1. n.v.1. n.v.1. n.V.I, n.v.1. n.v.I.

n.V.t. n.v.t. n.v.1. n.v.1. n,v.1. n.v.1. n.v.l. n.v.I.

stabiliteit 1,45 1,64 1,64 1,64
2,96

g 6ksl"-213
...,"- Slablel

afschuiving mln. benodigd. onder1aagdlkta nieuw (I) 0,8 (I) 0,8 (I) 0,8 (I) 0,8 (I) 0.8 (I)
wotk lander Mor)

" "-L'~~;~
.,.,..._-,....- ... ,.. ..-.,-~ ......--_._ .. , "',._.. , .. ''j,; ._~_.,-

aanweztge .nde~.ag volJloonde dIk7 ' ' '",Jà> . Ó: ja ja

•• mlloetswaanl. benodigde
and~.agdll<t.longeroerde grand) (mi 0,8/(OJ (I) 0,8/(OJ (I) 0,8/[0[ (I) 0,8/[OJ (I) 0,8/(0) (I) 0,8/(0) (f) 0,8/[OJ (f) 0,8/[0) (I)

{zonder mini,,",",!
mln. b.nodlgde anderlaagdlkto conf,

0,8 (0,07]g.avanceerde toelmg 06-2006lon (mJ 0,8 (0,07] 0,8 (0,07] 9,8 (0,07] 0,8 (0,07J 0,8 (0,07] 0,810,07J 0,8 [0,07)

s.mI tDstswaarde conf. geavanceerde
lootllng D6-200610nder Mor] (zonde (mi 0,6 (0,07] 0,6 (0,07J 0,6 (0,07] 0,6(0,07] 0,6 (0,07] 0,6 [0,07J 0,6 (0,07J 0,6 (0,07]

mini""",

Ruimte voor opmerkingen:



epreaasneer omwerpen Versie 1229-06-06

.. ..
~NDVOORWAARDEN RIKZ

w. Hs Tp Dichtheid water
Grevelingendam J (m+NN') Iml I') ~onhn3J
17 J 0 O,S ~,9 1,025
ClOSl13ISO£UlE ... 2 0,7 4,1

3 0,9 4,3
4 1,1 4,5

Na wijziging: Anamos opnieuw Jaten rekenen I OnIworppell 2060 : 3,7

1 2 3 4 5 6 7 8 ~algemeen SOCHtb_-""'l! -.--I.·,mmll'" _ ....-(o"'moo1..._"'_(o·'mm) ..._'_I.·'mm_j'" ..........._I.·,mm)l...~ldeblolclwl(.·lmm} .. gakMteldii btI*ken (.-lrrm_!. oeIcantt:fdtblokken (,.1mmlloo -_..~._-~..I~nader. omsclYtjvlng vd ~ . Betonbloldcen 20 dik Betonblokken 20 dik Betonblold<en 15 dik Betonblokken 15 dik H.r1ngman 20 dik Her1ngm.n 20 dik Henngm.n 15 dil< H.l1ngman 15 dik
dlJkpaalnumme . D.ol~blodon men IV De.JIl!!bleden m on IV o.olaebleden III en IV . D.. ~od.n IIIen IV 00.1 ebl.den IIIen IV D.~ebieden IIIen IV DoelGebieden IIIen IV De.~bI.d.n III en IVniveau bovlngJ'ons m+"", ..1...83 4 25 2.8l 425 2.83 425 2.8l 425_mllfau !!!!!!mI!_ m~ 000 ..l.83 000 83 000 83 000 28Jrokonwaardo helUng 1 :1 3,10 3,30 3,10 3,30 3,10 3,30 3,10 3,30 _.t Is bestek.helllng - 0 2 et- 0 ..g,201-0," -a4 -02 -0.4 -!l,2 -04 -0,2 -0.4 -0.2bodomntvoau op 50 mafstano 0,37 0,37 --Im' MIIPl 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37

toplaag re ko_do st_kte Iml 050 050 050 o 50 050 050 050 o 50rukenwaardo.loOlteltjk. massa ...I!!!."'"' 2300 2300 2300 2300 2,150 2150 2150 2150bij btokken: broedte (langs talud) ..I.ml 0,20 0,20 0,15 0,15 0,20 0,20 0,15 0,15
bU btokken: lengt. (evenw. <lUk) m o 50 050 0.50 o 50 050 050 050 050lang.duur .1I0ct: HslDD waarbij golclt

~I 4,11 4,30 4,11 4,30 4,11 4,30 4,11 4,30Anarno9 stab~
onderlagen rekenwaarde dikt. Rltar1aag m) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0.15

OpboUW~.I' l4IIHZI kJ Id Id Id Id kJ Id Id
bij klolkonn: niveau kruIT m-_ I' ~~k'·:.!.iK Ilm'''l'' !-'~':..:"' ",'"

bU ge.n kIoIkem: dikte klollalll m 080 0,80 M9 080 0,80 0.80 0.80 0.80maatgevende W! [m+ HAP] 3,60 3,70 3,60 3,70 3,60 3,70 3,60 3.70condities H. I!!!l. 1,02 104 1,02 1,04 1,02 1,04 1,02 1,04
:If I 442 . 444 442 444 442 444 442 444~ 176 165 176 165 176 165 176 165ys J!!!l. 0,69 0,66 0,69 0,66 0,69 0,66 0,69 0.66Hs > 0,7 d 7 ~ no. no. nee ne. n•• no. no. neemax. Hl ..1'l!!.. n.v.1. n.v.1. n.v.I. n.v.l. n.v.1. n.v.t. n.v.t. n.v.t.Tp behorend bij max. Hs I n.V.l. n.v,1. n.v.1. n.v.l. n.v.I. n.v.1. ",v.t. n.v.t.~Op behor.nd btj mu. Hl on bijbehorende

H n.v.t. n.v.1. n.v.l. n.v.t. n.v.L n.v.1. n.v.t. n.v.t.T
stablllt.lt aanw.zlge Ho/AD .J:) 1,64 1,67 1,64 1,67 1,86 1,90 1,86 1,90

toelaatbare Hs/AD -I 2,26 2,36 2,26 2,36 2,26 2,36 2,26 2,36
geldig 7 (lncl langdurige belasting DIkIa I DI'VIIctg I kil lL~ ~ U ,","11~~~"1] ~èû'èI'dig,61611§l3:~:.;',,::!.. lië1ilii!':6iOiiOCw" .._i "!Ï.filjg.6IiiiA.2ï.i· '11 . ti.l~g6i<sl""2IJ" .gelcllg6l<si"-2i:i gel'!!ll.6ksi"-2I.l

resultaat ANAII!O! lIdlI"IW' •. '_. ~'~;J ~.E11StlblOi!Z'i ;:'.': :'~-~~':~(::~;~StaSièiS1~,:._~~:::,,';'-c' .:-"Siabi.r. Stabiel .. StabiêJ Stabiel Slabiel
afschuiving mln. benodlgde ondorlaagdlkto l'IItI<M

(mi 0,8 (I) 0,8 (I) 0,8 (I) 0,8 (I) 0,8 (I) 0,8 (I) 0,8 (I) 0,8 (I)work {onder lIIter

aanwezlgj ondel1aag voldoend. dik?
.,.~.<"."'. ~;r::~:=~r1~~E:}:_'~~:'~:I:;,'7"":)r~.~,;~'~; ._ .:0' Ja ".,.

0-- lUt7r "~~

~..~~~!':::::~(~I)I~~,~"".".:io,~, ~~ JB ja ja!:.i."-;.~':J:'i.k.. ,.,.';1"~aJ'"
J

semltoetswaardo bonodlgd.
O,8/(O( (I) o.a 1I0( (I) 0,8/(O( (I) O,8/IOJ (I) 0,8/(OJ (I) 0,8/(01 (I) 0,8/(01 (I)

ondo~aagdlkte (ongeroenla grond (mi
0,8/IOJ (f)(zonder minimum

mln. benodigde ondertaagdlkto conf.
g •• vanc •• rda tOetsing 1J6.2OG8(ondoo Iml 0,8 (0,12] 0,8(0,111 0,810,121 O,8(O,llJ 0,810,12J 0,8 (O,llJ 0,8 (O,12J O,810,11JtIH.rll""ndM mini""",,'
semi tDltswaarda conf. g.avancHrdll
to.tslng 06-2006 (onder tlIIorllzonder Im) 0,6(O,12J O,6(O,11J 0,6(O,12J 0,6(O,11J 0,6(0,12) 0,610,11J O,610,12J 0,610,11Jminim ....

Ruimte voor opmerkingen:



Spreadsheet kreukelberm
e e

versie 1.51, d.d. 27-03-2006
Wijzigingen t.o.v. versie 5.1: eigenschappen sortering 60-300kg aangepast; weergave range verbeterd

[POLDER' :.< . .. Grevelingendam
DIJKVAK Deelgebied I. .. -.

. Ws

[m+NAf:»l····· ~.. ~:.' ,iiljl~~j~~

0,9

° 0,6 I 2,7

2 0,8 I 3,1
3 3,3
4 0,9 3,3

IriT~;:;~n~:~~:i~!~~ 3,7

tiCëbied:.OS/WS/NZ os
Uitvoe.~alge,me.en

Type'berek~t1ihg:'; ,:,I,!()odal1~!)~~óHHg!~;i:t,i~\~:~\;ili

Uitvoer.bij; v()örlafld.

kreukel berm deelgebied 1.xls

~~p
Vvs . .... ·i: .

Hs
••.~;':;'){a ;'{j
i;:::ii~f(n;(&Q

i~lgfl!m~n~)lhYQ~rJ·:::::'iUi~:i!ih;{U~!::.;~~!:ij~;i;t~·,}{::i;n[!Ht:::f;i!i:'i~~f:':b
~§~~W.H~li~t'~Wl~IJ;.jJii!;1~l~ä;D~(6.~~j;:{;i;i0Hmi ja

~~~Î*,~l~~l~i~IIÎfi 30

G~bJ~;6~~9i~~~7;j!~~Bf~ffjf~~~~~;N~R]¥~tr~°
8§,gig(~J::kt~Q~~J~W!rt~~~*l~;~~y~:'~~~l~!~!i°

Ruimte voor opmerkingen:
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Ultvoer bij stelle voorosver.

3
<Oi1'

J'::;":,,1,()2~
'<::;3v6óó

;:: :::O;P
;-];: ';~Q\600
,i '1!::!/~ö6ö

git,
'çmc
soort aolt
ÓDn50 .

kreukel berm deelgebied 1.xls

e e
. Mso·'·'
[kg]

,!::wm:;:{;:~~;:;~:W;:::;B;iJpé,J;lqre.n~e..:rar;1ge: .

.,,',: >;~,QM:;:';::·· ;·'\~~"J:;':~:'Y'/:F::;W:'ii:,j::;J>x>: ':'::è'.: t;> :::':_""78:'

- ---

',:1;::" :'

,:,1(::;,));;:';231 ;}:,; .i <;rr.,L~,:it ;\,j <: :\,J .:< ;> >·:L;:';:;" '.:':::1. " :
:iih)i:,:',;2;j,51:::Hf~J:;-h;;; ij ,'E'j':iib'lfh'iRI8i::ik:j·;i'.;:' «ce': :,:l,;t: :},::t:H'U;iij'::::::'::: :::::,.;1::.:' ..'":+~::<:if;~;2
:: ;F;',::<2i'4_~ . ,I ,.,

.: ,-_

" :: :";1,;
:\Ü[HTWi'~'~~~~t;:;!'{~·mfuiÜJ}Il:f;~;l:~1~1}~:f~{if~~~Th~:}~~t:f.i~~~I:';.;~:I~[iU~~i;h~1r:H:B~"fH?~E2EiIlli~ltJtfr~t~r~JJJ:E-;~:}~~i,::I: -~-:.: . . .: :
;~7i~:~!.~f.t~+~,;r2r6~11n:~~~4{:~·~:::~';·~l·if.~;I:ifJ,;D~hH1s~~r{~lf~'~~~~.~tfil~ihiitjtlt~~~~~it~jIt·~h?~~;~;~.:~:'_~I~~!~;~~{Üt_~~!~·Htt~~t.~-t~it~·~liI:~,:~~!_~.:.;, .: . , :.: _.. -i.: , I

~~~~~1tm,1i?(~,~'rltf1tt~tmJiJ}!~t:i~~i~l~r~U~t~;?IfEIfi~~~J'mi1ffnl~lm,ffHi;:~J~~h~~:j:1·~riÜ,~~,~·t:·f~;1#.ill~:I):t-nif;~~:~~~;;~~;j~:'~::~~;~~'I;~~'[~~!~:.':j'::: .. <"~:::'. ;:;. :I' : ~.:~.':~:~~i~:W;n2l~1:!if:~m~';;ti;J;rTI!l1.~H1.;'rifQrr~~;;~~;11~~i.r:tl(IWii~;~:;i;(;;!lW?tf~~};~;:~i!i;iil:§1~10iiWE:;~;~;~jmii;'~;E:I:;~::t,.-".'" .:::,.,. .':.::i.J..:;".:. '~.•
::'~j'L~'~:i~:';;'~t~î5b;ii~1~~~Hgl.H:~~tt:l;B~lfd~~~·!~.~fifJ;hHt~~I~m~~~ffi~fu~r.·~~~,;~t.~~f:;~-;:r:rl~:~~pE~~~t~JE1:<~?:t~~:H.:...:;:;,:~. ~>,~:::.' ,1, :. ,. : t

):':J;:J}it~lii(Z;:~J1~1Hi~~\~:rJ1,1nj~~m}~~~:'L~~~~:~~~i~B\m~~~~~iH~11~mi,H1km~llf.l;~f~:i;tt!~Ü~'I:l;~8SS:i:.?YIi:.'.i. '.:
.''':~::",1.'t:tf~1~i~i1itt2\;~~T:rii~jiffTï!&~n?&;HWr~~~1i%llj;lM~:~fj~l~lf0'jf;?m~I~;::61!11;~n~i~;JI,;;;WHH)fif;~~lf::::~::;!;;I':r~;i.~~~:;,;: I;, ' :.:
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Spreadsheet kreukel berm
e e

versie 1.51, d.d. 27-03-2006
Wijzigingen t.o.v. versie 5.1: eigenschappen sortering 60-300kg aangepast; weergave range verbeterd

POLPER:;:';'::~(:":,<,::, Grevelingendam
OIJKVÄK}:;t;;;?'~k:~,' Deelgebied lil

RarldVO()~~'iir~~'~,_~i.~]~;~t0~1;~?~}l.$.!:~{~:'[~~:3

}:;?;llrll1l~l~
o o,s 3,9

4,12 0,7

3 4,30,9

4
• ", • ~ ',:' "j ,·J;.l •

,On~e~pp~if2960
. . ':; rh? ;t,Ö,v,tt:9Ä,'eF

1,1

3,7

os~'~ebie~{.üQStWs/.BJ'~Y

4,5

y;i;~~~:r;:t';;~m,~~~~i};~':F~ir;}J~i-~vtr;'I':;-é-70'
tYp'è::~~rekènJi1;g(~)J;~;;:~~()-~!~ff~Js':~Ji~~:l~~~~f~;~i~;.t~
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Spreadsheet kreukel berm

e e
versie 1.51, d.d. 27-03-2006
Wijzigingen t.o.v. versie 5.1: eigenschappen sortering 60-300kg aangepast; weergave range verbeterd

POLDER' '.' Grevelingendarri

DIJKVAK •.' . Deelgebied IV

Randvoerwëarden RrKZ·.. .... .

jr' . Ws.·· .", H$ ,

j ' .. ' .. (In +NAPI . . . [nil : ::.:id~);+::E
o 0,5 3,9

3

2 I 0,7 I 4,1

4,30,9

4 1,1 4,5

Ç>i1tV/èrppeil 2060
-. • [m tov NAP]: 3,7

Cebied:~OS/WS/NZ ." os

Uitvoer bij voerland .

;Jarameter.
Lop.
Ws
Hs
Jp
sortering.

kreukelberm deelgebied 4.xls

, ';":h'.ö;:g
'.1.' \}::-4\'3
:::;:.;\c:ïji~c,~,Ó

y~.6~i~h~L.~t~B.t~I'7:'i},~j,~:'·Jfj~1ri~ii{$.~tMli'~;,r;:~:1 ja

~Igèlfj~n~.;!ri,y.o~r::{~;t.:.;t;:j:.:,~;!;;;f?';;'N>{!~::~::::·;h[!;::,~;:,;.': "'!:':.", .....

i!l'lt\I~~'~~i~~~itl~~~~~~30

'G~~"RT6~&~t~i~6~~~'ci~;;~[ctjGi~~i~~~]W~ 1,2

Wg$.§f~~~r~gk~'i~~[mjH~itif~~t[~t&A~lii.D:~ 1 ,2
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Spreadsheet kreukelberm
e e

versie 1.51, d.d. 27-03-2006
Wijzigingen t.o.v. versie 5.1: eigenschappen sortering 60-300kg aangepast; weergave range verbeterd

PÖLi:>Ef~:i;Ej~i~f\;/~~~~"i:': Grevelingendam
Deelgebied VpiJJ<MAK:~2~g.:~:i~i~*i,:

o
2 1
3 1,3 5,2
4 1,3 5,2
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Spreadsheet kreukelberm
e e

versie 1.51, d.d. 27-03-2006

Wijzigingen t.o.v. versie 5.1: eigenschappen sortering 60-300kg aangepast; weergave range verbeterd

POLDER Grevelingendam
DIJKVAK' :_, : '

Deelgebied VI._. .

RandvoorWaardE!rl RIKz ·:j!U' /)l;L~::~[Hj.!l
. :Ws"

I;,·, [in + NAP]

',.H~».~/~·;,::~t~~iü~~~
rml: :':" : ;~[~i'':;;',

o 0,7 I 5,1

2 1,2 I 5,2
3 1,3 5,2

4 1,3 5,2

. "OritW9rppeil20E30
. .: '[rn. tov NftPj: 3,7

Gebied:':Ös/wsiNZ"', os

!
:: 0"

Ultvoer :algeme~n'"

fype berekening

'<!Vs
Hs ,
Tp, .
1.•. -.

~ortering

. ,,"::!I;:\!n:Q;7
,,:::;!::t5;,1

:.>'J;;H!U.öYt
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~lg~.tr.1j,Q~;Jii~~~ht\~~;~fiWti.)t1:~s~ti~~;imt~If~fImn!i[tmHl!ntt~~;i;:.
Y~~f!~1{~~~~t~~!~!~t:l;ki:!)1RO~(d~f~:g~~n~~ ja

~iî~j11f~~!ili,cc';,~;t~l\ll~~J~j~'0

G~iH.Wb~~éi~:Q~~ti~!1BllliHlli~:t~~;NARj[;Yii;l-1,32
~~:~~~;'~r~t~~,,~.:(r~::?I,:(..~::lr:;:r ;~~';:)~~~~:'i~l(lj,!J.t.: ~~.~!~?{:AR ~~itl;
ttQ()gt,Et~[;eu..k..!g~.ffi1:~;i:';i.r!il)~tQyjN.,,;.dij~,nI 0,26
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