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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 Yerseke, van de Molenpolder, Yerseke Burenpolder en havendam en polder de
Breede Watering Bewesten Yerseke. Dit dijkvak ligt aan de Oosterschelde, aan de
oostzijde van Zuid Beveland, heeft een lengte van ongeveer 4,5km en valt onder het
beheer van het waterschap Zeeuwse Eilanden.

De primaire waterkering in het traject rond Yerseke bestaat grotendeels uit
damwanden, een kistdam en havens. Van deze delen die tot de primaire kering
behoren heeft slechts een deel een steenbekleding die binnen Project Zeeweringen
valt.

De steenbekledingen op de dijk bestaan uit een aantal grote vakken met
Haringmanblokken, een groot vak met Vilvoordse steen met daarboven Fixstone en
enkele kleinere vakken met basaltzuilen. e
De bovengrens van de steenbekleding varieert van NAP + 2,8 m tot NAP + 4,9 m. De
delen van het onderbeloop die daarboven liggen, het grootste deel van de berm die
begint op circa NAP + 2,8 à 4,9 m, en het boven beloop zijn met klei en gras bekleed.
Lokaal zijn op de berm stroken van vlakke betonblokken aangebracht.

De ontwerpwaterstand (Ontwerppeil 2007 -2060) van de dijk bedraagt deels NAP
+3,65 m en deels NAP +3,75 m. De bijbehorende ontwerpwaarden voor de
golfhoogte Hs en de golfperiode T, variëren van 1,3 m tot 1,8 m en van 4,3 s tot 5,8 s.

De conclusie van de toetsing is dat de steenbekledingen afgekeurd zijn. De
steenbekledingen van het gehele dijkvak moeten dus 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 golfaanvallanger op één niveau blijft. e
De alternatieven voor de nieuwe bekledingen zijn weergegeven in Tabel 0.1.

Tabel 0.1 Beschrijving alternatieven voor nieuwe bekleding

Alternatief Beschrijving

2

1 Ondertafel: nieuw te leveren betonzuilen (ECO)
Boventafel: nieuw te leveren betonzuilen
Ondertafel: nieuw te leveren betonzuilen ECO
Boventafel: gekantelde Haringmanblokken
Ondertafel: gekantelde Haringmanblokken3

5

Boventafel: nieuw te leveren betonzuilen
Ondertafel: overlagen met gepenetreerde breuksteen (schone koppen)
Boventafel: nieuw te leveren betonzuilen
Ondertafel: overlagen met gepenetreerde breuksteen (schone koppen)
Boventafel: overlagen met gepenetreerde breuksteen

4
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In Tabel 0.2 wordt een overzicht gegeven van de nieuwe bekledingstypen per
deelgebied. Tabel 0.3 geeft vervolgens de steensorteringen voor de nieuwe
kreukelberm per deelgebied (DG).

Tabel0.2 VoorkeursbekledinG_e: deelG_ebied
DG Locatie Bekleding ondertafel Bekleding boventafel

Van [d~] Tot [d~]
1358 1360 Haringmanblokken,gekanteld Betonzuilen 45/2300

11 136r5Om 1362+65m Gep. breuksteen 5-40 kg Gep. breuksteen 5-40 kg
III 1368+5Om 1370 Gep. breuksteen 5-40 kg, sk Gep. breuksteen 5-40 kg
IV 1371 havendam 1374 havendam Betonzuilen 45/2300 +ECO Haringmanblokken,gekanteld
V 1374 havendam 1378 Betonzuilen 45/2300 +ECO Betonzuilen 45/2300
VI 1378 1384 Gep. breuksteen 5-40 kg Zuilen 45/2300
VII 1384 1396 Haringmanblokken,gekanteld Betonzuilen 45/2300
sk = schone koppen

TabelO.3 Nieuwe kreukelberm
Deelgebied Locatie Sortering

Van [dp] Tot [dp] [kg]

1358 1360 10-60
11 1362+5Om 1362+65m 5-40 (vol-en-zat)
III 1368+5Om 1370 10-60 (3,Om breed)
IV 1371 havendam 1374 havendam 40-200
V 1374 1376 40-200

1376 1378 10-60
VI 1378 1384 10-60
VII 1384 1396 10-60

Op de stormvloed berm wordt op het grootste deel van het dijktraject een nieuwe
onderhoudsstrook aangelegd, die toegankelijk zal zijn voor fietsers. De toplaag van het
toegankelijke deel wordt in asfalt uitgevoerd.
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1 Inleiding

1.1 Achtergrond

Uit onderzoek van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW,
overgegaan in Expertise Netwerk Waterveiligheid, 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 2010 zijn meerdere dijkvakken langs de Oostersehelde
uitgekozen, waaronder het traject bij Yerseke, van de Molenpolder, Yerseke
Burenpolder en havendam en polder de Breede Watering Bewesten Yerseke, dat een
totale lengte heeft van ongeveer 4,5 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 (+ Y2Hs) ligt. Het overige deel van het bovenbeloop,
de kruin en het binnentalud worden niet meegenomen. In het algemeen, wanneer de
buitenberm beneden het ontwerppeilligt, 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.
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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
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 Yerseke, van de Molenpolder, Yerseke Burenpolder en havendam en
polder de Breede Watering Bewesten Yerseke ligt aan de Oosterschelde, aan de
noordoostzijde van het voormalige eiland Zuid-Beveland en in de gemeente
Reimerswaal. De beheerder van het dijkvak is het waterschap Zeeuwse Eilanden. De
situatie en het projectgebied zijn weergegeven in Figuur 1, Figuur 2 en Figuur 3 in
Bijlage 1. Het gedeelte dat is geselecteerd voor verbetering ligt tussen dijkpaal
1350+67m en dijkpaal 1396. De totale lengte te verbeteren steenbekleding bedraagt
circa 3,1 km. Het dijktraject ligt in de hydraulische randvoorwaardenvakken 58a tot en
met 62. In deze nota wordt het dijkvak behandeld in oplopende volgorde van de
dijkpaalnummering (dp), van zuidoost naar noordwest.

Tussen dijkpaal 1350+67m en dijkpaal 1358 bestaat de primaire waterkering uit een
damwand welke buiten project Zeeweringen valt. Achter de damwand ligt een
industrieterrein, voornamelijk bestaande uit schelpdierbedrijven. Achter de bedrijven
ligt de kruin van de dijk.

Van dp 1358 tot dp 1360 is een brede berm aanwezig met een glooiing van
Haringmanblokken.

Vanaf dijkpaal 1360+50m bestaat de primaire kering uit een damwandscherm, welke bij
dp 1361 overgaat in een kistdamconstructie. Deze kistdam loopt door tot dp 1366+50m

•

In feite betreft het niet overal een kistdam, maar een verankerde damwand. Soms is
gebruik gemaakt van een ankerwand die tot aan de kruin van de dijk reikt, over
andere stukken zijn groutankers toegepast.

Tussen dp 1360 en dp 1367 liggen buitendijks oesterputten welke particulier bezit zijn.
Bij dp 1362+50m en bij dp 1364+50m liggen insteekhaventjes. In één van deze
insteekhaventjes, van dp 1362+50m tot dp 1362+65m, ligt een klein vak met basalt en
vilvoordse steen als bescherming voor een beschadigd stuk van de kistdam.

Tussen dp 1367 en dp 1368+50m ligt een jachthaven, de Prins Willem Alexanderhaven. •
In deze haven bestaat de waterkering uit een damwandconstructie.

Tussen dp 1368+50m en dp 1370 ligt eveneens een jachthaven, de Prinses Beatrixhaven.
In deze haven is een bekleding aanwezig van betonblokken en betonzuilen die
vervangen dient te worden.

Tussen dp 1370 en dp 1376 ligt de Koningin Julianahaven. De havendam van deze
haven telt mee als primaire waterkering, gezien deze de belastingen reduceert en de
kruin achter langs de haven anders te laag is. Op de havendam zijn bedrijven
gevestigd. De haven wordt gebruikt door beroepsvaart en visserij. Alleen de
havendam dient verbeterd te worden. Nabij dp 1376 ligt tevens een inlaat van een
zoutwaterleiding ten behoeve van de oesterputten.

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

Bij dijkpaal 1396 sluit het dijkvak aan op het dijkvak van de Koude- en Kaarspolder
welke in 2008 uitgevoerd wordt.
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De buiten berm is, indien aanwezig, in het gehele dijkvak vrij toegankelijk voor fietsers
en andere recreanten.

De droogvallende slikken, van dp 1376 tot dp 1396, voor de dijk zijn van betekenis als
foerageergebied voor vogels.

Een nadere beschrijving van de te verbeteren delen van het dijktraject Yerseke wordt
gegeven in hoofdstuk 4.

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
4 in Bijlage 1. De havendam is apart weergegeven in Figuur 4a in Bijlage 1. De
karakteristieke dwarsprofielen zijn weergegeven in Figuur 10 t/rn Figuur 20 in Bijlage
1.

De steenbekleding van dp 1358 - dp 1360, aan het einde van het bedrijventerrein
bestaat uit Haringmanblokken (0,50 x 0,50 x 0,20 rn") van de teen tot circa 1,0 m op
de berm. Het niveau van de berm ligt op circa NAP +3,0 m en heeft grotendeels een
grasbekleding. De Haringmanblokken zijn aangebracht op een filter en op een
onderlaag van mijnsteen die circa 1,0 m dik is. De aansluiting op de stalen damwand
bij dp 1358 bestaat uit basalt. Het niveau van de teen ligt op circa NAP -1,3 m.

In het insteekhaventje van dp 1362+50m tot dp 1362+65m bestaat de bekleding uit basalt
en Vilvoordse steen, waarvan een deel gezet is en een deel los gestort lijkt. De
bekleding ligt voor een schade aan de kistdam, de primaire kering. De bekleding
steunt op een houten schot waarvan de bovenkant op circa NAP +0,5 m ligt.

De steenbekleding van dp 1368+50m tot dp 1370, in de Beatrixhaven, bestaat vanaf de
teen tot circa NAP +2,4 m betonblokken, systeem Bleijko (0,28 x 0,28 x 0,15 m"), op
een vlijlaag en op grind. De onderliggende kleilaag is circa 1,0 m dik. Boven de
betonblokken liggen betonzuilen dik 0,2 m, tot aan de brede berm die een klinker
verharding heeft en op circa NAP +2,9 m ligt. Deze klinkerbekleding loopt door over
het havenplateau tot aan de insteek van het bovenbeloop. Het niveau van de teen ligt
op dit gedeelte op circa NAP -1,3 m.

De kop van de havendam van de Julianahaven bestaat geheel uit een bekleding van
basalt met een dikte van 0,2 m tot 0,3 m van de teen tot circa NAP +3,0 m. De basalt
ligt op een filterlaag op een laag mijnsteen met een dikte van circa 1,0 m. De kop van
de havendam heeft ook op het boven beloop een bekleding van basalt. De havendam
bestaat aan de buitenzijde vanaf de kop tot dp 1376+50m uit een bekleding van
Haringmanblokken (0,50 x 0,50 x 0,20 m"). Deze Haringmanblokken liggen van de
teen tot de berm op circa NAP +3,9 m. De Haringmanblokken liggen op een filterlaag
en op mijnsteen met een dikte van circa 1,0 m. Op de berm en op een stukje van het
bovenbeloop liggen vlakke betonblokken (0,45 x 0,45 x 0,25 m"), Deze liggen direct
op de klei. Het overige deel van het bovenbeloop heeft een grasbekleding. De teen
van de havendam ligt op circa NAP -1,0 m.

Van dp 1376+50m tot dp 1378+50m bestaat de bekleding in de ondertafel uit Vilvoordse
steen, gepenetreerd met beton. Op de boventafel en op de berm bestaat de bekleding
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uit basalt met een dikte van 0,25 m. Beide bekledingen liggen op een filter en
vervolgens op klei met een dikte van minimaal 0,80 m. Op het boven beloop ligt nog
een stukje muraltglooiing met een dikte van circa 0,10 m. Daarboven ligt gras. Het
niveau van de teen ligt op circa NAP -0,6 m en het niveau van de berm ligt op circa
NAP +3,1 m.

De bekleding van dp 1378+som tot dp 1389 bestaat geheel uit Haringmanblokken (0,50
x 0,50 x 0,20 m") van teen tot berm die verloopt van circa NAP +4,5 m tot circa NAP
+4,8 m. De Haringmanblokken liggen op een filterlaag en op mijnsteen met een dikte
van circa 1,0 m. Op de berm bevindt zich nog een strook doorgroeistenen en verder
heeft de berm en het bovenbeloop een grasbekleding. Het niveau van de teen ligt
langs dit gedeelte op circa NAP -1,0 m.

Het deel van dp 1389 tot dp 1396 heeft van de teen tot een niveau van circa NAP
+2,7 m een bekleding van Vilvoordse steen met een dikte van 0,15 m tot 0,25 m.
Deze Vilvoordse steen is aangebracht op een vlijlaag en een filterlaag. Hierboven ligt
een bekleding van Fixstone met een gemiddelde dikte van 0,18 m direct op de klei. De
onderliggende kleilaag is behalve bij de teen over het gehele talud van voldoende
dikte, circa 1,8 m. De berm en het boven beloop hebben een grasbekleding. De teen
ligt op dit gedeelte op circa NAP -0,9 m. Tussen dp 1383 en dp 1385 zijn forse e
verzakkingen in de dijk aanwezig [16].

Aan de westgrens zal de bekleding aansluiten op de nieuwe bekleding van de Koude-
en Kaarspolder. Deze bekleding bestaat daar uit een overlaging van de ondertafel met
gepenetreerde breuksteen en nieuwe betonzuilen in de boventafel. Aan de oostgrens
eindigt de steenbekleding tegen een damwand.
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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 bodem ligging in de planperiode
van 50 jaar. Daartoe is op bepaalde locaties een verdieping ten opzichte van de
huidige situatie in rekening gebracht, representatief voor de verwachte erosie.

•
Tijdens de maatgevende stormen variëren de waterstanden op de 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 (dD*vergrotingsfactor; d = relatieve
dichtheid, D = zuil- of blokhoogte). Bij bekledingen van breuksteen langs de
Oostersehelde moet een langer durende golfbelasting in rekening worden gebracht
door het aantal golven (N) in de stabiliteitsrelatles van Van der Meer te vergroten [2].

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

3.2.1 Randvoorwaardenvakken

De basis van de ontwerpcondities is gelegd in het rapport" Hydraulisch
randvoorwaardenrapport Molenpolder" [10]. De golfrandvoorwaarden zoals gegeven
in het detailadvies zijn de rekenwaarden. Voor doorgevoerde correcties wordt
verwezen naar het detailadvies. Met name de indeling in zogenaamde
randvoorwaardenvakken is hierin van belang. De gemaakte indeling is weergegeven in
Tabel 3.1. Voor de havendam van de Julianahaven is een aanvullende memo
geschreven [11].

Tabel3.1 Eigenschappen randvoorwaardenvakken

RVW-vak Locatie
Van fdp] Tot fdp]

58a
58b
59
60a (havendam)
60b (havendam)
60c
60d
61
62

138,6
138,2
137,6
137,4
137,1
136,9
136,1
135,5
133,7

139,95
138,6
138,2
137,6
137,4
137,1
136,9
136,1
135,5

RVW-vak = randvoorwaardenvak

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

• De hoogteligging van het slik van RVW-vakken 58a t/rn 59 is meegenomen in de
golfberekeningen.

• Voor RVW-vak 60a en 60b ligt de Koningin iulianahaven met een havendam. De
golfcondities voor deze dijkvakken gelden bij behoud van de dam, alleen voor de
buitenzijde van de dam. Deze havendam (alleen de noordelijke gelegen dam)
maakt onderdeel uit van de primaire waterkering.

• De havendammen van de Prinses 8eatrixhaven en de Prins Willem-
Alexanderhaven maken geen onderdeel uit van de primaire waterkering en
worden bij een maatgevende storm als 'verloren' beschouwd.

• Voor RVW-vakken 60d, 61 en een deel van dijkvak 62 ligt een stuk buitendijks
gebied (oesterputten, schelpdierbedrijven). Dit terrein maakt geen onderdeel uit
van de primaire waterkering en wordt bij een maatgevende storm als 'verloren'
beschouwd.

• Voor de RVW-vakken 60d t/rn 62 ligt een slik. De hoogteligging van het slik is
meegenomen in de golfberekeningen. Hierbij is uitgegaan van de verwachte
hoogteligging na 50 jaar.

3.2.2 Waterstanden

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

IIIwerineen Ontwerpnota Yerseke [44]
PZOT-R-07508

7



Tabel3.2 Karakteristieke waterstanden

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

58a 1,80 -1,55 3,65
58b 1,80 -1,55 3,65
59 1,80 -1,55 3,65
60a 1,80 -1,55 3,75
60b 1,80 -1,55 3,75
60c 1,80 -1,55 3,75
60d 1,80 -1,55 3,75
61 1,80 -1,55 3,75
62 1,80 -1,55 3,75

3.2.3 Golven

Het RIKZ heeft drie verschillende sets van maatgevende golfrandvoorwaarden
berekend, die zijn opgenomen in drie randvoorwaardentabellen [10]. 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 [10]. De
maatgevende sets zijn bepaald door de zwaarte van de bekleding te berekenen voor
de drie randvoorwaardensets.

Tabel3.3 Maatgevende golfrandvoorwaarden betonzuilen

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

+0 +2 +3 +4 +0 +2 +3 +4
58a 3 0,7 1,4 1,6 1,8 3,0 4,5 5,4 6,0
58b 1 0,4 0,7 1,1 1,4 2,2 5,6 5,61 5,7
59 2 0,8 1,1 1,4 1,7 3,2 4,6 5,2 5,6
60a 2,3 0,9 1,4 1,6 1,8 3,3 4,1 4,6 5,1
60b 2 0,8 1,2 1,3 1,4 3,1 4,0 4,3 4,7
60c 2,3 0,8 1,2 1,3 1,4 2,9 3,9 4,1 4,3• 60d 2,3 0,7 1,1 1,3 1,4 3,4 4,6 4,8 4,81
61 2 0,7 1,2 1,3 1,4 3,5 4,7 4,9 4,91
62 2 0,7 1,2 1,3 1,4 3,6 4,8 5,1 5,11

1 Gebleken is dat voor een aantal RVW-vakken de Tpm voor +3m (bij een open kering) groter zijn dan
voor +4m (bij een gesloten kering). Daarom zijn de waarden voor +4m gelijkgesteld aan +3m.

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

Tot slot zijn in Tabel 3.4 de golfrandvoorwaarden behorend bij het Ontwerppeil 2007-
2060 gegeven.
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Tabel3.4 Golfrandvoorwaarden bij ontwerpeeil 2007-2060

RVW-vak OntwerPl>eil [NAP + m] H. [m] Tpm [sj
58a 3,65 1,7 5,8
58b 3,65 1,3 5,7
59 3,65 1,6 5,5
60a 3,75 1,8 5,0
60b 3,75 1,4 4,6
60c 3,75 1,4 4,3
60d 3,75 1,4 4,8
61 3,75 1,4 4,9
62 3,75 1,4 5,1

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 a
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 [9].

In juni en juli van 2006 heeft de Meetadviesdienst Zeeland gedetailleerde onderzoeken
uitgevoerd naar de vegetatie op het onderhavige dijkvak. Aanvullend is in september
2006 het voorland geïnventariseerd. De resultaten van deze onderzoeken 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.

Tabel3.5 Samenvatting ecologisch detailadvies getijdenzone

Dijkpaal Herstel Verbetering
1358-1360 Redelijk goed Goed
1362+50m _ 1362+65m Geen voorkeur Geen voorkeur
1368+50m - 1370 Voldoende Redelijk goed
Buitenzijde westelijke Redelijk goed Goed
havendam - dp 1378
1378-1384 Geen voorkeur Geen voorkeur
1384 - 1389 Redelijk goed Goed
1389 - 1396 Voldoende Goed

•
Van dp 1358 tot dp 1360 komt een redelijke wierbegroeiing voor met Kleine zeeeik,
Blaaswier en Gezaagde zeeeik. De bedekking is bijna 100% en er is een redelijke
zonering aanwezig. Het voorland is laag slik en het dijkgedeelte ligt behoorlijk
beschut. De huidige wiervegetatie is redelijk soortenrijk. Door het toepassen van
ecozuilen is er de kans dat zich een nog rijkere wiervegetatie kan ontwikkelen.

In de insteekhaven bij dp 1362+50m komen nu geen wieren voor en er is ook weinig
kans op wieren.
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Op het gedeelte dat loopt van de kop van de Westelijke havendam tot aan dp 1378 is
een goede wierbegroeiing aanwezig met een afwisselende samenstelling en hoge
bedekking, deze ligt tussen de 85 en 95%. Er is een goede zonering aanwezig.
Aangeraden wordt op dit gedeelte betonzuilen met een ECO-toplaag toe te passen
zodat de wierbegroeiing zich kan herstellen en zelfs kan verbeteren t.o.v. de huidige
situatie.

Van dp 1378 - dp 1384 ligt de bekleding grotendeels verborgen onder het zand van
het strandje van Yerseke. Wierbegroeiingen komen dus niet voor.

Van dp 1384 tot dp 1389 is een goede wierbegroeiing aanwezig met een bedekking
van 80% van Kleine zeeeik en Blaaswier.

Van dp 1389 tot dp 1396 is de begroeiing matig tot redelijk met soorten als
Knotswier, Blaaswier en Kleine zeeeik. De bedekkingen variëren van 30% tot lokaal
75 %. Het huidige substraat is niet ideaal op deze locatie.

Tabe/3.6 Samenvatting ecologisch detailadvies boven GHW

Dijkpaal Herstel Verbetering

1358-1360 Voldoende Redelijk goed
1362+50m _ 1362+65m Geen voorkeur Geen voorkeur
1368+50m - 1370 Geen voorkeur Geen voorkeur
Buitenzijde westelijke
havendam - dp 1376+3Om Redelijk goed Redelijk goed
dp 1376+30m - 1382 Voldoende Redelijk goed
1382 - 1388+5Om Redelijk goed Redelijk goed
1388+50m - 1397 Redelijk goed Redelijk goed

Door toepassing van betonzuilen in de boventafel is een kleine verbetering van de
groeimogelijkheden mogelijk op het gedeelte van dp 1358 - dp 1360.

De aanwezigheid van zand in combinatie met betonzuilen levert op de boventafel van
het gedeelte van dp 1376+30m - 1382 een goede kans op voor verbetering van de
hoeveelheid zoutplanten.

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

3.3.2 Nota soortenbeleid Provincie Zeeland en NB-wetbesluit

In de Nota Soortenbeleid (Provincie Zeeland, 2001) worden een aantal
aandachtsoorten genoemd. Op en voor de zeeweringen kunnen planten voorkomen
uit voornamelijk de soortengroepen Aanspoelselplanten en Schorplanten. Op het
onderhavige dijkvak zijn planten van deze soortengroepen aangetroffen op de
glooiing en in het voorland. Een aantal van de aangetroffen soorten wordt genoemd
in het NB-wetbesluit voor de Oosterschelde.

3.3.3 EU-Habitatrichtlijn

Het gehele voorland, met uitzondering van de haven, maakt onderdeel uit van het
kwalificerende habitattype 1160, grote ondiepe kreken en baaien. Doordat het
voorland uit laag slik en ondiep water bestaat zullen er nauwelijks effecten optreden
door de werkzaamheden.
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3.4 Landschapsvisie

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

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

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

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

• Handhaven van cultuurhistorische elementen.

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:

• De landschapsvisie stelt dat in stedelijke situaties zoals Yerseke ook overlagingen
als bekledingsalternatief acceptabel zijn.
Het plateau in de Beatrixhaven wordt verbeterd. De oplossing voor dit gedeelte
moet voorgelegd worden aan de Gemeente Reimerswaal.
Voor het horizontale plateau bij de Beatrixhaven wordt, gezien het bebouwde
karakter en het recreatieve medegebruik, een print in het asfalt voorgesteld
teneinde een verzorgder en origineler verhardingstype te krijgen. Dit geldt ook
voor de rand langs de wering bij gebouw "De Zaete".
Het gedeelte west van Yerseke tot aan Koude- en Kaarspolder: het vervangen
van de Fixstone door betonzuilen is landschappelijk gezien positief.
Extra aandacht moet worden besteed aan de overgang van het verhardingstype
overlaging naar betonzuilen. Dit is in ieder geval van toepassing westelijk van
Yerseke bij de overgang van het dijkvak Koude- en Kaarspolder naar dit dijkvak.

•
•

•

•

De gekozen bekleding voor het onderhavige dijkvak moet, vanuit een landschappelijk
oogpunt, aansluiten op de aangrenzende dijkvakken. Het dijkvak van deze nota sluit
aan op het dijktraject Koude- en Kaarspolder dat in 2008 verbeterd wordt.

3.5 Archeologie en cultuurhistorie

Op basis van de Archeologische Monumentenkaart Zeeland en Indicatieve Kaart van
Archeologische Waarden zijn er langs het dijkvak géén bijzonderheden te verwachten.

•
De buitendijkse oesterputten hebben een cultuurhistorische waarde. Deze liggen
buitendijks, op een deel van het traject dat niet door Projectbureau Zeeweringen
wordt verbeterd.

3.6 Recreatie

Het Damse strandje van Yerseke, dat ligt tussen dp 1376 en dp 1383 heeft een
recreatieve functie. De gemeente Reimerswaal heeft verzocht hier zowel bij het
ontwerp als bij de uitvoering rekening mee te houden.

Ook de Beatrixhaven, een jachthaven heeft een recreatieve functie. Door de gemeente
is verzocht om hier zo vroeg mogelijk in de werkperiode met de uitvoering van de
werkzaamheden te starten.
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Het is belangrijk de eventuele recreatieve functies van het dijkvak tegelijkertijd met de
dijkverbetering te herstellen.
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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 volgens het Voorschrift Toetsen Op Veiligheid (VTV) [6], met
verbeterde gegevens en golfrandvoorwaarden.

4.2 Primaire waterkering

De primaire waterkering in het traject rond Yerseke bestaat grotendeels uit
damwanden, een kistdam en havens. Hieronder volgt een beschrijving van de e
waterkering met daarbij aangegeven welke delen tot de primaire kering behoren en
binnen Project Zeeweringen vallen. Het Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft de
primaire kering rond Yerseke beschreven [18]. De beschrijving is tevens bijgevoegd in
bijlage 2.5. De te verbeteren steenbekledingen rond de havens van Yerseke zijn tevens
weergegeven in Figuur 3 in Bijlage 1.

Van dp 1351 - dp 1358 (industrieterrein) gaat de primaire waterkering (boven beloop
en kruin) achterlangs de bedrijven die op een brede berm liggen. Het bedrijventerrein
grenst aan de Oostersehelde middels een stalen damwand. De damwand valt buiten
Project Zeeweringen.

Het gedeelte van dp 1358 - dp 1360 heeft een bekleding van Haringmanblokken. Er is
een brede berm aanwezig. De aansluiting op de stalen damwand bij dp 1358 bestaat
uit basalt.

Van dp 1360 - dp 1361 bestaat de primaire waterkering uit een damwand. Vóór de
waterkering (buitendijks) liggen oesterputten, deze vallen buiten het Project
Zeeweringen.

Van dp 1361 - dp 1367 bestaat de primaire waterkering uit een kistdamconstructie
met daarop een doorgaande weg, daarvoor liggen oesterputten die niet tot de
primaire kering gerekend worden. De kistdam valt buiten Project Zeeweringen. Bij dp
1362+50m ligt een insteekhaven met een stukje steenbekleding dat wel meegenomen
wordt binnen Project Zeeweringen.

De Prins Willem Alexanderhaven van dp 1367 to dp 1368+50m is een jachthaven. De
primaire waterkering gaat achterlangs en bestaat uit een damwandscherm en valt niet
binnen Project Zeeweringen. De havendammen van deze haven behoren niet tot de
primaire kering en vallen buiten Project Zeeweringen.

De Prinses Beatrixhaven van dp 1368+50m tot dp 1370 is een jachthaven. De primaire
waterkering gaat achterlangs en bestaat uit een glooiing van betonzuilen met forse
verzakkingen en schades. Deze wordt door Projectbureau Zeeweringen verbeterd. De
havendammen van deze haven behoren niet tot de primaire kering en vallen buiten
Project Zeeweringen.
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De Koningin Julianahaven van dp 1370 - dp 1376 is een haven voor beroepsvaart en
visserij. De havendam telt mee als primaire waterkering, deze zorgt voor reducerende
randvoorwaarden op de achterliggende waterkering. Alleen de buitenzijde van de
havendam heeft een gezette steenbekleding en wordt meegenomen door
Projectbureau Zeeweringen. De kruinhoogte van de havendam is getoetst en blijkt
voldoende hoog te zijn. Bovenbeloop buiten, kruin en bovenbeloop binnen hoeven
niet voorzien te worden van een steenbekleding. De achterliggende waterkering
bestaat uit een damwand en heeft een klinkerbekleding op de berm. Hoewel deze
klinkerbekleding onder ontwerppeil ligt wordt de opbouw van de constructie als
voldoende beschouwd [18] en verder niet meegenomen in Project Zeeweringen.

4.3 Toetsing toplaag

Het waterschap Zeeuwse Eilanden heeft de gezette bekledingen langs het gehele
dijkvak geïnventariseerd en globale en gedetailleerde toetsingen uitgevoerd [12][13].
Bij deze toetsingen is het merendeel van de bekledingen als 'onvoldoende'
beoordeeld.

Het Projectbureau heeft de toetsingen gecontroleerd en vrijgegeven voor het ontwerp
[14] en [15]. Het eindoordeel van de toetsingen, weergegeven in Figuur 5 in Bijlage 1,
luidt als volgt:

•

• Alle bekledingen van Haringmanblokken binnen het dijkvak zijn onvoldoende
getoetst.

• Alle bekledingen van vlakke betonblokken zijn onvoldoende getoetst.
• De bekledingen van basalt binnen het dijkvak zijn onvoldoende getoetst.
• Alle bekledingen van Vilvoordse steen zijn onvoldoende getoetst.
• De bekleding van betonzuilen in de Beatrixhaven is onvoldoende getoetst.
• De verharding van het haventerrein van de Beatrixhaven ligt onder ontwerppeil en

is apart bekeken [17] en onvoldoende bevonden.
• De kreukelberm voor de havendam van de Koningin Julianahaven (dp 1370 - dp

1377) is goed getoetst.
• De doorgroeistenen en muraltglooiing op de berm dienen vervangen te worden.
• Tussen dp 1383 en dp 1385 zijn forse verzakkingen in de dijk aanwezig. Deze

verzakkingen zijn onderzocht en er is een advies opgesteld voor herstel [16].
• De fixstone bekleding aan het einde van het dijkvak is onvoldoende getoetst.
• De damwand en kade in de Julianahaven ligt onder ontwerppeil en is

weergegeven in Figuur 15 in Bijlage 1. Deze behoeft niet verbeterd te worden
[18].

4.4 Conclusies

Het dijkvak van de Molenpolder, Yerseke Burenpolder en havendam, polder de Breede
Watering Bewesten Yerseke is vrijgegeven voor het maken van een nieuw ontwerp
van:

• dp 1358 - dp 1360 (enkel deel glooiing met gezette steenbekleding).
• dp 1362+50m

- dp 1362+65m (klein stukje glooiing voor de kistdamconstructie).
• dp 1368+50m

- dp 1370 (glooiing gezette bekleding in Beatrixhaven, de
havendammen vallen buiten de scope van Project Zeeweringen).

• Buitenzijde havendam vanaf kop havendam - dp 1376 (Koningin Julianahaven).
• dp 1376 - dp 1396 (aansluiting dijkvak Koude- en Kaarspolder).
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5 Keuze bekleding

5.1 Inleiding

Uit de toetsing is gebleken dat bijna alle gezette steenbekleding binnen het dijkvak
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 Vrijkomende materialen

In Tabel 5.1 zijn de hoeveelheden betonblokken en basaltzuilen weergegeven die e
vrijkomen bij het vernieuwen van de bekleding en die eventueel kunnen worden
hergebruikt. De andere vrijkomende bekledingen, waaronder Vilvoordse steen, indien
van geschikte afmetingen, mogen alleen worden gebruikt voor een verzwaring van de
toplaag van de kreukelberm. De duurzaamheid van deze andere bekledingen is echter
meestal beperkt. 'Zeewaarts spreiden' van de andere bekledingen is op de
Oosterschelde niet toegestaan. Overige hoeveelheden dienen te worden afgevoerd.

Tabel5.1 Vrijkomende hoeveelheden betonblokken en basaltzuilen (exclusief verliezen)

Toplaag Afmetingen Oppervlakte Oppervlakte gekanteld
[m2] [m2]

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

0,20 - 0,30 m
36700 14680

Basaltzuilen 1350 n.v.t.

5.2.1 Materialen uit bestaande depots of uit andere dijkverbeteringen

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

5.3 Beschikbare materialen

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

a) (gekantelde) betonblokken,
b) (gekantelde) granietblokken,
c) (gekantelde) koperslakblokken,
d) basaltzuilen,
e) Betonzuilen;
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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 komen bij dit dijkvak niet vrij en worden buiten
beschouwing gelaten, omdat deze in het algemeen te licht zijn voor hergebruik. De
basaltzuilen, die bij dit dijkvak vrijkomen, worden niet verder meegenomen, omdat
ook deze zeer waarschijnlijk te licht zijn. De basaltzuilen kunnen wel hergebruikt
worden in de kreukelberm.

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,
moeilijk bereikbaar is of zeer steil is.

Ad 5.
Bij dijken met een voldoende groot voorland is in principe een kleibekleding toepasbaar.
Door de grote belastingduur waarmee gerekend moet worden langs de Oostersehelde (25
uur) is de benodigde laagdikte van de klei zo groot dat dit geen realistische oplossing is.

5.3.1 Voorselectie

Tabel 5.2 geeft de voorkeuren voor de bekledingstypen, die volgen uit het
Detailadvies, dat is opgenomen in Bijlage 2.2. In deze tabel is ook rekening gehouden
met de beschikbaarheid en de voorselectie. Indien noodzakelijk mag van de
voorkeuren worden afgeweken. Dit laatste dient wel duidelijk te worden onderbouwd.
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Tabel5.2 Voorkeuren uit het Detailadvies, rekening houdend met de beschikbaarheid
en de voorselectie, de getijdenzone

Dijkpaal

1358-1360

1362+50m _ 1362+65m

1368+50m - 1370

Buitenzijde westelijke
havendam - dp 1378

1378-1384
1384-1389

1389-1396

Getijdenzone
Herstel Verbetering

Betonzuilen (ECD)Betonzuilen
Betonblokken (gekanteld)
Gepenetreerde breuksteen
(schone koppen)
Alle bekledingstypen
Betonzuilen
Betonblokken (gekanteld)
Gepenetreerde breuksteen
(schone koppen)
Betonzuilen
Betonblokken (gekanteld)
Gepenetreerde breuksteen
(schone koppen)
Alle bekledingstypen
Betonzuilen
Betonblokken (gekanteld)
Gepenetreerde breuksteen
(schone koppen)
Betonzuilen
Betonblokken (gekanteld)
Gepenetreerde breuksteen
(schone koppen)

Alle bekledingstypen
Betonzuilen
Betonblokken (gekanteld)
Gepenetreerde breuksteen
(schone koppen)
Betonzuilen (ECD)

Alle bekledingstypen
Betonzuilen (ECD)

Betonzuilen (ECD)

Tabe/5.3 Voorkeuren uit het Detailadvies, rekening houdend met de beschikbaarheid
en de voorselectie, boven GHW

Dijkpaal

1358-1360

1362+50m - 1362+65m

1368+50m - 1370
Buitenzijde westelijke
havendam - dp 1376+30m

dp 1376+30m - 1382

1382 - 1388+50m

1388+50m - 1397

Boven GHW
Herstel
Betonblokken (gekanteld)

Alle bekledingstypen
Alle bekledingstypen
Betonzuilen
Haringmanblokken (gekanteld)
Betonblokken (gekanteld)

Betonzuilen
Haringmanblokken (gekanteld)
Betonzuilen
Haringmanblokken (gekanteld)

Verbetering
Betonzuilen
Haringmanblokken (gekanteld)
Alle bekledingstypen
Alle bekledingstypen
Betonzuilen
Haringmanblokken (gekanteld)
Betonzuilen
Haringmanblokken (gekanteld)
Betonzuilen
Haringmanblokken (gekanteld)
Betonzuilen
Haringmanblokken (gekanteld)

•

Uit Tabel 5.2 wordt geconcludeerd dat de nieuwe bekledingen in de ondertafel bijna
overal moeten worden uitgevoerd in betonzuilen, gekantelde betonblokken of
gepenetreerde breuksteen, voorzien van schone koppen. Behalve van dp 1362+50m tot
dp 1362+65m en van dp 1378 tot dp 1384 waar alle bekledingstypen zijn toegestaan.

Uit Tabel 5.3 wordt geconcludeerd dat de nieuwe bekledingen in de boventafel
moeten worden uitgevoerd in betonzuilen of gekantelde (Haringman)blokken.
Uitgezonderd het gedeelte van dp 1362+50m tot dp 1362+65m en het gedeelte van dp
1368+50m tot dp 1370 waar in principe alle bekledingstypen zijn toegestaan.
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In de volgende paragraaf wordt bepaald of de bovengenoemde bekledingen technisch
toepasbaar zijn.

5.4 Technische toepasbaarheid

De technische toepasbaarheid van een bekleding met zetsteen moet worden
aangetoond met het rekenprogramma ANAMOS, met inachtneming van het Technisch
Rapport Steenzettingen [7], 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 gegeven 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 (AD) gereduceerd, omdat tijdens de maatgevende stormen de
waterstanden op de Oostersehelde 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].

5.4.1 Taludhellingen, berm en teen

Een belangrijk aspect in de berekening van de technische toepasbaarheid is de
taludhelling. Binnen bepaalde grenzen biedt het ontwerp de mogelijkheid tot het
kiezen van de taludhelling. Het is in principe mogelijk om de taludhelling zo flauw te
kiezen dat elk bekledingstype toepasbaar is. Er moeten worden gezocht naar een
optimalisatie tussen grondverzet, bekledingslengte, kosten en natuurwaarden. 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 taludhellingen en de teenniveaus van de dijk langs het dijktraject rond Yerseke zijn
gegeven in Tabel 5.4.
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Tabe/5.4 Nieuwe ta/udhelling, teenniveau en teenverschuiving

Dijkpaal Talud Talud Niveau teen Niveau teen Verschuiving Oppervlakte
helling helling oud nieuw teen [m] beslag [ha]
oud [1:] nieuw [1:] [NAP + m] [NAP + m]

1359 3,1 3,1 -1,35 -0,90 0 0
1362+50 4,0 4,0 0,55 0,55 0 0
1369 2,2 2,2 -1,30 -1,30 0 0
1371 3.6 3,6 -1,00 -1,00 0 0
1372 3,1 3,1 -1,00 -0,60 0 0
1375 3,3 3,3 -1,00 -0,70 0 0
1377 4,1 3,4 -0,60 -0,35 0 0
1381 3,7 3,8 -1,00 -1,00 0 0
1387 3,8 3,7 -1,00 -0,70 0 0
1393 3,7 3,7 -0,90 -0,90 0 0

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]. •

Er vindt géén verschuiving van de teen in de richting van het voorland plaats, zoals
vermeldt in Tabel 5.4.

Tussen dp 1358 en dp 1360 ligt de buitenknik van de berm op circa NAP + 2,8 m, dat wil
zeggen 0,95 m onder het ontwerppeil. Door de brede berm, met daarop bebouwing is het
niet mogelijk de berm op te hogen. Daarom wordt op dit gedeelte de berm over een
strook van 5 m breedte overslagbestendig gemaakt [18].

In de Beatrixhaven, tussen dp 1368+50m en dp 1370, ligt de buitenknik van de berm ook
onder ontwerppeil, op een hoogte van NAP + 2,95 m. Op dit gedeelte wordt de brede
berm geheel bekleed met asfalt tot aan de insteek van het bovenbeloop.

Op het gedeelte van dp 1371 tot dp 1396 ligt het niveau van de berm tussen circa NAP +
4,0 m en circa NAP + 5,0 m, dat wil zeggen tot 1,25 m boven het ontwerppeil. Aangezien
de berm nergens meer dan 0,5 m boven het ontwerppeil + Y2Hsligt, wordt de
steenbekleding van de boventafel overal doorgezet tot op de berm en tot aan de
eventuele onderhoudsstrook op de berm.

5.4.2 Betonzuilen •
De stabiliteit van betonzuilen is berekend bij de zwaarste randvoorwaarden uit de drie
sets met golfrandvoorwaarden en een taludhelling van 1:3,1 (bestekswaarde). Hieruit
blijkt dat toepassing van betonzuilen langs grote delen van het dijkvak mogelijk is. In
de insteekhaven, van dp 1362+50m tot dp 1362+65m sluit de bekleding aan op de
kistdam en dit gedeelte heeft naast de geringe talud lengte ook een zeer korte
vaklengte waardoor een bekleding van betonzuilen niet goed mogelijk is. In de
Beatrixhaven, van dp 1368+50m tot dp 1370, heeft de bekleding een te steile
taludhelling. Op de kop van de havendam van de Julianahaven is het ook niet goed
mogelijk een bekleding van betonzuilen te zetten. De berekening is opgenomen in
Bijlage 3.2. Indien betonzuilen worden toegepast, wordt het optimale zuiltype bepaald
in Hoofdstuk 6.

5.4.3 Gekantelde blokken

Vlakke betonblokken met een lengte en breedte van 0,5 m komen in het dijkvak niet
voor. De maximale toepassingsniveaus van Haringmanblokken, met een blokbreedte
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(gekanteld) van 0,20 m, zijn berekend uitgaande van gekantelde toepassing, met een
tussenruimte van 5 mm. Voor de boventafel van de havendam van de Julianahaven is
rekening gehouden met een aangepaste langeduurfactor voor gekantelde blokken
[18]. Hieruit volgt dat de Haringmanblokken technisch toepasbaar zijn. Voor nadere
informatie wordt verwezen naar Bijlage 3.2.

5.4.4 Breuksteen

Volgens het Detailadvies kunnen de afgekeurde bekledingen in de ondertafel 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 [9]). 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 wordt direct na
het ingieten lavasteen van de sortering 60/150 mm over het oppervlak uitgestrooid,
die gedeeltelijk in het asfalt dienen weg te zakken. Dit zijn de zogenaamde schone
koppen. In het Detailadvies van dit dijkvak zijn schone koppen voorgeschreven.

5.4.5 Waterbouwasfaltbeton

De begaanbaarheid van de boventafel tussen dp 1368+50m en dp 1370, in de
Beatrixhaven, kan worden vergroot door hier waterbouwasfaltbeton aan te brengen.
Waterbouwasfaltbeton kan alleen boven gemiddeld hoogwater worden toegepast. De
laagdikte van de waterbouwasfaltbeton moet minimaaiO, 15 m bedragen, uitgaande
van een ondergrond van klei. Bij deze dikte kan de bekleding de maatgevende
belastingen bestaande uit golfklappen en wateroverdrukken weerstaan.

5.5 Deelgebieden

Op basis van de geometrie, technische toepasbaarheid, hydraulische en ecologische
randvoorwaardenvakken is het dijkvak opgedeeld in 6 deelgebieden, aangegeven in
Figuur 2 in Bijlage 1. Zie voor een schematische weergave van de bestaande bekleding
Figuur 4 en Figuur 4a in Bijlage 1. De deelgebieden zijn:• Deelgebied I, dp1358 - dp 1360
Het dijkprofiel voor dit deelgebied heeft een brede berm onder ontwerppeil. Doordat
op de berm bedrijfspanden liggen kan de berm niet opgehoogd worden tot
ontwerppeil. Vanaf de teen tot de berm bestaat de bekleding uit Haringmanblokken
op een filterlaag op mijnsteen. Representatief dwarsprofiel voor dit deelgebied is dp
1359. De taludhelling ca. 1:3,1. Van dp 1360 tot dp 1360+50m dient een aansluiting
gemaakt te worden naar de achterliggende damwand. Deze aansluiting is
weergegeven in Figuur 10a in Bijlage 1.

Deelgebied 11,dp 136r50m - dp 136r65m

Bij dp 1362+50m ligt een insteekhaventje met een klein vak met basalt en vilvoordse
steen als bescherming voor een schade aan de kistdam. Representatief dwarsprofiel
voor dit deelgebied is dp 1362+50m• De taludhelling van het stukje bekleding varieert
sterk door de slechte staat van de bekleding.
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Deelgebied Ill, dp 1368+50m
- dp 1370

Dit deelgebied betreft de steenbekleding in de Beatrixhaven. Het dijkprofiel voor dit
deelgebied heeft weer een zeer brede berm die net onder ontwerppeil ligt. De berm
dient als parkeerterrein voor de haven. De bekleding op het talud bestaat uit
betonblokken en betonzuilen. Representatief dwarsprofiel voor dit deelgebied is dp
1369. De taludhelling van de ondertafel is ca. 1:2,1, van de boventafel ca. 1:3,8.

Deelgebied IV, dp 1371 (kop havendam) - dp 1374 (havendam)
Voor dit gedeelte is de nummering aangehouden van de dijk, aangezien de havendam
geen eigen nummering heeft. De werkelijke lengte van dit deelgebied is ca. 450 m.
Het dijkprofiel voor dit deelgebied heeft een hooggelegen berm. De kop van de
havendam bestaat geheel uit basalt. De bekleding van de havendam bestaat
voornamelijk uit Haringmanblokken op een filterlaag op mijnsteen. Representatieve
dwarsprofielen voor dit deelgebied zijn dp 1371 (kop havendam) en dp 1372
(havendam). De taludhelling varieert tussen ca. 1:3,1 en ca. 1:4,1.

Deelgebied V. dp 1374 (havendam) - dp 1378
Dit deelgebied betreft de aanzet van de havendam van de Julianahaven en het
gedeelte dijk tot aan het Damse strandje. Het eerste deel heeft een bekleding van
Haringmanblokken. Het laatste gedeelte, van dp 1376+50m tot dp 1378 bestaat uit •
Vilvoordse steen ingegoten met beton in de ondertafel en basalt in de boventafel. Dit
deel heeft door de oriëntatie van de dijk hogere randvoorwaarden dan deelgebied IV.
Representatieve dwarsprofielen voor dit deel zijn dp 1375 en dp 1377. De taludhelling
van de ondertafel is ca. 1:3,5, van de boventafel ca. 1:3,9.

Deelgebied VI. dp 1378 - dp 1384
Dit deelgebied bestaat uit het gedeelte van de dijk ter plaatse van het Damse strandje.
Het zand ligt hier tot boven GHW tegen de dijk. Het dijkprofiel voor dit deelgebied
heeft een hooggelegen berm. De bekleding bestaat uit Haringmanblokken op een
filterlaag op mijnsteen. Rekening dient gehouden te worden met het recreatieve
karakter van dit gedeelte. Representatief dwarsprofiel voor dit deelgebied is dp 1381.
De taludhelling is ca. 1:3,7.

Deelgebied VII, dp 1384 - dp 1396
Dit deelgebied sluit aan op het dijkvak Koude- en Kaarspolder. Het dijkprofiel voor dit
deelgebied heeft weer een hooggelegen berm. Van dp 1384 tot dp 1389 bestaat de
bekleding uit Haringmanblokken op een filterlaag op mijnsteen. Van dp 1389 tot dp
1396 bestaat de bekleding in de ondertafel uit Vilvoordse steen, deels ingegoten met
beton en op de boventafel uit fixstone. Representatieve dwarsprofielen voor dit •
deelgebied zijn dp 1387 en dp 1393. De talud helling van de ondertafel varieert tussen
ca. 1:3,7 en ca. 1:3,8.

5.6 Afweging en keuze

In deze ontwerpnota wordt onderscheidt gemaakt tussen bekledingsalternatieven en
varianten. Met een bekledingsalternatief wordt bedoeld een type bekleding dat op een
deelgebied van een dijkvak kan worden toegepast. Een variant is een combinatie van
alternatieven voor de verschillende deelgebieden van het gehele dijkvak.

5.6.1 Bekledingsalternatieven

In Tabel 5.5 zijn op basis van het Detailadvies en de technische toepasbaarheid vijf
alternatieven gegeven voor de nieuwe bekledingen voor de deelgebieden van het
onderhavige dijkvak. Bij Alternatief 1 wordt de bekleding in de ondertafel en
boventafel vervangen door nieuwe betonzuilen eventueel voorzien van een Eeo
toplaag in de ondertafel. Bij Alternatief 2 wordt de bekleding in de ondertafel
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vervangen door nieuwe betonzuilen voorzien van een EeO toplaag en in de
boventafel wordt de bekleding vervangen door Haringmanblokken die op zijn kant
worden aangebracht. Dit alternatief heeft betrekking op de locaties waar
Haringmanblokken vrijkomen maar de voorkeur vanuit het detailadvies ecologie
uitgaat naar betonzuilen met EeO-toplaag in de ondertafel.
Bij Alternatief 3 wordt de bekleding in de ondertafel vervangen door gekantelde
Haringmanblokken en in de boventafel wordt de bekleding vervangen door
betonzuilen. Bij Alternatief 4 wordt de ondertafel overlaagd met breuksteen, die wordt
ingegoten met asfalt en eventueel voorzien van schone koppen. In de boventafel
worden hier betonzuilen toegepast. Bij Alternatief 5 wordt zowel de ondertafel als de
boventafel overlaagd met breuksteen ingegoten met asfalt.

Tabe/5.5 Bekledingsalternatieven

Alternatief Beschrijving

2

1 Ondertafel: nieuw te leveren betonzuilen (ECO)
Boventafel: nieuw te leveren betonzuilen
Ondertafel: nieuw te leveren betonzuilen ECO
Boventafel: gekantelde Haringmanblokken
Ondertafel: gekantelde Haringmanblokken• 3

5

Boventafel: nieuw te leveren betonzuilen
Ondertafel: overlagen met gepenetreerde breuksteen (schone koppen)
Boventafel: nieuw te leveren betonzuilen
Ondertafel: overlagen met gepenetreerde breuksteen (schone koppen)
Boventafel: overlagen met gepenetreerde breuksteen

4

In deelgebied 11,de insteekhaven, is de bekleding die aansluit op de kistdam in slechte
staat. Gezien de zeer geringe omvang van dit vak en de aansluiting op de kistdam is er
een sterke voorkeur om de bestaande bekleding te overlagen met breuksteen, vol-en-
zat gepenetreerd met asfalt. Dit voldoet aan het detailadvies ecologie.

De huidige bekleding van betonblokken en betonzuilen in deelgebied Ill, de
Beatrixhaven, heeft een flink aantal schades door aanvaringen van schepen. De
beheerder heeft daarom de voorkeur uitgesproken om de bestaande bekleding te
overlagen met breuksteen gepenetreerd met asfalt. Dit sluit tevens goed aan op de het
steile talud van ca. 1:2,2 in de ondertafel. Indien de ondertafel uitgevoerd wordt met
schone koppen voldoet deze oplossing ook aan het detailadvies ecologie.

Bovenstaande voorkeuren zijn cursief weergegeven in de tabellen behorende bij de
verschillende varianten.

Voor de kop van de havendam in deelgebied IV bestaat vanuit technisch oogpunt de
voorkeur om deze te overlagen met breuksteen, gepenetreerd met asfalt en in de
ondertafel voorzien van schone koppen.

In de overige deelgebieden zijn meerdere bekledingsalternatieven mogelijk.

5.6.2 Varianten

Op basis van bovenstaande bekledingsalternatieven per deelgebied (DG) zijn 4
varianten opgesteld voor het onderhavige dijkvak. Vooraanzichten van de varianten
zijn gegeven in de figuren 5, 6, 7 en 8 in Bijlage 1.

Bij variant 1 worden de huidige bekledingen in ondertafel en boventafel in alle
deelgebieden, uitgezonderd deelgebieden 11en lil, vervangen door nieuwe
betonzuilen. In deelgebied IV worden in de ondertafel betonzuilen met EeO-toplaag

_werinsen Ontwerpnota Yerseke (44)
pzor -R-07508

22



toegepast vanwege de hoge potentie van natuurwaarden, aangegeven in het
detailadvies milieu. Variant 1 is weergegeven In Tabel 5.6.

Tabel5.6 Variant 1 betonzuilen

Betonzuilen

BoventafelDG Ondertafel

11
11/
IV
V

overlagen gepenetreerde breuksteen
overlagen gep. breuksteen, schone koppen
Betonzuilen ECO
Betonzuilen ECO

VI Betonzuilen
VII Betonzuilen

Betonzuilen
overlagen gepenetreerde breuksteen
overlagen gepenetreerde breuksteen
Betonzuilen
Betonzuilen
Betonzuilen
Betonzuilen

Bij variant 2 worden alle Haringmanblokken hergebruikt en in gekantelde opstelling
toegepast in de ondertafel, het toepassingsniveau hangt af van de toepasbaarheid en
de beschikbare hoeveelheid. Voor het keuzemodel wordt uitgegaan van de scheiding
ondertafel/boventafel. In de bijbehorende kostenberekening zijn wel de beschikbare
hoeveelheden meegenomen. Variant 2 is weergegeven in Tabel 5.7. •

Tabel 5.7 Variant 2 gekantelde blokken

DG Ondertafel Boventafel
Gekantelde Haringmanblokken

11 overlagen gepenetreerde breuksteen
11/ overlagen gep. breuksteen, schone koppen
IV Gekantelde Haringmanblokken
V Gekantelde Haringmanblokken
VI Gekantelde Haringmanblokken
VII Gekantelde Haringmanblokken

Betonzuilen
overlagen gepenetreerde breuksteen
overlagen gepenetreerde breuksteen
Gekantelde Haringmanblokken
Betonzuilen
Betonzuilen
Betonzu ilen

Bij variant 3 worden bekledingen in de ondertafel overlaagd met breuksteen en
gepenetreerd met asfalt. In die deelgebieden waar vanuit het detailadvies milieu
"schone koppen" gevraagd worden, zal dit worden toegepast. Variant 3 is
weergegeven in Tabel 5.8.

Tabel5.8 Variant 3 overlaging

Boventafel •DG Ondertafel
overlagen gep. breuksteen, schone koppen

11 overlagen gepenetreerde breuksteen
11/ overlagen gep. breuksteen, schone koppen
IV overlagen gep. breuksteen, schone koppen
V overlagen gep. breuksteen, schone koppen
VI Breuksteen ingegoten met asfalt
VII overlagen gep. breuksteen, schone koppen

Betonzu ilen
overlagen gepenetreerde breuksteen
overlagen gepenetreerde breuksteen
Betonzuilen
Betonzuilen
Betonzuilen
Betonzuilen

Bij variant 4 worden alle Haringmanblokken zoveel mogelijk hergebruikt. Tevens
wordt in deelgebied IV en in deelgebied V het detailadvies milieu gevolgd en in de
ondertafel een bekleding van betonzuilen met ECO-toplaag aangebracht, met
daarboven hergebruik van Haringmanblokken in deelgebied IV. Ter plaatse van het
strandje wordt de ondertafel overlaagd met breuksteen, gepenetreerd met asfalt,
aangezien deze bekleding bijna geheel onder het zand ligt. Variant 4 is weergegeven
in Tabel 5.9.
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Tabel5.9 Variant 4 combinatie

DG Ondertafel Boventafel
Gekantelde Haringmanblokken

11 overlagen gepenetreerde breuksteen
11/ overlagen gep. breuksteen, schone koppen
IV Betonzuilen ECO
V Betonzuilen ECO
VI Breuksteen ingegoten met asfalt
VII Gekantelde Haringmanblokken

Betonzuilen
overlagen gepenetreerde breuksteen
overlagen gepenetreerde breuksteen
Gekantelde Haringmanblokken
Betonzuilen
Betonzuilen
Betonzuilen

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. De deelgebieden 11en III worden bij de beschrijving
achterwege gelaten aangezien in deze deelgebieden het bekledingstype
voorgeschreven is. Deze deelgebieden worden in het keuzemodel echter wel
meegenomen aangezien de scores over het gehele dijkvak beschouwd dienen te
worden. Het keuzemodel en de invoermodule van het keuzemodel zijn opgenomen in
Bijlage 3.1. Hierbij wordt opgemerkt dat de weging van het onderdeel constructie
(overgangen) is aangepast aangezien een aantal deelgebieden niet op elkaar
aansluiten.

landschap
Bij varianten 1, 2 en 4 heeft de ondertafel de eerste tijd een lichte kleur, als gevolg van de
nieuwe zuilen. Later, ervan uitgaande dat de zuilen en betonblokken in de loop van een
aantal jaren begroeid raken, krijgt de ondertafel de gewenste donkere kleur. Deelgebied
VI wordt buiten beschouwing gelaten aangezien de ondertafel onder het zand ligt.

Bij varianten 1, 2 en 4 kan het gehele talud met dezelfde gemiddelde talud helling worden
aangelegd, waardoor het bekledingsoppervlak een mooiere vorm heeft (tonrondte, geen
knikken) dan bij variant 3.

De gepenetreerde breuksteen in variant 4, deelgebied VI verdwijnt bijna geheel onder het
zand.

Natuur
Bij alle varianten wordt voldaan aan het detailadvies milieu en is herstel van de huidige
natuurwaarden mogelijk. Bij varianten 1 en 4 is in deelgebied IV en in deelgebied V
een verbetering van de natuurwaarden mogelijk doordat hier in de ondertafel
betonzuilen met ECO-toplaag worden toegepast.
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Het dijkvak grenst aan de speciale beschermingszone 'Oosterschelde', die is
aangewezen c.q. aangemeld als Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied en Nb-
wetgebied, met de buitenteen van de dijk als begrenzing. Langs het dijkvak komen
habitattypen voor die het gebied kwalificeren als Habitatrichtlijngebied, waaronder
slikken. Het verschuiven van de teen van de dijk in zeewaartse richting betekent
verlies van kwalificerend habitat. Conform de EU-habitatrichtlijn en de Nb-wet moet
bepaald worden of dit 'significante gevolgen' heeft voor de beschermingszone en, als
daar een kans op is, dan moet er een afweging van varianten plaatsvinden. Indien er
varianten mogelijk zijn zonder significante gevolgen, dan is de initiatiefnemer conform
de richtlijn gedwongen één van deze varianten uit te voeren.

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

Kosten

De varianten 2 en 4, waarbij de Haringmanblokken hergebruikt worden, hebben de
laagste kosten. Bij variant 4 wordt in deelgebied Vloverlaagd, waardoor de totale
kosten net lager uitkomen dan variant 2, waarbij overal aangevuld wordt met
betonzuilen. Variant 1, waarbij alle bekledingen vervangen worden door nieuw te
leveren betonzuilen, heeft de hoogste kosten.

In Tabel 5.10 is de afweging samengevat. Hieruit blijkt dat voor variant 4 de
verhouding tussen de totaal score en de kosten het hoogst is. Het verschil met variant
2 is gering. De verhouding tussen de totaalscore en de kosten is voor varianten 1 en 3
beduidend lager.

Tabe/5.10 Samenvatting keuzemode/

Variant Totaalscore Kosten Score/kosten

1 73,4 1,50 48,99
2 65,2 1,03 63,38
3 68,9 1,33 51,82
4 65,8 1,00 65,78

Aangezien hergebruik van materialen nagestreefd wordt en gelet op bovengenoemde
hogere kosten van de andere varianten, is variant 4 de voorkeursvariant die in
Hoofdstuk 6 verder wordt uitgewerkt. •

5.7 Onderhoudsstrook

Op het gedeelte van dp 1358 tot dp 1360 is een zeer brede berm aanwezig, die over
een breedte van 5 m overslagbestendig gemaakt moet worden [18]. Hier wordt geen
aparte onderhoudsstrook aangebracht. Van dp 1362+50m - dp 1362+65m wordt geen
onderhoudsstrook aangebracht. Van dp 1368+50m tot dp 1370 wordt het havenplateau
opnieuw bekleed met een asfaltverharding.

Op de stormvloedberm wordt een nieuwe onderhoudsstrook aangelegd van dp 1370,
de kop van de havendam, tot aan dp 1396 de aansluiting op de Koude- en
Kaarspolder. De onderhoudsstrook is overal opengesteld voor fietsers en/of
recreanten.

De toplaag van de nieuwe onderhoudsstrook wordt uitgevoerd in steenslagasfaltbeton
(STAB).
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5.8 Bekleding tussen ontwerppeil en berm

De berm ligt tussen dp 1371 (havendam) en dp 1396 boven het ontwerppeil + Y2Hs,
maar lager dan ontwerppeil + Y2Hs+0,5 m. De steenbekleding van de boventafel
wordt overal doorgezet tot de berm en vervolgens tot aan de verharde
onderhoudsstrook op de berm. Van dp 1378+50m tot dp 1396 wordt deze
steenbekleding uitgevoerd in betonzuilen.

De ervaring is opgedaan dat de ronding (R=10 m) van het talud, in aansluiting op de
onderhoudsstrook, moeilijk is uit te voeren in gekantelde blokken zonder dat
aanzienlijke spleten tussen de blokken ontstaan. Daarom worden de gekantelde
Haringmanblokken slechts tot de berm doorgezet en niet daarop. Dit geldt van dp
1371 tot dp 1378+som.

5.9 Golfoploop

De golfoploop van de voorkeursvariant, tijdens ontwerpcondities, is vergeleken met de
golfoploop in de oude situatie. In Tabel 5.11 is voor een aantal dwarsprofielen het
effect van het gewijzigde talud en de gewijzigde berm op de golfoploop gegeven. De
berekening van de golfoploop is opgenomen in Bijlage 3.4. Hieruit wordt
geconcludeerd dat bij de meeste dwarsprofielen de golfoploop gelijk blijft of afneemt,
hetgeen het gevolg is van de bredere berm in de nieuwe situatie. Bij de profielen
waarbij de golfoploop toeneemt is dit het gevolg van de wat smallere en hoger
gelegen berm in de nieuwe situatie. Deze aanpassing is echter nodig om het nieuwe
profiel over een lange strekking aan te kunnen leggen.

•
Tabe/5.11 Effect op golfop/oop
Dwarsprofiel Vergrotingsfactor golfoploop

•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1,00
Kistdam, géén golfoploop
1,00
1,00
0,90
0,90
0,93
1,06
0,97
1,04

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

In dit hoofdstuk wordt de voorkeursvariant van het ontwerp, die is weergegeven in
Tabel 5.10 en Figuur 9 van Bijlage 1, nader uitgewerkt. De bijbehorende
dwarsprofielen zijn weergegeven in Figuur 10 t/rn Figuur 20 in Bijlage 1.

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

6.1 Kreukelberm en teenconstructie

In het algemeen bestaat de kreukelberm uit een toplaag van breuksteen, met
daaronder een geokunststof met een 'nonwoven' . De kreukelberm moet de teen van
de bekleding tegen erosie beschermen en de bekleding ondersteunen. Daar waar
vanaf de teen een bekleding van gezette steen wordt aangebracht, moet ook een
teenconstructie worden geplaatst, eveneens ter ondersteuning van de bovenliggende
bekleding. •
Aangezien voor de huidige dijk grotendeels 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 overal10-60 kg,
behalve voor de havendam waar de minimale sortering 40-200 kg bedraagt. Hierbij is
uitgegaan van een stabiel voorland waarvan het oppervlak samenvalt met de bovenkant
van de nieuwe kreukelberm (NAP + 0,50 m).

De kreukelberm voor de havendam bestaat uit een bestort kraagstuk op mijnsteen en is in
de toetsing goedgekeurd. Doordat er een nieuwe teenconstructie geplaatst wordt en de
geul in de huidige situatie redelijk dicht langs de havendam ligt, waardoor twijfel is over de
ligging van het stabiele voorland wordt hier ook een nieuwe kreukelberm ontworpen.

Hoewel het bestaande voorland van de slikken tegen de dijk niet stabiel is, wordt
verondersteld dat een lager voorland op het niveau van de nieuwe kreukelberm stabiel is.
In Bijlage 3.3 is een berekening opgenomen. In Tabel 6.1 zijn de steensorteringen voor de
verschillende randvoorwaardenvakken weergegeven. De nieuwe kreukelberm heeft bijna •
overal een breedte van 5 m en een laagdikte van 0,5 m á 0,7 m, afhankelijk van de
benodigde sortering.

Van dp 1362+50m tot dp 1362+65m wordt de kreukelberm uitgevoerd in dezelfde
steensortering als op het talud wordt gebruikt, 5-40 kg. Deze steen wordt vol-en-zat
gepenetreerd. Doordat de kreukelberm hier onder een helling ligt moet anders een veel
grotere steensortering worden toegepast.

_Weringen Ontwerpnota Yerseke [44]
PZDT-R-07508

27



Tabel6.1 Nieuwe kreukelberm

RVW Locatie Hoogte t.o.v. Sortering [kg] Laagdikte [m] Gepenetreerd
vak NAP [m]

Van [dp] Tot [dp]

58a 1386 1396 -0,9 10-60 0,5 Nee

58b 1382 1386 -0,7/-1,0 10-60 0,5 Nee

59 1376 1382 -0,4/-0,5 10-60 0,5 Nee

60a 1374 1376 -0,6 40-200 0,7 Nee

60b 1371 1374 -0,6 40-200 0,7 Nee

60c 1368+5Om 1370 -0,8 10-60 1,0 (3,0 breed) Nee

60d 1362+5Om 1362+65m 1,1 5-40 0,4 Vol-en-zat

61 1358 1360 -0,9 10-60 0,5 Nee

Op verzoek van de beheerder wordt de kreukelberm in de Beatrixhaven van dp
1368+50m tot dp 1370 minder breed aangelegd, maar wel met een grotere laagdikte.
De nieuwe kreukelberm heeft hier een breedte van 3 m en een hoogte van 1 m [19].

• Onder de kreukelberm wordt een geokunststof toegepast van het 'Type 2'. Dit is
hetzelfde als het geokunststof onder de geasfalteerde onderhoudsstrook. De
eigenschappen van dit standaardweefsel zijn vermeld in Tabel 6.2.

Tabel6.2 Eisen geokunststof 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

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

•
In de deelgebieden waar betonzuilen op gekantelde Haringmanblokken worden
aangebracht, worden nieuwe teenconstructies geplaatst. De bovenkant van de nieuwe
teenconstructie varieert van NAP - 1,0 m tot NAP - 0,60 m.

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 beton banden uit de bestaande bekleding opnieuw
gebruikt.

De bovenkant van de kreukelberm moet samenvallen met de bovenkant van de
nieuwe teenconstructie.

6.2 Zetsteenbekleding

In hoofdstuk 5 is vastgesteld welke bekledingstypen zullen worden aangebracht. De
zetsteenbekleding moet voldoen aan de eisen ten aanzien van toplaagstabiliteit,
afschuiving en materiaaltransport. De eisen ten aanzien van toplaagstabiliteit bepalen
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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 5.4.2 is vastgesteld dat betonzuilen technisch toepasbaar zijn langs het
gehele dijkvak. Voor die delen waar betonzuilen worden aangebracht (zie paragraaf
5.6 en paragraaf 5.8) zijn de dimensies nader bepaald. Hierbij zijn de zuilen extra
verzwaard, omdat de waterstand op de Oosterschelde bij een gesloten
stormvloedkering minder varieert dan op de Westerschelde [2].

Het resultaat van de berekeningen is de minimale hoogte van de betonzuilen bij de
meest gangbare 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 meest gangbare
dichtheid worden de minimaal benodigde zuilen bepaald. De resultaten zijn vermeld in
TabeI6.3. •

Tabel6.3 Mogelijke typen betonzuilen

DG RVW Helling Type betonzuil beneden Type betonzuil boven
vak [1:] max. tonrondte ') max. tonrondte ')

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

61 3,1 40/2300 45/2300
IV 60b 3,1 45 / 2300 (ECD)
V 60a 3,3 45 / 2300 (ECD) 45/2300

59 3,4 45 / 2300 (ECD) 45/2300
VI 59 3,8 45/2300 45/2300

58b 3,8 40/2300 40/2300
VII 58b 3,7 40/2300 40/2300

58a 3,7 45/2300 45/2300
1) In de berekeningen is beneden maximale tonrondte (tweederde deel van de lengte) een taludhel/ing
ingevoerd die 0,4 steiler is dan de bestekswaarde, en boven maximale tonrondte een taludhel/ing die 0,2
steiler is dan de bestekswaarde. De bestekswaarde is gegeven in de tweede kolom van de tabel.

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

Tabel6.4 Gekozen typen betonzuilen

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

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

IV

V
VI, VII

45/2300
45 / 2300 (ECD)

45 / 2300 (ECD)

45/2300

45/2300

45/2300
45/2300

De toplaag van de betonzuilen zal worden ingewassen met 75 kg/m?
(0,45m/2300kg/m3) gebroken materiaal. De standaard sortering van dit
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inwasmateriaal is 4/32 mm. Meer informatie over de uitgevoerde
stabiliteitsberekeningen is opgenomen in Bijlage 3.2.

6.2.2 Toplaag van Haringmanblokken

In deelgebied I en in deelgebied VII zijn gekantelde blokken in een groot deel van de
ondertafel stabiel. In deelgebied IV, de havendam, zijn gekantelde blokken boven NAP
+2,0 m stabiel, een onderbouwing van de berekening is bijgevoegd [18]. Er is
voldoende materiaal voor hergebruik beschikbaar, daarom worden in bovengenoemde
deelgebieden zoveel mogelijk Haringmanblokken hergebruikt. In 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 (paragraaf 5.4.3).

Tabel 6.5 Toepassingsniveau gekantelde Haringmanblokken

Deelgebied Taludhelling ToepassingsniveauHaringmanblokken
Van [NAP+m] Tot [NAP+m]

3,1 -0,90 0,70
IV 3,5 2,00 4,25
VII 3,7 -0,70 I -0,90 1,10

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 14/32 mm. In de
ontwerpberekeningen wordt uitgegaan van een bijbehorende D15 van 20 mm. Dit is
een conservatieve benadering. De werkelijke waarde van de D15 is circa 17 mm.

Gekantelde blokken worden geplaatst op een sortering van 4/20 mm, met een D15
van circa 5 mm.

De kleinste laagdikte, waarin steenslag van bovengenoemde sorteringen kan worden
aangebracht, is 0,1 Om. Deze waarde voor de dikte wordt voorgeschreven in het
bestek. In de ontwerpberekeningen wordt een laagdikte van O,15m ingevoerd,
rekening houdend met een uitvoeringsmarge van O,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 1997-2007
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.
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Tabel6.6 Eisen geokunststof Type 1

Eigenschap Waarde

Treksterkte

rek bij breuk

Doordrukkracht

Poriegrootte 090

~ 20 kN/m
::;;60 %

~ 3500 N

s 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. In Tabel
6.7 zijn de minimale kleilaagdiktes gegeven evenals de aanwezige laagdiktes.

Tabel6.7 Minimale diktes kleilaag (mijnsteenlaag)

Locatie Minimale dikte Aanwezige dikte
Van [dp] Tot [dp] onderlaag [m] onderlaag [m]

1358 1360 0,80 1,00
1362+5Om 1362+65m 0,80 1,05
1368+5Om 1370 0,80 1,00
Kop Havendam 0,80 1,00
1371 1374 0,80 1,00
1374 1376 0,80 1,00
1376 1378 0,80 0,80
1378 1384 0,80 1,00
1384 1389 0,80 1,00
1389 1396 0,80 0,25 (zand lens)

Tekort [m]

•
0,55

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.

_Weringen Ontwerpnota Yerseke [44]
PZDT-R-07508

31



Tussen circa dp 1389 en dp 1396 is een zandlens aangetroffen, met een dikte van
circa 0,60 m (Dwarsprofiel1 0, Figuur 20 in Bijlage 1). Hier moet de bovenste kleilaag
van 0,25 m en de complete zandlens ontgraven worden en vervangen worden door
een nieuwe laag fosforslakken.

6.3 Ingegoten breuksteen

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

Wateroverdrukken onder de ingegoten bekleding dienen te worden beperkt door aan
de bovenrand (en aan de verticale randen) van deze nieuwe bekleding een afdichting
aan te brengen, die het van bovenaf vollopen van de oude bekleding en de
onderliggende filterconstructie moet voorkomen. Aan de horizontale bovenrand van
de ingegoten bekleding dient het bovenste deel van de afgekeurde bekleding te
worden verwijderd tot aan de onderlaag van klei of mijnsteen, waarna de ontstane
inkassing moet worden opgevuld met ingegoten breuksteen. De verticale randen
dienen op dezelfde wijze te worden uitgevoerd. De horizontale bovenrand dient
afwaterend te worden aangelegd.

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.

Tabe/ 6.8 Hoogte onderkant over/aging

Deelgebied Onderkant overlaging
[NAP + m]

II 0,95
III -0,92
kop havendam -0,60
VI -0,60

6.4 Overgangsconstructies

Er dienen horizontale overgangsconstructies te worden geplaatst op de overgangen van
de overlagingen naar de betonzuilen. De betonzuilen dienen zo goed mogelijk aan te
sluiten op de bekledingen van de aangrenzende dijkvakken. Kieren moeten worden
gepenetreerd met gietasfalt, asfaltmastiek of beton.

De deelgebieden I, 11,III sluiten niet op elkaar aan, maar veelal op goedgekeurde
damwandconstructies. Details van deze aansluitingen zijn opgenomen in Bijlage 2.5.

6.5 Overgang tussen boventafel en berm

De overgang tussen de boventafel en de berm wordt uitgevoerd door de betonzuilen aan
te brengen met een afronding, waarvan de kromtestraal R = 10 m bedraagt. De
betonzuilen worden over een lengte van 1 m op de berm doorgezet. Met betrekking tot
de uitvullaag en het geokunststof wordt aangesloten bij de constructie volgens paragraaf
6.2.
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Voor gekantelde blokken geldt dat de overgang tussen de boventafel en de berm niet
goed gemaakt kan worden met een kromtestraal R=10 m, doordat de gekantelde blokken
dan te veel open gaan staan. Daarom worden de gekantelde blokken zonder afronding tot
de bermknik doorgezet en wordt daar op aangesloten met het nieuw te maken
onderhoudspad .

6.6 Berm

Op de stormvloedberm wordt een nieuwe onderhoudsstrook aangelegd van dp 1370,
de kop van de havendam, tot aan dp 1396 de aansluiting op de Koude- en
Kaarspolder. Tussen dp 1370 en dp 1376 begint de bestaande berm op circa NAP +
3,85 m. Tussen dp 1376 en dp 1378 zakt het niveau van de bestaande berm naar circa
NAP + 3,15 m. De bermbreedte varieert van 2,30 m tot 2,80 m. Van dp 1378 tot dp
1396 ligt de berm hoger, op circa NAP +4,80 m. De berm is hier ook breder, de
berm breedte varieert van 4,70 m tot 6,30 m.

In het ontwerp van de dijkverbetering ligt de buitenknik van de berm tussen dp 1370
en dp 1376 op NAP +4,25 m. Van dp 1376 tot dp 1378 blijft het niveau van de
nieuwe buitenknik van de berm op NAP +4,25 m. Van dp 1378 tot dp 1384 ligt het
niveau van de nieuwe buitenknik van de berm op NAP +4,80 m. Op de rest van het
dijkvak, van dp 1384 tot dp 1396 ligt het niveau van de nieuwe buitenknik van de
berm op NAP +5,00 m. De nieuwe berm hoogtes en breedte zijn opgenomen in Tabel
6.9.

Tabe/6.9 Nieuwe berm

Locatie Bestaande bermhoogte") Nieuwe bermhoogte") Breedte berm [m]
Van [dp] Tot [de] [m +NAP] [m +NAP]
1358 1360 2,80 2,80 5,0 (bekleed)
1368+5Om 1370 2,93 2,93 17,0 (haven)
1371 1374 3,88 4,25 4,2
1374 1376 3,79 4,25 4,0
1376 1378 3,14 4,25 4,0
1378 1384 4,45 4,80 5,7
1384 1389 4,80 5,00 5,5
1389 1396 4,80 5,00 5,0
1) Hoogte bij buitenknik berm

Op de berm wordt van dp 1370 tot dp 1396 een nieuwe onderhoudsstrook
aangelegd, die toegankelijk moet zijn voor fietsers. De toplaag van het toegankelijke
deel wordt uitgevoerd in steenslagasfaltbeton, en voorzien van een lichtgrijze slijtlaag.
De breedte van de nieuwe onderhoudsstrook is 3,0 m.

Tijdens de uitvoering bestaat de strook van het toegankelijke deel uit een 0,4 m dikke
laag fosforslakken, van de sortering 0/45 mm (hydraulisch bindend), op een
geokunststof volgens Type 2. De eigenschappen van dit standaardweefsel zijn vermeld
in Tabel 6.2. De strook van fosforslakken wordt na de uitvoering niet verwijderd, maar
afgewerkt en afgedekt met asfalt. Gegeven een verdichte fundering van fosforslakken,
stelt het toekomstige gebruik van de onderhoudsstrook geen aanvullende sterkte-
eisen.
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7 Aandachtspunten voor bestek en uitvoering

7.1 Bekledingstypen

De kreukelberm van de havendam van de Julianahaven is een bestort kraagstuk op
mijnsteen. Er dient voorkomen te worden dat dit kraagstuk tijdens de werkzaamheden
beschadigd. De nieuwe steen voor de kreukelberm dient dan ook voornamelijk op de
bestaande kreukelberm aangebracht te worden.

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 getij beweging 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 en de onderlaag. 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 een fijne sortering steen te worden
uitgestrooid over het warme asfalt op de delen van de dijk waar "schone koppen" zijn
voorgeschreven. In 2006 is een proef uitgevoerd waarbij lavasteen als
afstrooimateriaal is toegepast. Naar aanleiding van de resultaten van deze proef wordt
lavasteen als standaard afstrooimateriaal toegepast indien schone koppen gewenst
zijn.

Aan de bovenrand en aan de verticale randen dient een afdichting te worden
aangebracht.

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.

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.

Tussen circa dp 1389 en dp 1396 is een zand lens aangetroffen, met een dikte van
circa 0,60 m. Hier moet de bovenste kleilaag van 0,25 m en de complete zandlens
ontgraven worden en vervangen worden door een nieuwe laag fosforslakken. De
horizontale afmetingen van de zand lens kunnen met behulp van een aantal extra
kleiboringen nauwkeuriger worden vastgesteld in de besteksfase.

De aan te brengen fosforslakken dienen verdicht te worden.
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De beheerder zal peilbuizen laten plaatsen op de locaties waar nu grote zakkingen in
het talud zijn aangetroffen. Op deze locaties is tijdens het maken van klei boringen
geconstateerd dat er veel water uit de dijk trad. Een mogelijke oplossing voor
wateroverdrukken kan zijn om de teen waterdoorlatend te maken op deze locaties.
E.e.a. zal in de besteksfase verder onderzocht worden. De verzakkingen zullen
uitgevuld worden.

In de besteksfase dient in overleg met het Waterschap en de gemeente Reimerswaal
uitgezocht te worden of de voorgestelde bekleding van het havenplateau in de
Beatrixhaven, 0,06 m STAB, voldoende is voor de verkeersbelasting. Tevens dient
uitgezocht te worden welke kabels en leidingen hier lopen.

In de besteksfase dient aandacht besteed te worden aan de aansluiting van de dijk bij
dp 1358 en van dp 1360 tot dp 1360+50m op de achterliggende damwand.

7.2 Natuur

Verwacht wordt dat de slikken de komende 50 jaar zullen afnemen. Rekening
houdend met een hoogteafname van circa 1 m, is ervoor gekozen de nieuwe
teenconstructies in de buurt van de oude aan te brengen, dat wil zeggen onder het
oppervlak van de slikken.

Overtijende en foeragerende vogels
Naar verwachting zullen werkzaamheden tijdelijk een gering effect hebben op
aanwezige hoogwatervluchtplaatsen. Droogvallende slikken zijn van betekenis als
foerageergebied. Na een uitgebreide natuurtoets volgt mogelijk een fasering van de
werkzaamheden.

Broedvogels
Op de dijk, hoofdzakelijk op het noordelijke deel van het traject, zijn vrijwel alleen
broedende Graspiepers aangetroffen. In de vissershaven werden onder de
aanlegsteigers enkele nesten van Boerenzwaluw gevonden.

7.3 Archeologie en cultuurhistorie

De buitendijkse oesterputten hebben een cultuurhistorische waarde. Hier vinden
echter geen werkzaamheden plaats.

7.4 Transportroutes en depotlocaties

Transportroutes en depotruimte zijn weergegeven in Figuur 21 in Bijlage 1. Bij de
vaststelling van transportroutes is rekening gehouden met broedlocaties of
hoogwatervluchtplaatsen van bepaalde vogelsoorten.

Op het dijkvak zelf is een mogelijkheid voor depotruimtes. Deze locaties zijn
besproken met de gemeente Reimerswaal.

7.5 Overig

Langs het traject zijn een groot aantal eigendommen aanwezig van particulieren, zoals
bedrijventerreinen en oesterputten.

Er is overleg geweest met de gemeente Reimerswaal over de werkzaamheden en
depotlocaties. In de besteksfase dient contact opgenomen te worden met de

Ontwerpnota Yerseke [441
PZDT-R-07508

35



gemeente om de fasering van het werk aan te geven en verdere afspraken te maken
over depotlocaties.

Het Damse strandje van Yerseke, dat ligt tussen dp 1376 en dp 1383 heeft een
recreatieve functie. De gemeente Reimerswaal heeft verzocht hier zowel bij het
ontwerp als bij de uitvoering rekening mee te houden.

Ook de Beatrixhaven, een jachthaven heeft een recreatieve functie. Door de gemeente
is verzocht om hier zo vroeg mogelijk in de werkperiode met de uitvoering van de
werkzaamheden te starten.
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Bijlage 1 Figuren

Figuur 1: Overzichtssituatie

Figuur 2: Projectgebied Yerseke

Figuur 3: Projectgebied havens Yerseke

Figuur 4: Glooiingskaart huidige situatie

Figuur 4a: Glooiingskaart huidige situatie havendam Julianahaven

Figuur 5: Glooiingskaart eindbeoordeling toetsing

Figuur 5a: Glooiingskaart eindbeoordeling toetsing havendam Julianahaven

Figuur 6: Glooiingskaart variant 1, betonzuilen

Figuur 7: Glooiingskaart variant 2, gekantelde Haringmanblokken

Figuur 8: Glooiingskaart variant 3, overlagen

Figuur 9: Glooiingskaart variant 4, combinatie (voorkeursvariant)

Figuur 10: Dwarsprofiel 1

Figuur 10a: Situatie aansluiting dp 1360
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Molenpolder I Polder de Breede Watering dp 1350+67m - dp 1396, toplaagtypes Figuur 4, huidige bekleding
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Glooii ngskaarten_ v4 .34molenpolder _bestaand3.xls



Molenpolder I Polder de Breede Watering, havendam Julianahaven, toplaagtypes
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---

60c .Ob OJ

Figuur 4a, huidige bekleding

136,50 136,60 136,70 136,80 136,90 137,00 137,10 137,20 137,30 137,40 137,50 137,60 137,70 137,80 137,90 138,00

Le enda

IT] asfalt l1li betonblokken gekanteld BD petit graniet 16 plaatbekleding kruinlijn

15/5.11 open steenasfalt. Fixstone ~ koperslakblokken 128.51 granietblokken BI gras ~ betonpenetratie

[ill betonzuilen basalt .. overige natuursteen D1J doorgroeistenen lil@[] asfaltpenetratie (vol en zat)

[IT] betonblokken 128.11 Vilvoordse .. kreukel berm t:Eill keermuur ed - asfaltpenetratie (patroon)

[}1,'1] Haringmanblokken 128,21 Lessinische El gepenetreerde breuksteen - overige bekleding - asfaltpenetratie (schone koppen)

[]]}] diaboolblokken 128,31 Doornikse breuksteen stortsteen lijn - ecotoplaag

Glooiingskaarten_ v4.36_havendam .xls



Molenpolder I Polder de 8reede Watering dp 1350+67m - dp 1396, eindscores Figuur 5, resultaten toetsing
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goed c:J onvoldoende geen oordeel _ nader onderzoek
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Molenpolder I Polder de Breede Watering, havendam Julianahaven, eindscores

(.~O,-------------------------------------------------------------------~----------
(.00
6.~0
6.00
~.~O
~.OO
4.~0
4.00
3.~0
3.00
2.~0

2.00

1.~0

1.00 l
O.~O
0.00 -

-O.~O
-1.00

-1.~0

-2.00

136,50

•

-
08137510

·~I[.i1,

08137517

600 60c

I I I

136,60 136,70 136,80 136,90 137,00 137,10 137,20 137,30 137,40 137,50 137,60 137,70 137,80 137,90 138,00

goed c:::=] onvoldoende geen oordeel _ nader onderzoek
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Figuur 5a, resultaten toetsing
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Dijkvak Yerseke, dp 1350+67m - dp 1396, toplaagtypes Figuur 6, Variant 1, betonzuilen
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I

137,60 137,70 137,80 137,90 138,00 138,10 138,20 138,30 138,40 138,50 138,60 138,70 138,80 138,90 139,00 139,10 139,20 139,30 139,40 139,50 139,60

Le enda

ITJ asfalt [TIj] Haringmanblokken (28,31 Doornikse plaatbekleding ê3 betonpenetratie

IT.iJ Fixtone IIIJ betonblokken gekanteld .. petit graniet - gras - asfaltpenetratie (vol en zat)

[ll] betonzuilen [Rl koperslakblokken ( 28,51 granietblokken [ill doorgroeistenen - asfaltpenetratie (patroon)

[ill] Hydroblock - basalt .. overige natuursteen - overige bekledina - asfaltpenetratie (schone koppen)

00 betonblokken [all Vilvoordse .. kreukel berm stortsteenlijn - ecotoplaag

C1:ITJ diaboolblokken 12821 Lessinische breuksteen kruinlijn

Glooiingskaarten_ v4.34 variantl_zuilen.xls
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Dijkvak Yerseke, dp 1350+67m - dp 1396, toplaagtypes
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Le eoda
~

asfall 11.1, Haringmanblokken 28,3 Doornikse - plaatbekleding betonpenetratie

5.1 Fixtone Im blokken op hun kant &ill petit eraniet - gras IIIJ asfaltpenetratie (vol en zat)

27 betonzuilen 29 koperslakblokken ~5 granietblokken 17 doorgroeistenen BH asfaltpenetratie (patroon)

Hydroblock - basalt EI overige natuursteen - overtee bekledinq ~/ó. asfaltoenetratie (schone koppenI

betonblokken Vilvoordse BI kreukelberm stortsteenrijn ~ ecotoplaag

11.2 diaboolblokken l.essiniscne 5 breuksteen kruinlijn

-----

Glooiingskaarten _ v4.34 variant2_blokken.xls

Figuur 7, Variant 2, gekantelde Haringmanblokken



Dijkvak Yerseke, dp 1350+67m - dp 1396, toplaagtypes Figuur 8, Variant 3, overlagen met gepenetreerde breuksteen
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Le enda

[IJ asfalt lli3J Haringmanblokken 128,31 Doornikse plaatbekleding Ë3 betonpenetratie

~ Fixtone l1li betonblokken gekanteld I!!II petit graniet - gras - asfaltpenetratie (vol en zat)

[ll] betonzuilen []i] koperslakblokken 128,51 granietblokken [ill doorgroeistenen - asfaltpenetratie (patroon)

Hydroblock basalt .. overige natuursteen - overige bekledinq - asfaltpenetratie (schone koppen)

DIJ betonblokken Vilvoordse - kreukelberm stortsteenlijn - ecotoplaag

IT1:1l diaboolblokken 12821 Lessinische breuksteen kruinli)n

Glooiingskaarten_v4.34 variant3_overlagen.xls



Dijkvak Yerseke, dp 1350+67m - dp 1396, toplaagtypes
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137,50 137,60 137,70 137,80 137,90 138,00 138,10 138,20 138,30 138,40 138,50 138,60 138,70 138,80 138,90 139,00 139,10 139,20 139,30 139,40 139,50 139,60

Le enda

I asfalt 111 Haringmanblokken 28,3 Doornikse plaatbekleding betonpenetratie

5,1 Fixtone l1li blokken 00 hun kant - oetit eraniet - gras IJrI asfaltpenetratre (vol en zat)

_27 betonzuilen 29 koperslakblokken 28,5 granietblokken o:z:j doorgroeistenen HH asfaltpenetratie (patroon)

Hydroblock - basalt lmI overige natuursteen - overlee bekledinq 00 asfaltoenetratie (schone koocen)

betonblokken Vilvoordse .. kreukelberm stortsteenlijn @ ecotoplaag

diabaalblokken ~ Lessinische breuksteen kruinlijn

----
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Figuur 9, Variant 4, Combinatie (Voorkeursvariant)
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l'I~rin9t11anbtokkf!n;0.50.050.0.20

betonblokken;
0.50,0.50,020

01,1'1
op fitter; dik 0.03

ca.6.00

NAP=O.OO

I
i-------~

dp1359

Hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

DWARSPROFIEL 1 bestaand

Gekantelde
Haringmanblokken;
0.20xO.50xO.50

8.tonzui.n dil 0.45; 2300kg/.,'
invusen met steenslag 4/3211111

Breuksteen 5-40kg;
laagdikt. 0.40; .oll.dig

penetreren met gietastalt
Kreuk.IMr.

breuksteen 10-60kg

.2.82 Afvat.r.nd aanlegg.n.277--"'------, ,-- J.L

,.~ \ i
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Waterschap Zeeuwse Eilanden
Datum: 24-06-2008

DWARSPROFIEL 1 nieuw van dp1358 tot dp1360 i i
Molenpolder I Yerseke, havendam en Brede Watering



VERKLARING

•

1359S Dijkpaal met nummer r------ -~-------------------------------------------------------

I:,' I
Gekantelde Haringmanblokken

Bestaande situatie Opens teenas f al t

Te maken werk Breuksteen



• dp1l6z.50m
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.., .. '"'1 ~ ~ "i "i "Î '7 "I 00 ... ;;

DWARSPROFIEL 2 bestaand

•

kistdam constructie

Figuur 11betondenen; 0.10xO,10xO.20
op straatund; dik 0.05 ut~tbftonverharding

op gebonden s ttlntundering; dik 0.20
raster

betonsloof; 0.SOxO.70

G.H.W.:.1.80

los gesteente
basalt+d't'oordse betonband

stalen difllvand BZ12

shlen damwand Bl12

perhoenpnl

NAP=O.OO

Breuksteen 5-40kg;
IHgdiktl 0.40; vol In ut
penetreren met gietastalt

Overlaging breuksteen 5-40kg;
IHgdiktl 0.40; vol In ut
~netreren met gietastalt• • .

~... .' '.' ""
Aansluiten op bestaande dllllwlInd -.

\
G.H.W.=.1.80

~ ~~
-
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~~
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Nieuwe afstand t.O.V.nulpunt
Waterschap Zeeuwse Eilanden

Datum: 24-06-2008

Molenpolder, Yerseke, havendam en Brede Watering ~~------------------------------------------------~-----------r------------------~------------------------------------------~~Topografische ondergrond (cl Topografische Dienst Kadaster l opoqr a+.s cbe ondergrond (cl Regionaal samenwerkingsverband Zeeland GBKN
~~ __ I -1 --' ,_\ ,t'_...J._~._ " ... ~~_L\.. __

DWARSPROFIEL 2 nieuw van dp1362+50m tot dp1362+65m
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betonblokk~n systeem blejj~o; O.28xO.2hO.1S
op grind; dik 0.10en "tijlug; dik 0.05

G.H.W.:+ 1.80

NAP=O.OO--- - -- - -- - -- - -- - -- - ---

teenconstructie

dp1369
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d;k 0.20 asfalt Figuur 12betonklinkers; 0.21xO.11.0.09

Hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.O.V.nulpunt

DWARSPROFIEL 3 bestaand

KreukelberIl
breuksteen 10-60kg

Dverlaging breuksteen 5-40kg;
laagdikte 0.40; voUedig penetreren
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Molenpolder, Yerseke, havendam en Brede Watering ~
L_ ~~------~--------------~------------------------------------~
l opo qr arst+e ondergrond Ic) fopograf sr+e Dlensr Kadasrê- IJpagra',scne onderg-and lel '<eg'ooaal samenwe"mgsve"oand Zeeland GBKN

DWARSPROFIEL 3 nieuw van dp1368+50m tot dp1310 Waterschap Zeeuwse Eilanden
Datum: 24-06-2008
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krtukelberltl
brlukstun 10-6010:9 basalt: dil!:0.30 op f~ttr: dik 0.15

1:12.%
lJIlJIlJII.IU,I !. . ...

.... I
\.,.s~ IG.H.W.=.1.80 UI.

. ~,.QQ j\t\Î\n,.,ef~
i

~~ ..
-

NAP=O.OO __j
,tort,~~tbl(l~~ -

!1JR1~' I"""('I.(':0;1' )£.;).
j

teencondructie /
;i..-

j

I
I
j

dp1l11 (kop havendam) j

Hoogte t.o.v. NAP ~ :; ~ :: I...; ...; i
~ ~

~
):l

Afstand t.O.V.nulpunt
... '" !~ ~ ~

I

DWARSPROFIEL 4 bestaand

Kreuhelbenn
breuksteen 40-200hg

Overhlging breuksteen 5-4Ohg;
Ingdikte 0.40; vol In ut penetrerIn ... t gietufllt
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Waterschap Zeeuwse Eilanden
Datum: 24-06-2008
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DWARSPROFIEL 4 nieuw Kop Havendam
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Bijlage 2.1 • Samenvatting hydraulische randvoorwaarden

•

•

Ontwerpnota Yerseke [44J
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DIJk- DIJk- DIJkvakscheldlngs- Dijk Poldernaam Hs[m] Tpm [s)

ring vak coordlnaten tOY Parijs (m) kllometrerlng bij waterstand bij waterstand

van tot (km) t.o.v, NAP t.o.v. NAP

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

58a 60378 392294 61420 391476 139,95 138,60 Polder Brede Watering 0,7 1,2 1,6 1,8 3,0 5,4 5,4 6,0 11

58b 61420 391476 61683 391178 138,60 138,20 Polder Brede Watering 0,4 0,7 1,1 1,4 2,2 5,6 5,0 5,7 11

59 61683 391178 62248 391306 138,20 137,60 havendam) 0,8 1,1 1,4 1,7 3,2 4,4 5,2 5,6 11
60a 62248 391306 62338 391141 137,60 137,40 waterkering Yerseke tussen c 0,9 1,4 1,6 1,8 3,3 4,1 4,6 5,1

60b 62338 391141 62388 390849 137,40 137,10 waterkeringYerseke tussen c 0,8 1,2 1,3 1,4 3,0 4,0 4,3 4,7

60c 62388 390849 62396 390655 137,10 136,90 waterkering Yerseke tussen c 0,8 1,2 1,3 1,4 2,9 3,9 4,1 4,3

60d 62396 390655 62355 389966 136,90 136,10 waterkering Yerseke tussen c 0,7 1,1 1,3 1,4 3,4 4,6 4,8 4,8

61 62355 389966 62618 389460 136,10 135,50 Molenpolder 0,7 1,2 1,3 1,4 3,4 4,7 4,9 4,9

62 62618 389460 62954 387985 135,50 133,70 Molenpolder I Nieuw Olzende 0,7 1,2 1,3 1,4 3,6 4,8 5,1 5,1

TABEL 1C

DIJk- DIJk-
I Dljkvakscheldlngs- Dijk Poldernaam Hs[m] Tpm [sj

ring vak coordlnaten tOY Parijs (m) kllometrerlng bij waterstand bij waterstand

van tot (km) t.o.v. NAP t.o.v, NAP

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

58a 60378 392294 61420 391476 139,95 138,60 Polder Brede Watering 0,7 1,2 1,4 1,8 3,0 5,4 5,8 6,0

58b 61420 391476 61683 391178 138,60 138,20 Polder Brede Watering 0,4 0,7 0,9 1,3 2,3 5,7 5,9 6,0

59 61683 391178 62248 391306 138,20 137,60 havendam) 0,8 1,1 1,4 1,7 3,2 4,6 5,2 5,6

60a 62248 391306 62338 391141 137,60 137,40 waterkerino Yerseke tussen ( 0,9 1,4 1,6 1,8 3,3 4,1 4,6 5,1

60b 62338 391141 62388 390849 137,40 137,10 waterkering Yerseke tussen 0,8 1,2 1,3 1,4 3,1 4,0 4,3 4,7

60c 62388 390849 62396 390655 137,10 136,90 waterkeriri:CI Yerseke tussen c 0,8 1,2 1,3 1,4 2,9 3,9 4,1 4,3

60d 62396 390655 62355 389966 136,90 136,10 waterkering Yerseke tussen c 0,7 1,1 1,3 1,4 3,4 4,6 4,8 48

61 62355 389966 62618 389460 136,10 135,50 Molenpolder 0,7 1,2 1,3 1,4 3,5 4,7 4,9 4,9

62 62618 389460 62954 387985 135,50 133,70 Molenpolder I Nieuw Olzende 0,7 1,2 1,3 1,4 3,6 4,8 5,1 5,1

TABEL2C

Dijk- Dijk. DIjkvakscheIdIngs- DIjk Poldernaam Hs [m] Tpm [sj

ring vak coorcllnaten tOY Parijs (m) kllometrerlng bij waterstand bij waterstand ,

van tot (km) t.o.v. NAP t.o.V. NAP

no. no. x y x V van tot +Om +2m +3m +4m +Om +2m +3m +4m

58a 60378 392294 61420 391476 139,95 138,60 Polder Brede Watering 0,7 1,4 1,6 1,8 3,0 4,5 5,4 6,0

58b 61420 391476 61683 391178 138,60 138,20 Polder Brede Watering 0,4 1,0 1,1 1,4 2,2 3,6 4,8 5,6

59 61683 391178 62248 391306 138,20 137,60 havendamY 0,8 1,3 1,5 1,7 3,2 4,0 4,6 5,6

60a 62248 391306 62338 391141 137,60 137,40 waterkering Yerseke tussen 0,9 1,4 1,6 1,8 3,3 4,1 4,6 5,1

60b 62338 391141 62388 390849 137,40 137,10 waterkerino Yerseke tussen c 0,8 1,2 1,3 1,4 3,0 4,0 4,3 4,7

60c 62388 390849 62396 390655 137,10 136,90 waterkering Yerseke tussen c 0,8 1,2 1,3 1,4 2,9 3,9 4,1 4,3

60d 62396 390655 62355 389966 136,90 136,10 waterkering Yerseke tussen c 0,7 1,1 1,3 1,4 3,4 4,6 4,8 48

61 62355 389966 62618 389460 136,10 135,50 MolenpOlder 0,7 1,2 1,3 1,4 3,4 4,7 4,9 49

62 62618 389460 62954 387985 135,50 133,70 Molenpolder I Nieuw Olzende 0,7 1,2 1,3 1,4 3,6 4,8 5,0 50

TABEL3C
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Onderwerp

detailadvies dijkvak Molenpolder, haven Yerseke en Brede watering

Het dijkvak Molenpolder, Yerseke en BredeWatering is in juni/juli 2006 door Aqua
Sensegeïnventariseerd. De boventafel van het dijkvak is toen geïnventariseerd volgens
de methode van Tansley. Het dijkvak is voor wat betreft de boventafel in het veld
opgedeeld in acht gedeeltes. Deze zullen hieronder behandeld worden. In juni 2006 is
de ondertafel geïnventariseerd door Aqua Sense,tevens hebben zij in september 2006
het voorland geïnventariseerd. De ondertafel is opgedeeld in 8 gedeeltes.

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 Oostersehelde worden de wiervegetaties van hard substraat als volgt omschreven:

• "De 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 Oosterschelde 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 wiersoorten op
hard substraat zijn Knotswier en Blaaswier".

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

Meetadviesdienst Zeeland

Postadres postbus 5014, 4330 KA Middelburg

bezoekadres Poelendaelesingel18 4335 JA

Middelburg

Telefoon (0118) 622290
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gaat dus om dezelfde verdeling met 1 en 5 als het minst waardevol en 4 en 8 als het
meest waardevol.

Hieronder de resultaten in tabel weergegeven

•

Dijkvak Dijkpaal Type Advies Herstel Potentieel Advies
2006 type? Verbetering

44.1 1348-1350 5 Geen voorkeur 5 Geen voorkeur
44.2 1358-1360 3 Redelijk_goed 4 Goed
44.3 1362+50 5 Geen voorkeur 5 Geen voorkeur
44.4 1368+50-1370 6 Voldoende 7 Redelijk goed
44.5 Buitenzijde 7 Redelijk Goed 8 Goed

westelijke
havendam tot

dp 1378
44.6 1378-1384 5 Geen voorkeur 5 Geen voorkeur
44.7 1384-1389 7 Redelijk Goed 8 Goed
44.8 1389-1396 6/7 Voldoende 8 Goed

2 Potentie zoals genoemd in rapport Waardenburg "Ecologische waardering dijkvakken"
(Meijer 1989)

Hieronder volgt per traject een korte beschrijving

44.1 De dijkbekleding bestaat hier uit rommelig geheel van betonnenwanden deels
gezette steen en gestorte stenen. Wieren komen nauwelijks voor. Het voorland is
behoorlijk hoog waardoor er ook niet veel potentie is voor wierbegroeiing. Daarom voor
zowel herstel als verbetering geen voorkeur.

44.2 De dijkbekleding bestaat hier voornamelijk uit haringmanblokken met een klein
stukje basalt. Er komt een redelijke wierbegroeiing voor met Kleine zeeeik, Blaaswier en
Gezaagde zeeeik. De bedekking is bijna 100% en er is een redelijke zonering aanwezig.
Het voorland is laag slik en het dijkgedeelte ligt behoorlijk beschut. De huidige
wiervegetatie is redelijk soorten rijk daarom het advies voor herstel Redelijk Goed. Door
het toepassen van ecozuilen is er de kans dat zich een nog soortenrijkere wiervegetatie
kan ontwikkelen, daarom voor verbetering het advies Goed.

• 44.3 Dit is de kopsekant van een soort van insteekhaven. Het gaat om een stukje van
hooguit 15 meter. Er komen nu geen wieren voor en er is ook weinig kans op veel
wieren. Voor herstel en verbetering het advies Geen voorkeur.

44.4 De dijkbekleding in de Beatrixhaven bestaat uit vlakke betonblokken. Er komt een
matige begroeiing van wieren op voor. Blaaswier en Knotswier komen verspreid op de
glooiing voor. Er is geen sprake van een goede zonering en de bedekking is ongeveer
40%. Voor herstel levert dit een advies op van Voldoende, gezien de ligging in een
haven en de daaraan gekoppelde luwte voor verbetering het advies Redelijk Goed.

44.5 Dit deel loopt van de punt van de Westelijke havendam tot aan dijkpaal 1378. De
dijkbekleding bestaat afwisselend uit haringmanblokken, basalt en breuksteen. Er is een
goede wierbegroeiing aanwezig met een afwisselende samenstelling van Kleine zeeeik,
Blaaswier, Knotswier en Gezaagde zeeeik. De bedekking is over het algemeen hoog en
ligt tussen de 85 en 95 % er is een goede zonering aanwezig. Een ondergroei van kleine
wieren ontbreekt na genoeg. Voor herstel het advies Redelijk Goed echter voor
verbetering het advies Goed. Het is dan ook aan te raden op dit gedeelte Ecozuilen toe

1 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)



te passenzodat de wierbegroeiing zich kan herstellen en zelfs kan verbeteren t.o.v. de
huidige situatie.

44.6 De dijkbekleding ligt hier grotendeels verborgen onder het zand van het strandje
van Yerseke. Wierbegroeiingen komen dus niet voor. Voor herstel en verbetering Geen
Voorkeur.

44.7 De dijkbekleding bestaat hier uit haringmanblokken. Er is een goede wierbegroeiing
aanwezig met een bedekking van 80% van Kleine zeeeik en Blaaswier. Voor herstel het
advies Redelijk Goed en voor verbetering gezien de gunstige ligging het advies Goed.

44.8 De dijkbekleding bestaat hier uit een mengeling van basalt en vilvoordse steen
beide geregeld ingegoten met beton. De begroeiing is matig tot redelijk met soorten als
Knotswier, Blaaswier en Kleine zeeeik. De bedekkingen variëren van 30% tot lokaal
75%. Voor herstel het advies voldoende, voor verbetering echter het advies Goed, mede
gezien de wieren op het vorige deel en het feit dat het huidige substraat niet ideaal is.

• Zone boven GHW

De zone boven GHW is opgedeeld in acht gedeelten. Hieronder volgt per deel een
beschrijving.

Deel1 dp 1348-1350
De steenbekleding bestaat hier uit een betonnen muur met daarboven een mengelmoes
aan los liggende stenen en puin. Tussen deze stenen komt behoorlijk wat vegetatie voor
met een redelijk aandeel aan zoutplanten. Er zijn 6 zoutsoorten en 4 zouttolerante
soorten aangetroffen. Het gaat om de volgende soorten:

•
Nederlandsenaam Bedekking Latijnse naam Zoutgetal
Gerande schijnspurrie f Spergularia maritime 4
Gewone zoutmelde 0 Atriplex portulacoides 4
Hertshoornweegbree r Plantago coronopus 3
Melkkruid r Glaux maritima 4
Reukeloze kamille r Matricaria maritime 3
Rood zwenkgras 0 Festuca rubra ssp. Commutate 2
Schorrekruid f Suaedamaritima 4
Strandbiet r Beta vulgaris ssp. maritima 3
Strandkweek f Elymusathericus 2
Strandmelde 0 Atriplex littoralis 3

Deze vegetatie komt overeen met een klasse4b uit de classificatie voor zoutplanten wat
inhoud dat voor herstel en verbetering een advies geldt "Redelijk goed".

Deel2 dp 1358-1360
De steenbekleding bestaat hier uit haringmanblokken. Er komt weinig vegetatie voor op
dit gedeelte. Er komen drie zoutsoorten voor en 5 zouttolerantesoorten, alle in lage
bedekkingen. Het gaat om de volgende soorten:

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)



Nederlandsenaam Bedekking Latijnsenaam zoutgetal
Gerande schijnspurie 0 Spergularia maritime 4
Hertshoornweegbree 0 Plantago coronopus 3
Reukeloze kamille r Matricaria maritima 3
Rood zwenkgras 0 Festuca rubra ssp. Commutata 2
Spiesmelde 0 Atriplex prostata 1
Strandkweek a Elymus athericus 2
Strandmelde 0 Atriplex littoralis 3
Zeevetmuur r Sangina maritima 3

Deze vegetatie komt overeen met een klasse2a uit de classificatie voor zoutplanten wat
inhoud dat voor herstel een advies geldt "Voldoende". Aangezien er nu een
haringmanblokken glooiing licht is er met de toepassing van zuilen een kleine
verbetering van de groei mogelijkheden mogelijk. Daarom voor verbetering het advies
"Redelijk goed".

Deel 3 dp 1362+50 insteekhaven

• Dit gedeelte is de kop van een soort van insteekhaven, er is hier nauwelijks sprake van
een glooiing er is dan ook geen vegetatie aanwezig. Het advies is dan ook voor herstel
en verbetering "Geen voorkeur"

Deel 4 dp 1368-1370 Beatrixhaven
Dit gedeelte bestaat uit een glooiing met kleine vlakke betonblokken en hydroblokken.
Er komt nauwelijks vegetatie voor. Erzijn maar 2 zoutplanten en 2 zouttolerante soorten
aangetroffen. De volgende soorten zijn aangetroffen:

Nederlandsenaam Bedekking Latijnsenaam zoutgetal
Gerande schijnspurrie 0 Spergularia maritima 4
Gewone zoutmelde r Atriplex portulacoides 4
Rood zwenkgras r Festuca rubra ssp. commutata 2
Spiesmelde 0 Atriplex prostrata 1
Deze vegetatie komt overeen met een klasse2a uit de classificatie voor zoutplanten.
Gezien de omgeving en de zeer beperkte bedekkingen luidt het advies voor zowel
herstel als verbetering "Geen voorkeur"

• DeelS Buitenzijde westelijke havendam tot dp 1376+30
Dit dijkgedeelte is de buitenzijde van de westelijke havendam. De dijkbekleding bestaat
uit basalt en haringmanblokken. Er komt niet veel vegetatie voor maar nog wel een
redelijk aantal soorten. Er zijn 7 zoutsoorten aangetroffen en 3 zouttolerante soorten.
Het gaat om de volgende soorten:

Nederlandsenaam Bedekking Latiinsenaam zoutgetal
Gerande schijnspurrie 0 Spergularia maritima 4
Gewone zoutmelde 0 Atriplex portulacoides 4
lamsoor r limonium vulgare 4
Reukeloze kamille 0 Matricaria maritima 3
Smalle rolklaver 0 lotus corniculatus ssp.tenuifolius 3
Strandkweek f Elymus athericus 3
Strandmelde 0 Atriplex littoralis 4
Zeealsem r Artemisia maritima 4
Zeevetmuur 0 Sagina maritima 3
Zeeweegbree r Plantago maritima 4

1 Methode van Tansley: r = rare (zeldzaam), 0 = occasional(weinig voorkomend),
fr = frequent (regelmatig voorkomend), a= abundant(grotere aantallen/bedekking), 4

d =dominant (overheersend in aantal/bedekking)



Deze vegetatie komt overeen met een klasse4a uit de classificatie voor zoutplanten wat
inhoud dat voor herstel en verbetering een advies geldt "redelijk goed".

Deel 6 dp 1376+30 tot 1382
Dit dijkgedeelte ligt voor een klein deel onder het zand van het strandje van Yerseke,
het grootste gedeelte van de bekleding bestaat uit haringmanblokken een klein deel uit
basalt. Er komt niet veel vegetatie voor op de bekleding wel redelijk wat op het zand. Er
zijn 3 zoutsoorten en 6 zouttolerante soorten aangetroffen, het gaat om de volgende
soorten:

•

Nederlandsenaam Bedekking latijnsenaam zoutgetal
Hertshoornweegbree r Plantago coronopus 3
Reukeloze kamille 0 Matricaria maritima 3
Rood zwenkgras f Festuca rubra ssp. commutata 2
Smalle rolklaver r lotus corniculatus sSj)tenuifolius 3
Spiesmelde r Atriplex prostrata 1
Strandkweek a Elymus athericus 3
Strandmelde 0 Atriplex littoralis 4
Zeealsem 0 Artemisia maritima 3
Zeeaster r Aster tripolium 4
Deze vegetatie komt overeen met een klasse2a uit de classificatie voor zoutplanten wat
inhoud dat voor herstel een advies geldt "Voldoende". Voor verbetering is advies
"redelijk goed" de aanwezigheid van zand in combinatie met zuilen levert een goede
kans op voor verbetering van de hoeveelheid zoutplanten.

Deel7 dp 1382 -1388+50
Dit dijkgedeelte is bekleed met haringmanblokken er is redelijk wat vegetatie aanwezig
met een matige soortenrijkdom. Erzijn 5 zoutsoorten aangetroffen en 6 zouttolerante
soorten. Het gaat om de volgende soorten:

•
Nederlandsenaam Bedekking latijnsenaam zoutgetal
Engels raaigras 0 Lolium perenne 1
Gerande schijnspurrie r Spergularia maritima 4
Gewone zoutmelde r Atriplex portulacoides 4
Hertshoornweegbree r Plantago coronopus 3
Reukeloze kamille 0 Matricaria maritima 3
Rood zwenkgras f Festuca rubra sspcommutata 2
Spiesmelde 0 Atriplex prostrata 1
Strandkweek a Elymus athericus 3
Strandmelde r Atriplex littoralis 4
Zeeraket r Cakile maritima 2
Zeevetmuur 0 Sangina maritima 2
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.

Deel8 1388+50 - 1397
Dit gedeelte heeft een mengeling aan bekledingen waaronder basalt, open steenasfalt
en vilvoordse steen. Veel van de bekleding is gepenetreerd met beton of asfalt. Ondanks
deze ongunstige bekleding komt er nog redelijk wat vegetatie voor, met een redelijke
soortenrijkdom. Erzijn 7 zoutsoorten en 3 zouttolerante soorten aangetroffen. Het gaat
om de volgende soorten:

1 Methode van Tansley: r = rare (zeldzaam), 0 = occasional(weinig voorkomend),
fr = frequent (regelmatig voorkomend), a= abundant(grotere aantallen/bedekking), 5

d =dominant (overheersend in aantal/bedekking)



Nederlandsenaam Bedekking latijnsenaam zoutgetal
Gerande schijnspurrie r Spergularia maritima 4
Gewone zoutmelde r Atriplex portulacoides 4
lamsoor 0 limonium vulgare 4
Reukeloze kamille r Matricaria maritima 3
Schorrekruid r Suaedamaritima 4
Schorrezoutgras r Triglochin maritima 4
Spiesmelde 0 Atriplex prostrata 1
Strandkweek f Elymusathericus 3
Zeevetmuur r Sangina maritima 2
Zilte rus r Juncus gerard i 3
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. Verbetering is gezien de huidige bekleding
zeker haalbaar.

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

Nota soorten beleid 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 de soorten
genoemd worden in het NB-wetbesluit voor de Oosterschelde:

Soortgroep Soort NB-wet
Schorplanten Gewone zoutmelde X

lamsoor X
Schorrezoutgras
Zeealsem X

Aanspoelselplanten Strandmelde X

• 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. In het
voorland komen geen provinciale aandachtsoorten voor.

1 Methode van Tansley: r = rare (zeldzaam), 0 = occasional(weinig voorkomend),
fr = frequent (regelmatig voorkomend), a= abundant(grotere aantallen/bedekking), 6

d =dominant (overheersend in aantal/bedekking)



EU-Habitatrichtlijn (gebiedsbeschermingsregime)
Het voorland bestaat uit laag slik en ondiep tot redelijk diep water. Het gehele voorland,
met uitzondering van de haven, maakt onderdeel uit van het kwalificerende habitattype
1160 Grote, ondiepe kreken en baaien. Doordat het voorland uit laag slik en ondiep
water bestaat zullen er nauwelijks effecten optreden door de werkzaamheden. Erdient
goed op gelet te worden dat er geen vrijkomende materialen als teenbeschot en
perkoenpalen in de Oosterschelde terechtkomen. Deze dienen allemaal afgevoerd te
worden.

Voor eventuele vragen ben ik bereikbaar

Vriendelijke Groeten

Robert Jentink
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Bijlage 2.3: Detailadvies landschap
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Middelburg, 20 nov. 07

Voorlopig Landschapsadvies Molenpolder,Yerseke, Havendam en Breede Watering.
Uitbreiding west met gedeelte buitendijks evenwijdig aan Breedsendijk.

Algemene beschrijving
Het oorspronkelijke projectgebied omvat met name de wering voor de kern en
vissersplaats Yerseke. Hier is onlangs aan toegevoegd het deel tussen de Koude
Kaarpolder en Yerseke-west (dp.13.96 tlm dp. 13.50).
Het gedeelte Yerseke omvat van west naar oost: een strandje, dijkgedeelte,
handelshaven (Koningin Julianahaven) en twee jachthavens, Prinses Beatrixhaven
en Prins Willem Alexanderhaven.
De kern en zeezijde van deze plaats zijn beroemd vanwege de oesterteelt en de
bijzondere oesterputten.
Het dijkgedeelte westelijk van Yerseke vanaf het strandje heeft een natuurlijker
karakter.

Technisch profiel:
Het huidige strandje kent een wering van haringmanblokken. Op de dijk rond het
strandje naar de havendam toe is een geasfalteerd pad aangelegd.ln het nieuwe
profiel wordt de ondertafel bijna onzichtbaar overlaagd, waarbij het zand
teruggeschoven zal worden en wordt de boventafel in betonblokken uitgevoerd.
Verder naar het noorden, waar nu haringmanblokken en een deel bazaltblokken met
paalrijen liggen, wordt de hele dijk uitgevoerd in betonzuilen met in de ondertafel
ecotopzu ilen.
De buitenzijde van de havendam Ankerweg , nu allemaal haringmanblokken,kent
eveneens een afwerking in betonzuilen, waarbij in de ondertafel ecotopzuilen worden
aangebracht vanwege de bijzondere wieraangroei. De Koningin Julianahaven
behoeft aan de binnenzijde niet aangepast te worden.
De Beatrixhaven (of I en Willem Alexanderhaven ??) zal aan de landzijde een
overlaging krijgen met een kreukelberm van 3 meter.
Ook het havenplateau van klinkers zal versterkt dan wel opnieuw verhard moeten
worden. Landschappelijk lijkt hier asfalt met een zogenaamde "Street"print op zijn
plaats. Dit zal moeten worden meegenomen in het overleg met de Gemeente
Reimerswaal.
De insteekhaven tussen de oesterputten bij dp.13.625 zal overlaagd moeten worden.
Landschappelijk is dit hier géén fraaie oplossing, maar door de steilte zijn er
technisch weinig andere oplossingen te verzinnen.
Tussen dp.13.58 en dp. 13.60 zal de wering rond het plateau met daarop het
verenigingsgebouw "De Zaete"afgewerkt worden met betonzuilen in de boventafel,
terwijl in de ondertafel gekantelde betonblokken zullen worden toegepast.
Het plateau zelf moet ook verhard: 5 meter vanaf de knik wering landinwaarts.:
voorgesteld wordt asfalt met een Print. Ook dit moet overlegd worden met de
Gemeente.



Gedeelte west van Yerseke tot aan Koude- Kaarspolder: Voorlopig worden overal
betonzuilen voorgesteld, terwijl nu deels fixtone in de boventafel aanwezig is met een
ondertafel van veelal ingegoten oude materialen zoals Vilvoordse, deels, naar het
strandje toe, bestaat de bestaande bekleding uit Haringmanblokken.

Landschapsadvies:
De technische voorstellen zijn overeenkomstig de landschapsvisie, die stelt, dat in
stedelijke situaties als Yerseke ook overlaging als alternatief acceptabel is. Dat
grotendeels betonblokken worden voorgesteld is zowel landschappelijk als
ecologisch alleen maar beter.
Voor de horizontale plateau's voor de havens wordt, gezien het bebouwde karakter
en het recreatieve medegebruik, een print voorgesteld teneinde een verzorgder en
origineler verhardingstype te krijgen. Dit geldt ook voor de rand langs de wering bij
gebouw "De Zaete".
Verhard Fietspad buitendijks, tussen strandje en overgang voor Koude Kaarspolder
een bespreekbare optie ????
Extra aandacht moet worden besteed aan de overgang(en) van de verhardingstypen
overlaging-betonzuilen.
Dit is in ieder geval van toepassing westelijk van Yerseke bij de overgang van het
project Koude-Kaarspolder naar dit project.

Margret Bakker

Rijkswaterstaat Zeeland

•
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Bijlage 2.4: Aandachtspunten ecologie ontwerpnota Yerseke

ell"ingen Ontwerpnota Yerseke [44)



Beste Gert Jan,

Hierbij een overzicht van voorlopige aandachtspunten voor het dijktraject Molenpolder, haven
Yerseke en Brede watering.
Onderstaande is afgeleid uit de fauna-memo van Peter Meininger en Bert Wetsteijn en het
detailadvies van Cees Joosse en Robert Jentink.
Per soortengroep wordt aangegeven of er bij uitvoer mogelijk aanvullende maatregelen
noodzakelijk zijn.

Flora:
Langs het dijktraject zijn geen beschermde soorten aangetroffen.

Maatregelen voor aandachtssoorten: waar mogelijk nieuwe steenbekleding toepassen
waarop vegetatie terug kan komen of waarbij mogelijk omstandigheden verbeteren.

Overtijende en foeragerende vogels:

• Naar verwachting zullen werkzaamheden tijdelijk een gering effect hebben op
aanwezige hoogwatervluchtplaatsen .

• Droogvallende slikken zijn van betekenis als foerageergebied

Mogelijke Maatregel: Uit de uitgebreidere natuurtoets kan een fasering van de
werkzaamheden t.h.v. droogvallende slikken voorgesteld worden.

Broedvogels:

• Op de dijk, hoofdzakelijk op het noordelijke deel van het traject, zijn vrijwel alleen
broedende Graspiepers aangetroffen.

• In de vissershaven werden onder de aanlegsteigers enkele nesten van Boerenzwaluw
gevonden.

• Bij Hardenhoek hebben op het puinstrandje een paar Scholekster en een paar
Bontbekplevier gebroed; ook in voorgaande jaren heeft de Bontbekplevier hier
gebroed.

•
Mitigerende maatregelen:
• voor de Bontbekplevier bij Hardenhoek: broeden verhinderen .
• Aanbevolen wordt de grasberm vanaf 15 maart regelmatig zeer kort te maaien om

vestiging van broedvogels te voorkomen.

Noordse woelmuis:
Voorkomen van Noordse woelmuis is onwaarschijnlijk. Geen maatregelen noodzakelijk.

Rugstreeppad en andere amfibieën:
Er zijn geen amfibieën op of langs dijktraject aangetroffen. Geen maatregelen noodzakelijk.

Arjan Schoenmakers

Projectbureau Zeeweringen
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Waterschap Zeeuwse Eilanden

Memo

Aan : Projectbureau Zeeweringen
van : Hans van der Sande
Afschrift : Koen Verhoeve, André Marinisse, Ad Beaufort
Datum : 21 maart 2008
Betreft : PBZ, BIJZONDEREGEVALLENBIJYERSEKE,OS, DP1358 -1374
Referentie : wwbplhs 2008 memo 0407 PSZ Yerseke bijzondere gevallen os dp 1358-1374.doc

1. Inleiding
Bij Yerseke zijn vele objecten in de waterkering aanwezig die het onmogelijk maken om een
standaardoplossingen te creëren voor aansluitingen en specifieke onderdelen. Voor dergelijke
situaties ontbreken toegesneden rekenregels. Door een kwalitatieve beschouwing ('engineering
judgement') te geven moet aannemelijk worden gemaakt dat de veiligheid van het achterland
gewaarborgd is ondanks dat niet alle onderdelen zonder schade de storm zullen doorstaan.
Door de gunstige oriëntatie van de waterkering (dijknormaal NO - 0) zal de golfaanval bij hoge
waterstanden zeer beperkt zijn. Dit is dan ook de belangrijkste reden dat de kans op omvangrij-
ke schade aan de waterkering onder maatgevende omstandigheden zeer beperkt zal zijn. Een
overzicht van de locatie is opgenomen in bijlage 1.

2. Hydraulische randvoorwaarden
Voor het ontwerpen van de bekleding heeft het voormalige RIKZ, thans ondergebracht bij de
waterdienst van Rijkswaterstaat, specifieke randvoorwaarden opgesteld. In 2006 zijn met het
programma hydra-K de hydraulische randvoorwaarden voor het mechanisme kruinhoogte op-
nieuw vastgesteld. In bijlage 2 zijn beide sets van randvoorwaarden opgenomen. Door de oos-
telijke oriëntatie van het traject is de deterministische afgeleide golfbelasting voor de bekleding
aanzienlijk hoger dan de probabilistisch berekende set voor kruinhoogte. (golfhoogte van 1,2
respectievelijk 0,5 meter en een piekperiode van 5 respectievelijk 4 seconden),

3. Bijzondere gevallen

profiel voor dp 1~8 - 13~9
Lar"ozljdc:

3.1 versterking brede berm, dp 1358 - 1360

gepenetreerde
breuksteen (5 m)

Op dit traject is een berm aanwezig met een breed-
te van 80 meter. De buitenrand van de berm (2,90
m +NAP) ligt onder ontwerppeil (3,75 m +NAP). De
binnenrand ligt op 4,60 m +NAP. De berm is in
gebruik als bedrijventerrein met een aantal ge-
bouwen.

.4.: ....

-dyk -gepenetr breuksteen

Gezien de breedte van de buitenberm en de hoogteligging van de binnenrand van de buiten-
berm kan schade aan de berm (ontgrondingkuil) nooit leiden tot het falen van de achter-
liggende hoogwaterkering. Door op de berm, direct aansluitend op de buitenrand, een strook
gepenetreerde breuksteen met een breedte van 5 meter aan te brengen is de kans op schade
aan de bekleding op het onderbeloop door achterloopsheid in voldoende mate afgedekt.
Voor de onderbouwing van de maximale omvang van de ontgrondingkuil wordt verwezen naar
bijlage 3. Hieruit blijkt dat - uitgaande van zand - voor deze situatie (Hs= 1 m) een breedte van
5 meter en een diepte van 0,5 meter als bovengrens te beschouwen is.
In bijlage 4 is het principe van de oplossing verder uitgewerkt.
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3.2 Aansluiting glooiing naar damwand bij dp 1360

Praktisch stuit het op veel bezwaren om de
glooiing aan te sluiten op de damwand en ver-
volgens de damwand aan te sluiten op de ach-
terliggende hoogwaterkering. Gezien de oriënta-
tie zal de golfaanval beperkt blijven (Hs.bekleding=
1,3 m en Tp,bekedling=_5s) en kan worden vol-
staan met een harde bekleding op het boven be-
loop van de achterliggende hoogwaterkering
over een beperkte lengte, die aansluit op
de aanwezige asfalt verharding op de
berm. Door op de berm, direct aanslui-
tend op de buitenrand, een strook gepe-
netreerde breuksteen met een breedte
van 5 meter aan te brengen is de kans
op schade aan de bekleding op het on-
derbeloop door ach terloopsheid in vol-
doende mate afgedekt.
In bijlage 4 is het principe van de oplossing verder uitgewerkt.•
3.3 Traject dp 1360 -1371

3.3.1 traject 1360 - 1366+50
Op het vrijwel gehele traject wordt de hoogwater-
kering gevormd door een kistdam. Alleen bij dp
1362+50 wordt de kistdam onderbroken. Hier ter
plaatse wordt een nieuwe glooiing aangebracht
door PBZ.

3.3.2 traject dp 1366+50 -1368+70
Op dit traject bestaat de hoogwaterkering uit een
damwand, die zonder meer voldoet.

3.3.3 traject dp 1368+70 -1369+50
De hoogwaterkering bestaat hier uit een onderta-
fel met brede berm (havenplateau) en een achter-
liggende dijk. De glooiing van de ondertafel en de
brede berm voldoen niet en worden door PBZ
verbeterd. Aan het begin van het traject sluit de
verharding van de brede berm aan op de dam-
wand. Aan de zeezijde wordt geen doorgaande
aansluiting worden gemaakt als de verharding tot
30 meter uit de achterliggende dijk wordt doorge-
voerd.
Aan het einde van het traject sluit de glooiing aan
op de damwand

3.3.4 traject dp 1369+50 -1371
Op dit traject vormt de damwand, het havenpla-
teau met de achterliggende dijk de hoogwaterke-
ring. De huidige bekleding van deze waterkering
voldoet.
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3.4 Functie klinkerbestrating boven persleiding, dp 1370 -1374

Achter een damwand met bovenkant deksloof op een hoogte van 3.40 m + NAP liggen op dit
traject twee persleidingen (2x800 mm) die 1 meter onder maaiveld liggen. Door de leiding
stroomt zeewater voor het spoelen van mosselen. Aan de binnenzijde is een keerwand aanwe-
zig. Tussen de damwand en de keerwand is onder de leiding een geotextiel aangebracht. Ver-
der zijn de leidingen afgedekt met grond waarop een klinkerbestrating is aangebracht. Deze
constructie is afdoende om doorgaande erosie te stoppen. De maatgevende belasting ontstaat
niet door de golfbelasting maar in geval van leidingbreuk. Door de aanwezigheid van klinkers zal
een breuk vrij snel visueel waameembaar zijn. Verder is de leiding voorzien van een volume
meting die automatisch de toevoer stopzet als er sprake is van verlies aan water.

Gezien de hoogte van de bovenkant van de damwand en de oostelijke oriëntatie van dit traject
zal een eventuele ontgronding achter de damwand zeer beperkt in omvang blijven (zie ook §3.1)
ook als er geen rekening wordt gehouden met de bestrating van achterliggende terrein. De sta-
biliteit van de achterliggende hoogwaterkering zal verzekerd blijven, waardoor de veiligheid hoe
dan ook gewaarborgd is. In bijlage 4 wordt alleen een dwarsprofiel van de bestaande situatie
gegeven, omdat geen speciale maatregelen nodig zijn.

3.5 bekleding buitenzijde Havendam Julianahaven

Voor de bekleding op een havendam kan enige schade geaccepteerd worden, zonder dat de
golfbelasting op de achterliggende hoogwaterkering zal toenemen. Daarom is het acceptabel om
een minder ongunstige lange duurfactor te gebruiken bij de bepaling van de minimaal benodig-
de dikte. Bij toepassing van breuksteen kan gedimensioneerd worden met een hogere schade-
factor 5 i.p.v. 2. Door de aanwezigheid van een damwand aan de binnenzijde van de havendam
(de bovenkant deksloof op 3.35 meter +NAP) is de golfreductie hoe dan ook zeker gesteld.

U:IWORDlmemolwwbplhs 2008 memo 0407 PBZ Yerseke bijzondere gevallen os dp 1358-1374.doc
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Overzicht situatie bij Yerseke met bijzondere gevallen

•

3.1 Brede berm
3.2 Aansluiting glooiing naar damwand bij dp 1360
3.3 Functie klinkerbestrating boven persleiding, dp 1371 -1374
3.4 Bekleding buitenzijde Havendam Julianahaven

Bijlage 1
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Overzicht hydraulische randvoorwaarden bij Yerseke

1. Hydraulische randvoorwaarden voor bekleding

Bijlage 2

tabel1

Locatie GHW toets- h= 0,00 h= 2,00 h= 4,00 Golfrichting
van tot peil Hs Tp Hs Tp Hs Tp van tot
[krn] [km] [m]+ NAP Irnl + NAP Iml [sI [rn] [sI [mI [sI

135,55 136,20 1,75 3,75 0,70 4,30 1,10 5,30 1,10 5,30 342 12

136,20 136,90 1,75 3,75 0,60 4,20 1,10 5,20 1,30 5,00 76 106

136,90 137,10 1,75 3,75 0,70 3,70 1,10 4,50 1,30 4,90 79 109

137,10 137,40 1,75 3,75 0,70 3,90 1,10 4,60 1,30 5,30 319 349

•
tabel2

Locatie GHW toets- h= 0,00 h= 2,00 h= 4,00 Golfrichting

van tot peil Hs Tp Hs Tp Hs Tp van tot
lkrn] [krnl [ml +NAP lml + NAP [ml [sI [rn] [sI lml [sI

135,55 136,20 1,75 3,75 0,60 4,30 0,50 7,10 0,70 6,80 342 12

136,20 136,90 1,75 3,75 0,60 4,20 0,50 6,90 0,50 6,70 359 29

136,90 137,10 1,75 3,75 0,70 3,70 0,50 5,90 0,60 6,60 339 9

137,10 137,40 1,75 3,75 0,70 3,90 1,10 4,60 1,30 5,30 319 349

tabel3

Locatie GHW toets- h= 0,00 h= 2,00 h= 4,00 Golfrichtin_g_

van tot peil Hs Tp Hs Tp Hs Tp van tot
[km] [krn] [ml +NAP [m] + NAP lml [sI [m] [sI lml [sI

135,55 136,20 1,75 3,75 0,70 4,30 1,10 5,30 1,30 4,90 77 107

136,20 136,90 1,75 3,75 0,60 4,20 1,10 5,20 1,30 5,00 76 106

136,90 137,10 1,75 3,75 0,70 3,70 1,10 4,50 1,30 4,90 79 109

137,10 137,40 1,75 3,75 0,70 3,90 1,10 4,60 1,30 5,30 319 349

2. Hydraulische randvoorwaarden voor kruinhoogte (HR 2006)

Randvoorwaarden Hydra-K

tot
GHW toets Water Hs Tp Golfrichtingvan peil stand

[km] I [km] [m] +NAP [m] +NAP [m] [m] I [m] van [gr] I tot [gr]
135,30 135,50 1,75 3,75 3,78 0,47 3,77 325 325

135,50 135,65 1,75 3,75 3,78 0,58 3,74 330 330

135,65 135,75 1,75 3,75 3,75 0,50 4,16 320 320

135,75 135,90 1,75 3,75 3,74 0,42 4,28 318 318
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Onderbouwing omvang ontgrondingkuil Bijlage 3

Bij de overgang van een harde naar zachte constructie kan door golfslag en stroming een erosie
c.q. ontgrondingkuil ontstaan. Veelal zal de ontgronding beperkt blijven maar bij langdurige be-
lasting en zeker bij zand (niet erosiebestendig) zal de omvang sterk kunnen toenemen.
Op dit moment zijn er geen modellen beschikbaar waarmee de omvang van de kuil nauwkeurig
kan worden bepaald.
Om de grootte van de kuil toch te kunnen afschatten wordt gebruik gemaakt van een boven-
grensbenadering. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het tijdsafhankelijk duinafslagprogramma
DUROSTA, waarmee in de tijd de ontwikkeling van een duinprofiel met en zonder harde ele-
menten in beeld wordt gebracht. De situatie bij de teen van een dijk is veel extremer dan de
stroming met golfklappen op een berm. Ten eerste omdat de belastingduur veel korter zal zijn
en ten tweede omdat de overgang veel geleidelijk is waardoor er minder woeling en dus erosie
zal optreden.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de omvang van de ontgrondingkuil in
geval van een duinvoetverdediging voor een golfbelasting van 2 en 4 meter. Deze berekening is
uitgevoerd voor de kust van Walcheren bij Vlissingen. Als voorbeeld is de resulterende afslag

• van raai 1603315 gegeven.

A.)1]\
/' :7 \

6 po 500 400 300 200 ~
100 -2po

/.:--?".»: -

-~~....------
Storm37~uHs3,95 J1995 Storm37~uHs2,OOJ1995

--Storm37~uHs5,6J1995 ---- Run05916033015J1995 Profiel
-- llllinkust :Afslagprofiel33015 -- llllinkust :Toeslagprofiel33015

. llllinkust :GrensDrofiel33015 --_.

I Resultaat durosta berekening profiel 1995 en 1996 Ontwerp

HsO = 3,95 m HsO = 2,00 m

kugvak Rlai ont- ma< breedte diepte ont- max breedte diepte Oltwerp

R:iai grondings grand ont- ont- gondings gré:fld ont- ont- teen-

niveaJA niveaJ A g-ondings- grond ings- niveaJ B niveaJ B gondings- grond ings- hoogte

kuil kuil kuil kuil

16032765 32765 -1,78 0,30 20,0 2,08 0,70 1,00 15,0 0,30 0,00

16032890 32890 -1,26 0,16 15,0 1,42 1,53 1,79 10,0 0,26 0,00

16033015 33015 -3,53 -1,09 20,0 2,44 -0,91 -0,11 10,0 0,80 -0,50

16033200 33200 -4,80 -1,72 25,0 3,08 -0,57 -0,44 15,0 0,13 -1,00

16033400 33400 -5,47 -2,46 20,0 3,01 -1,21 -0,58 10,0 0,63 -2,00

16033500 33500 0,00 0,30 5,0 0,30 1,00 1,60 5,0 0,60 0,00

16033600 33600 3,39 4,01 2,00

16033601 33601 2,50 4,00

gemiddeld 17,50 2,06 10,8 0,45

Voor een golfhoogte van maximaal 2 meter kan er van uit worden gegaan dat de diepte van de
ontgrondingkuil maximaal 0,5 meter bedraagt. In horizontale zin blijft de breedte beperkt tot 10
meter. Voor een golfhoogte van maximaal 1 meter wordt ingeschat dat de breedte maximaal 5
meter zal zijn.



Uitwerking speciale gevallen

4.1 uitwerking Brede berm

Aaanbrengen van gepenetreerde
breuksteen met een breedte van 5
meter

4.2 Aansluiting glooiing naar
damwand bij dp 1360

Bij de overgang wordt de strook van
de gepenetreerde breuksteen ver-
breed naar 10 meter.
Op de achterliggende hoogwaterke-
ring wordt links de aangebrachte
grond afgedekt met open steensas-
falt en rechts een strook van 5 me-
ter breed aangebracht zodat de trap
is opgesloten. Verder wordt op de
onderzijde van het beloop de open
steenasfalt over een hoogte van 1
meter aangebracht en op de berm
aangesloten op de asfaltverharding.
Dit loopt door tot 10 meter voorbij de
beëindiging van de breuksteen op
de berm.

7

Bijlage 4
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4.3 Functie klinkerbestrating boven persleiding, dp 1371 -1374
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d 1
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1 I_ l_
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Deze constructie met keerwand en geotextiel is specifiek ontworpen om te zorgen dat een lei-
dingbreuk geen schade aan de achterliggende waterkering kan veroorzaken. Hierbij wordt er
van uitgegaan dat in geval van leidingbreuk de toevoer door de leiding uiteindelijk stopt. Hier-
voor is sprake van een dubbelbeveiliging :

1. Automatische afschakeling door volumemeting
2. Bij falen van 1. handmatig afschakeling na ontstaan visuele schade.

Kans op falen door leidingbreuk
Een leidingbreuk en extreem hoogwater zijn te beschouwen als twee onafhankelijke gebeurte-
nissen. Dat betekent dat de kans op het samenvallen van leidingbreuk met het in gebreke blijven
van de afschakeling en extreem hoogwater verwaarloosbaar is t.o. v. de 1:4000 deltaveiligheid.



Bijlage 3 Berekeningen

Bijlage 3.1: Keuzemodel met invoermodule

Bijlage 3.2: Ontwerpberekeningen bekleding

Bijlage 3.3: Ontwerpberekeningen kreukelberm

Bijlage 3.4: Berekening vergrotingsfactor golfoploop

•
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Bijlage 3.1: Keuzemodel met invoermodule

•

•

weringen Ontwerpnota Yerseke [44]



lengtelm):

Bovertafel

Ondertafe!

score 1'Jora:
score habitat-

lengte (m):

Boventafel

score üora;

score habitat

lengte (m):

Bovenlafel

Ondertafel

score ftora:
score habitat:

lengtelm):

Onderta! ..

score flora:

score habitat:

~.2s~~2007 r,~~~.~.~l~'~O.~rl~-~:~~~~~~~~~'~'~·'~'-~'~r~~~.~'·~-' -,
Dijkvak: !Verseke

vandptotdp: L. ~

Wi;:z;gingen t.c.v. versie 2.1:

gebn.ik verscNIende bestaande betóecingen

Variant 1 SC0f"8: 73,4 Kosten: 1,5

Variant 4 Score: 65,8 Kosten: 1 Scorelkosten: 65,8 Rang; 1lvariant 4
landschap



Keuzemodel

• -
Dijkvak: Yerseke ITe behalen scores liggen tussen 1 en 3
dp:

v2.2 september 2007 IMmmaal 2 varianten doorrekenen De waarden zIJn relatief
Wijzigingen t.o.v. versie 2.1

gebruik verschillende bestaande bekledingen

Criteria>
Subcriteria >
Weging subcriteria >

5-3-2008

Uitvoering
Hergebruik
Onderhoud
Landschap

Natuur! 2
Totaal (2)

3

Landschap NatuurOnderhoud

Opmerkingen: IDoordat een aantal deelgebieden niet aan elkaar grenst, is het aantal overgangen minder dan uit de berekening volgt.
Door het aandeel van flexibiliteit te vergroten past de score beter bij de ingevoerde alternatieven.

De RANG verandert hierdoor echter niet.

Keuzemodel v2.2 versie GJW.xls
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Bijlage 3.2: Ontwerpbereken ingen bekled ing

weringen Ontwerpnota Yerseke [44]



Spreadsheet ontwerpen Versie 12 4 01-05-07
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-5,90

_Qd.!._
2,231

0,15

kl

1·lbeloo""Ioo

~
....:M.2.
3.30

-5,80

~
...1.231

4,82

0.15

5

1.lbeloo""'"

~~
222_
_:Qd_
-5.90

_QJQ_

---2.m

6

1.lbeloo""""

0,15

__MQ_
__2QQ_
3.50

-5,90

_Q&
2.231

0.15

4,90

7

I·
9

__1J..Q_
...:!.Q.Q_
22Q.
~
-5,90

__QJL
~
0.20
0.50

0,15

I·'

0.80

T· I·

3,65
1,73

5.79
1.57
1.Q7

"'V'
condities

wsl [m_""'I 1 1,80 I 1,80 I 3,65 I 3,65 I 3,65
Hsl [mi I 1,33 I 1,33 I 1,73 I 1,73 I 1,73
Tpl ts 1 4.35 I 4.35 I 5.79 1 5.79 I 5.79
~opi 1.1 1 H3 1 1.43 I 1.67 I 1.67 I 1.57
ysr [m] 1 0.67 I 0.67 1.12 I 1.12 I 1,0:

Hs> 0,7 d 71 I~"" T - nee I nee '1 nee I nee I nee
ma x. -HOf [m] 1 n.v.1. I n.v.t. I n.v.t. I n.v.t. I n.v.t.

lp behorend bij ma.: Hsr [,I 1 n.v.t. I n.v.t. I n.v.t. n.v.t. I n.v.t.

nee-,-
n.v.t.----
n.v.t.

I~Opbehorend bIJmax. Hs en bIJb.hor.n~:1 (_) I n.v.t. I n.v.t. I n.v.t. I n.v.t. n.v.t

stabiliteit .anwezlge HsJADI [.] I 4.66 I 2.52 I 4,82 I - 3,27 I 4,90 T 3.2,

mln. benocjgde onder1aagdlkte cont
~.avanc •• rd8 toetsing 06·2006 (ondet

ftHar' lzcnder mlnlmlJTll

Iml

[mi

0,8/[0,111 (f)

0.8 [0,151

0,8/[OJ (f)

0,8[0,151

0,8/[0,511 (f)

0,8 [0,15J

0,8/[0,361 (f)

0,8[0,151

0,8/ [0,45J (f)

0,8[0.141

0,8/10.3) (f)

0,8[0,14J

11 conf. Y'
06-2006 lond.r n~er) lzcnder

mlnlmlJ'nl

toolaatbar. HsJAD 1-1
geldig? (Incl. langdurige belasting geldig I ongeldig 8.. kil

r.suttaat ANAMOS stebleo(I tI'.'IJlêl I QnvoId

afschuiving mln. benodigd. onder1aagdlkte nieuw [m]

weil< (onder ntter)

aanwezige onderlaag voldoende dik? jaJneaigeavanCetrd

semi toatswaarda benodigde
onder1aagdlkte (ongeroerde grondt

[zonder mlnlmum:

Ruimte voor opmerkingen:
Gekantelde blokken: 5=5 mm

[m] 0,6[0,15J 0,610,151 0,6[0,15J 0,610,15J 0,6[0,14J 0.6[0.14J



Spreadsheet ontwerpen Versie 12 401-05-0?

Wijzigingen t.o.v, ~ersie 12_4: ontwerppen te,..,! F,..=,..,S""i:,...PV.,.,..F="..5=,.,.-:====:-- ...,
'RANDVOORWAARDEN R,KZ I

POLDER IYerseke
DIJKVAKNR (SBb, dwp138?
GEBIED 1000000SC>fiDE 1·

algemeen

Na wIJziging: Anamos opnieuw laten rekenen

soort bekleding

I 'rJ_bekledlng

toplaag

nadere c

niveau
niveau ondergrens

rekenwaarde helllJ\f.l

lis bestekshemna - 0,2 ol - 0,'

!m" NAP)

[m- NAP]

_'_'_'_J_
O,2o'~"

~
ImJ

ItorvrnJ)

:1 "Ws Hs Tp

,.,
Dichtheid water

(lonlm31(m. NAP] Iml
0,4

0.7

1.1

1,4

2,2

5,6

5,6

5,7

( Ontw.rppell 2060 :

I
I gekantelde blokken (s.5m~l.

_1.!9_
_:QJ.Q_
.1J.Q.
-0,4

~
....QJ.§_
2.150

3,65

2 3
~(s",smm~.!beton lulle1

_2.!Q_
...:Q.1Q.
.22Q.
-0.4

~
....QdL
2.231

..2!Q_

...:Q2Q.
3,30

~
_MQ_
2.231

1·[be """,'''''

1,025

~
.Jl..QQ_
22Q_
.(J,2

~
_QJL
2.231

r~I be """,,,,,,

1

_M.Q_
J1.QQ..
3,50

~
.sss,
2.231

T_;l
7

I.
8

I"
9

--
_M2_
..:Q2Q.
3.30

~
___QM_
2.150

L!J

biJ blokl<en: breedt. (langS taludl
biJ blokken: lengte (e.enw. dlJkl

la"geduui affe cl

Iml
ImJ

0,20

0,50

0,20
0,50

4,08 4,23

onderlagen
Opbouw diJk

biJ klelkem: nl.eau krulnl --'m' NAPI

condities

biJ goen k,.,k.m: dikt. klenaä91 [mi I 0,80

[mi 0,15

[mJ

vvS[ [m' """I 1 2,85

3,64

0,15

0,80
2,85
1,04
5,60
2,08
0,96
".e-
n.v.t.-
n.v.t,

J,15

0,80

3.65
1,30
5,67
1,88
1,02

nee--
n.v.t.-
n.v.t

0,15

0,80
3,65
1,30
5,67
1,88
1,02

nee
n.v.t.

nv.t.

0,15

0.80
3.65

--
n.v.t.

1.30
5,67
1,78
0.97
nee

--
n.v.t.

0.15

~

0,80
3,65
1,30
5,67
1,78
0,97

nee
n.v.t.
nv.t.

I~Op behor.nd biJ max, Hs.n blJbehorond.\ i-J I n.v.t.
To

stabiliteit aanwezige Hs/6D I-I
toelaatbare Hs/6D i-J

geldig 7 (Incl. langdurig. belasllng) ", •• ' """"', • "'"
resuttaat ANAMOS stlIbiell tw.!!.1 J onvoId

min. benodigde onder1aagdtktenieuw [mi
werk (onder ~~er)

aanwezige onderlaag voldoende dik? jalneelgelMllC8enl

semi toetswaarde benodigde
onder1aagdlkte (ongeroerde grond) lm)

[zonder minimum)

Hsl iml I 1,04
TPi-- 1'1 I 5.60

~-- '-I I 2,08
~- [m] I 0,96

Hs:> 0,7 d 71 [.".. 1 nee
max. HSl [mi I nV.I,

Tp behorend blj ma x. Hsl 1,1 1 n.v.t

mln. benodigde ondet1a.gdlkle coni.
geavanceerde toetsing 06-2006 (onder

ftH.r\ fzonder miniMlrn1

semi toetswaard8 conf. ljJ8aViQ1
06-2006 (onder ~~.r) [zender

minirnUTI1

0,8 (0,18]

0,6 (0,18]

0.8 (0,18]

0.6 (0,181

0,8 (0.18]

0,6 (0,18]

0,8 (0,18]

0,6 (0,18]

0,8 (0,18]

0,6 (0,18]

0,8/ (0,27] (I)

0,8 (0,181

0,6]0,181

Rulmte voor opmerkingen:

iml



Spreadsheet ontwerpen Versie 12 401-05-07

Wijzigingen tOY ~ersie 12_4: ontwerppen .rt,",F.,..=6~iP:-:V.",F.",=.:,,5====== ---,
IRANDVOORWAARDEN RIKZ I -Dichtheid water

(tonIm3)

1,025
POLDER IYerseke

]IDIJKVAKNR J58b, dwp1381
I ...rGEBIED 100S1B!50tiDE

W. Hs

[m+ NAP) (mi

0 0,4

2 0,7

3 1,1

Tp

(.(

2,2

5,6

5,6

Onlw.rpp.tt 2060 : I 3,65

4 1,4 5,7

NOlwijziging Anamos opnieuw laten rekenen

l ...lbet<>nzu,,,,,
5 6 7 8 9

I ... beton lUllen J~ J":l ~ J!..
I
J

HO 480
000 000
3,60 3,60

-0,2
-0,90 -0,90

026 039
2231 2,231
.' ~,

4,23

~ I 0,15

~

O,BO O,BO

3,65 3,65

1,30 1,30

567 567

173 173
0,95 0,95

ne. nee
n.v.t. n.v.t.
nv.t. nv.t.

n.v.t.

algemeen·

toplaag

onderlagen

1 2 3
I I ... I"""""ldeb"""",,, (s.,mmj ... lbe tonru,,,,,

1 25 290
-100 -100
2.70 3.40

-0,4

-0,90 -0,90

048 027
2150 2231

~ :

_QáQ_
3,01

~ I 0.15

~
"

O,BO O,BO

2,40 3.65

0,86 1,30

560 567

279 183
( 08 1,00

ne. ne.
n.v.I n.v.t.
n.vr, nv.t.

T...Ibe tonru,""

~
-1.00

~
~
~
2,231

4.08

0,15

kJ

nadere l

nIV"211ll

, twitting

t Is bestekshelling :o~~
, op 50 m afstand

rete steendikte
~soortelijke massa

biJ blol<ken: breedte (longs talud)
biJ blokk.n: lengt. (ev.nw. diJk)

langeduur effact' HslOD waarbij geldt
Anamos stabl&1

_11 ..

Opbouw dijk

. I I ' I ~::~ I ~:: I ~:~ I ~:;~ I ~'~: I :'~: I I I I
Tp ~~I'I I "#::I'I I 567 [ :I.bl '

I~Op behorend biJmax. Hs en blJD.nor
To

aonwozlge Hs/ADI [.[ I 3.01 I 1.63 I 4,08 I 2.75 I 4.23 I 2.82stabiliteit
ta.taalbare Hs/AD [-I

geldig? (Incl. langdut1g. belasting geldig I on~=,,,,'.:::"'::..'-I....

~.\>:~-:.. ~:.:\.,~:.i,,·..~.-: tr:,~ ~.!~ ~:'~. 'J-:~'~"~.I~\-,

mln. benodigd. ondeMa.gdlkto conf,
1l83vanceerd8 toetsing 06-2006 (onder

'....Mflrmlnlmll1l1

0,6 (0.22)

0,8/ (0,28) (f) 0,8/ (0,3B) (f) 0,8/ (0.24) (f)

[mi 0,8 [0,221 0,8 (0,22) 0,8 [0,18) 0,B(0,18) 0,8 (0,17) 0,8 (0,171

Ruimte voor opmerkingen:

semi toetswaarde cont......_._.
toetsing 06-2006 (onder fUter) [zond"

m!nlml.ml
(mi

resuttaat ANAMOS stetull ~Jf8t.1 onvoId I
I afschuiving mln. benodigd. onderlaagdtkte nieuw [mi I ° 8 (f) I 08 (f) I 0.6 (f

werk (ond.r ftRer) , , )

aanw8zlgeondenaagvoldoendedlk1 /alneeJge8lianc8!i1rd s·\l·!~:' r ···\S:~. '0", ~"r ":'t~, l!.~_~.~ _.,_~;;;._·iJ._~~}:~j_"<t ~'. f~~~_""~N1Ii""'1 I I I
semi toetswaarde benodigde I

onderlaag_e (ongeroerde grond) (mi 0,8/ (0,52) (f) 1 0,8/(0,28) (f) I O,B/(0,42) (f)

(zonder mlnlmuml

0.6(0,18)0,6 (0,22) 0,6 (0,18) 0,6 (0,17)0,6 (0,17)



Spreadsheet ontwerpen Versie 12 401-05-07
Wijzigingen t.o.v, ~ersie 12_4: ontwerppen ~et .._F-_-6~ip_v_F_=_5 = ---,

~ IRANDVOORWAARDEN RIKZ I

POLDER IYerseke
IDIJKVAKNR 159, dwj)1381 1·rQ EBIED 100SlBlS0t3J)f

Na wljz.lging: Anamos opnreuw laten rekenen

1

TpWs

(m·N.6Pl

Hs

Im]

0,8

1,1

1,4

1,7

[.]

3,2

-DIchtheid water

[tonhn31

1,025

4,6

5,2

1 Ontw.rppell 2060 : I 3,65

1 2 3

lbet0l'l2UI1en 1.lbetonlu'kwI I. Ibeton zullen

Iml

[-I

[m]

[m]

Im]

[m]

2.90
__M.Q_

~
_::Q,!_
-3,50

....QdQ...
2231

0,15

0.80
3,65
1,60--
5.• 6--
1.59
0,98
ne.
n.v.--n.v.t,

algemeen

5,6

4 5

I·
7 8 -T·

soort bek[edlll!;
I vd bekledlnçnadere

1·1"""""""" I· 1· -r. 1·

niveau bovengrens lm·~l 2,90 .,80 480

'toplaag

---

bij blokken: lengte (e•• nw. dlJkl
lange duur oneel .-t$roo waarbI19e1~

Anamos $labte
, elkte flKertaOll

~
__l!__2L

~
_~~N.toPl

[m]

[tDnlln3!

[mi

~
~.

-3,50

_..Q&_
2,231

4,52

0,15

_1M_

~
____:Qd_
-3,50

~
2,231

I'

~
~
-3,50

....QJL
2.231

4,84

0,15 0,15

~Opbouw dij!< ~
-l>Ij klelkorn:nlv.au kruInI [m - NAP]

Hs[ [mi

~IB

:III,HI

condities

bij geen klelkem: dikt. kl.llaagl-- [mi 0.80 0,80 0,80
3,65w.! [m- NAP] 3,65 3,65
1,601,60 1,60 --
5,.6Tpl lul 5,46 5.46
1,50~Ot: 1.59 1.50
0,94

max. Hs] tml
Hs> 0,7 d 71 Ja/nu

ys! 'mi 0,98 0,94

ne. nee ne.-
n.v.t,n.v n.v.t. --
n.v.I. Tp bohoiOiid bij max:HS1 [,I

I~Opbehorend biJmax. Hs en bIJbehorendei [-]
To

n.v
n.v.t.

n.v.l.

n.v.t.

stabiliteit aanwezig. Hs/401 [_I 4,52 I 3,01 ! 4,84 3,23

toolaatbare H5/40 [·1

geldig 7 (Incl. langdurige belasting) ge1dig I OrlgekllQ & IIsI
resultaat ANAMOS steblell boIIl.1 loflYO!d

mln. benodigde onder1aagdlkte nieuw [mJ
wark (ondor nner)

aanwezige onderlaag voldoende dik? )alnee/geavenceerd

semi toetswaarde benodigde
onder1aagdlkte (ongeroerde grond:

[zonder mInimum
0,8/[0,37] (I) 0,8/10,22] (I) 0,8/10,34] (I) 0,8/10,2] (I)

mln. benodigde onderlaagdIkte conf.
geavanceerde toetsing 06-2006 (and.,

fitte" rzender minlmtm'

0,8 [0,14] 0,8]0,14] 0,8[0,14] 0,8[0,14]

semi toelswaarde conf. WtI-. _.-
06-2006 (ondor lIlter) [zond"

mlnimtrn'

0,6 [0,14] 0,6[0,14] 0,610,14] 0,6 [0,14]

Ruimte voor opmerkingen:



Spreadsheet ontwerpen Versie 12 401-05-07
Wijzigingen t.OY. ~ersie 12_4: ontwerppen .~ F=6 ipv F=5 -RANDVOORWAARDEN RIKZ

WS Hs Tp Dichtheid water

I1 {mo-NAP] Imi i'i (tonlm3)

1 ° 0,8 3,2 1,025 1. 2 1,1 4,6

3 1.4 5,2

4 1,7 5,6

Na WtjZtgtng: Anamos opnteuw laten rekenen I Ontwerppeil 2060 : 3,65

1 2 3 4 5 6 7 8 9

algemeen soort bekleding
beton """"

I· beton:rullen l· beton rullen I· betonzutlen lz I· I· I. I... I·
nadere omschrtjvlng vd beklodlfll

dljkpaolnummo
niveau bovengrens m' NAP 26O 260 4 00 4 00

niveau onderarens m- NAP -035 -0 35 200 2 00

rekenwaaroe helling [11J 3,00 3,00 3,20 3,20

lis bestekshelling - 0,2 of - 0,4 -0,201-0.4 -0,4 -0,2

bodemniveau op 50 m alstlll1( (m+NoAPl -3,50 -3,50 -3,50 -3,50

toplaag rekenwaarde steendikte Imi 030 045 029 043

rekenwaarde soorteljke mass ~""" 2 231 2231 2 231 2231

bij blokken: breedte (langs talud}
---

Imi
bij blokkon: lengte (evenw, dijk) m '.' ;

fangàdlluf effect. Hs/DD waarbij geldt
H 4,52 4,67

Anamos st~bfel

onderlagen rekenwaarde dikt. nh..rtaa Imi 0,15 0,15 0,15 0,15

Opbouw dijk """". ~ ~ Id k!

bij klelkem: ntv.au kn.dr fm- NAPI
, , -- -..-

bij g.. n kielkom: dIlde kiellaag m 0,80 0,80 0,80 0,80

maatgevende Ws [m·Nl>PJ 3,65 3,65 3,65 3,65

condities Hs Imi 1,60 180 1,60 1,60

Tp " 546 546 546 546

~Op 180 180 169 169

ys m 1,08 1.08 1,03 103

Hs>O,7d? loin" nee noe nee nee

max.H, m n.v.t. n.v.t. nv.t. n.v.t.
Tp behorend bUmax. H s n.v.t n.v.t, n.v.t, n.v.t.

~p behorend bij max. Hs on bijb.hor.n~: I-i n.vr. n.v.t. n.v.t. n.vj.

stabiliteit aanwezige Hs/AI: I-i 4,52 3,01 4,67 3,15

toelaatbare Hs/AD i-

~

geldig 7 (lncl. langdurige bela.tlng) QéldigJong&l4lg & kei
.

resultaat ANAMOS steDlelflWl'lel/onvold
.

afschuiving mln. benodigde ondertaagdtkte nieuw Imi 0,8 (I)
we'" (ond.r ~ker)

~~aanwezige onderlaag voldoende dik? JaI'neeJgesvl!ll'lceerd

semi toetswaarda benodigde
ondert .. gdlkte (ongeroerde grond) Imi 0,8/(0,49] (I) 0,8/ (0,34] (I) 0,8/ (O,44) (I) 0,8/IO,3) (I)

(zonder minimum)
mln. benodigde ondartaagdlkte conf.

geavance.rde toetsing 06·2006 (onder imi 0,8(0,16] 0,8 (O,16) 0,8 (O,15) 0,8(0,15)

fttt.rl izonder ~,~,~,.
saml tOMswaarda conf. geavanceerde
toetsing 06-2006 (onder ftMer) (zond. Imi 0,6 (0,16] 0,6(0,16] 0,6(O,15J 0,6(0,15j

minim""

Ruimte voor opmarktngen:

2,55



Spreadsheet ontwerpen Versie 12 4 01-05-07
Wijzigingen t.OY ~ersle 12_4: ontwerppen .~ F=6 ipv F=5 -RANDVOORWAARDEN RIKZ

w_ H_ Tp Dichtheid water II (m· N6P1 Iml \'1 [lonhl13)

1375 I ° 0,9 3,3 1,025 1. 2 1,4 4,1

3 1,6 4,6

4 1,8 5,1

Na WIJZiging: Anamos opnieuw [aten rekenen 1 OntwerppeIl 2060 : 3,75

1 2 3 4 5 6 7 8 9

algemeen soort bekleding ~lOeb~en(!I .. smm)l .. ~tI!~blolW!n (!I"smmX" ~teldeblol4cen{!I"5mm)1· gekanteldebklld<en (t ..SmmX" belrlnzullen T. betmzuJlen T. "''''''.- I· beton ru!1ef'I I. l·
nader. omschrtJvlng vd bekleding

dlJkpaalnummor
niveau bovengrens m + N"-P 2 50 2 50 4 25 4 25 2 50 2 50 4 25 4 25

niveau ondernrens m + NAP 2 00 2 00 250 2 SO -100 -100 200 200

rekenwaarde helling [1 "I 2,90 2,90 3,10 3,10 2,90 2,90 3,10 3,10

t Is bostekshelling - 0,2 of - 0,4 -0.201-0.4 -0,4 -0,2 -0,4 -0,2

bodemnlve3u op 50 m afstand (m· NAP] -4,50 -4,50 --4,50 -4,50 -4.50 -4,50 -4,50 -4,50

toplaag rekenwaarde steendIkte \ml 036 049 036 049 029 043 029 043

rekenwaitfde soorteljke massa ~otm, 2150 2150 2150 21S0 2231 2231 2231 2,231

biJ blokken: breedte (lang. talud Imf 0,20 0,20 0,20 0,20 ~
biJ blokkan: langt. (evanw, diJk) m 050 o 50 o 50 050 _. - I

tanqeouur effect- HsJODwaarbij geldt
\-J 4,30 4,43 4,98 5,13

Anamos stabiel

onderlagen l4Ikenwaarde elkte ftltertaag \mJ 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

"'.lI•• """·1
Opbouw diJk """", kI kI Id Id Id kt kI Id

biJ klelkem: nlv.au kruin m-Ni>I' "

biJ goen klelkem: dikt. klollaag mi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 MO 0,80 0,80

maatgevende Ws (m+ NAP] 3,50 3,50 3,75 3,75 3,50 3,50 3,75 3,75

condities H. [mi 1,70 1,70 1,75 1,75 1,70 1,70 1,75 1,75

Tp s 485 46S 498 498 485 485 498 498

tOp 160 160 152 152 160 160 152 152

ys mi 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 093

Hs>O,7d? "'", nee nee nee ne. nee nee nee nee

max. Hs m n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.vr. n.v.t. n.v.t.

Tp b.hor.nd biJ max. Hs , n.v.r. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. nv.t. n.v.t. n.v.t.

~Op b.hor.nd biJ mex. Hs en bIJb.ho,.n~: [-J n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.vr,

stabiliteit aanwezige HsJAD [-I 4,30 3,16 4,43 3,25 4,98 3,36 5,13 3,46

to.laatbar. HsJAD I-J

'.00 =-==== .00 ~
g.ldlg 7 (Incl. langdurig. beta.tlng) geldig/ongeldig &ks1 .. ...-.M CIIIIIIIIIa...-.M

r.. uHaat ANAMOS stBtMe!/lwIfeIIOflVOlcl
T.. n.lISabl.1 T.. n.lIstablet

ahchulvlng mln. benodigde ondertaagdlk1e nieUW' Iml
0,8 <0 0,8 (I) 0,8 (I) °8 (I) 0,8 (I) 0,8 (I) 0,8 (I) 0,8 (I)

work [onder nn.r)

aanwezige onderlaag voldoende dik? ji!lneelgeavence.rd ~~ " :, e Ig: ' ~~~Ir~. ' ,~~fi ...:~~. ~
semi toetswaarde benodigde

onderlaagdlk1e (ongeroerde grond) \mJ 0,8/ [0,26) (I) 0,8/[0,12) (f) 0,8/ [0,25) (f) 0,8/[0,1) (f) 0,8/ [0,36) (I) 0,8/ [0,22J (I) 0,8/ [0,35) (I) 0,8/[0,21) (I)

[zonder minimum]
mln. benodigde ondertaagdlk1e cont.

geeva nc •• ree t~~,SI~~~6;:~,:!!::::,,!:~
ImJ 0,8 [0,14) 0,8 [0,14) 0,8 [0,14) 0,8 [0,14) 0,8 [0,14J 0,8 [0,14) 0,8 [0,14) 0,8 [0,14J

semi toetswaarde conf. geavanceerde
toetsing 06·2006 (onder ftlter) (zonder [m] 0,6 [0,14) 0,6 [0,14J 0,6 [0,14) 0,6 [0,14J 0,6 [0,'4J 0,6 [0,14) 0,6 [0,14) 0,6 [0,14)

mlniml.lT1

Ruimte YDOr opmarklngen:



Spreadsheet ontwerpen Versie 12 4 01-05-07

Wijzigingen t.o.v. ~ersie 12_4: ontwerppen .",t :-F=,.,6~i~P:-:V"..F"..=5:::-:=====::- ....,
IRANDVOORWAARDEN RIKZ I ti

Tp Dichtheid water

1'1 [tonlm3]

3,1 1,025

4

4,3
IGEBIED 100S'lERS0fiDE [.

Ws Hs

j [m. NAP] Iml

0 0,8

2 1,2

3 1,3

POLDER IYerseke
IDIJKVAKNR -T60b, dWI'_1372

Na wijziging' Anamos opnieuw laten rekenen I 4 I 1,4 4,7

I Ontwerpp.1I 2060 : 3.75

1 2 3 4 5

1gem,tetde bloldten (s-Smm) I. gekMtelde blol«en (s-smm~'" geklIntelde bloldo:.en('''5mm) I. gek.yJtelde bloldt.en (s"'Smm .-!beton ZUllen

I
I

260 260 425 425 2 00

200 200 2 00 2 00 -060

2,70 2,70 2,90 2,90 2,70

-0,4 -0,2 ·0,4

-6,00 -6,00 -6,00 -6,00 -6,00

031 048 030 048 025

2150 2150 2150 2150 2,231

0,20 0,20 0,20 0,20

050 050 050 050

4,23 4,47

0,15 0,15 0,15 0,15 I 0,15

kI Id Id Id

- -~--- -.
- "

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

3,50 3,50 3,75 3,75 2,80

1,35 1,35 1,38 1,38 1,28

450 450 460 460 424

179 179 169 169 173

0,84 084 0,82 082 0,75

ne. nee ne. nee nee

n.v.t. n.v.t n.v.t. n.v.t n.vr.
n.v.t. n.v.t, n.v.t. n.vj. n.v.t.

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

algemeen
nadere

niveau bovengrens
niveau ondergrens

rekenwaarde helllns;

t Is bestek,helHng - 0,2 of - 0,4

[m" NM'!

[m~

l:._2l_
-0.201·0,4

~
__ lm_l_

[tan!m31

Iml

toplaag

biJ blokken: lengte (evenw. diJk) 'mi
langeduur effect

I-I

ImlI'PI'"

Opbouw dlJ~

bij-klelkem: niveau krur ___l!!l_:_N.4Pl

biJ go.':'- kl.lkem: dikte kleilaag Iml
Ws (m ~ N,I\OJ·"V'

condities Hs Iml
Tp ",
~Op-
ys 'mi

Hs)o 0) d jah1u

max. Hs lnû
- Tp behorend biJ max. Hs 1'1

aanwezige Hs/ADI I1 I 3,97 I 2,56 I 4,18 1 2,61 [ 4,35 I 2,94

I~Op behorend biJ max. Hs on b .•__ , ._, _. '--
To

stabiliteit

6

1.1_""""
7

[;l beton zullen

_1.&.QQ_
_::Q&Q_
2.70

~
_QdL
2,231

4,35

0,15

0.80
2,80
1,28
4,2~
1n_
),75 _
M.

n.v.t,
n.v.t

·6,00

_.QJ!.
2,231

8

I. 1beton",'''''

__b2.2...
...:MQ
22Q.
-0,4

0,25

~

0.80
2,80
1,28
$,24
1.73
0.75.....
n.v.
nvt.

n.v.t.

3,89
0,00

2.Q2_
·060
2,70

~
..Jill..
2.23'

3,89

0,25

9
r; [.

0,80
2,80
1,28
4.24
1,73
0,75.....
n.IJ.1.
nv.t.

2,59

toolaatbar. Hs/AD
geldig 7 line!. langdur1go belasling)

,"suMaat ANAMOS

afschuiving mln. b.nodlgde ond.~ .. gdlkt. nieuw
work land.r ftMor)

aanwezige onderlaag voldoende dik?

. _. _e benodigde
ondertaagdikte (ongeroerde grond)

[zonder minimum'
Iml 0,8/ [0,24] (0 0,8/ (0,05] (f) 0,8/ (0,22] (f) 0,8/ [0,03) (0 0,8/ [0,25] (0 0,8/(0,12] (0 0,8/(0,11] (f) 0,8/]0] (f)

Fl!

mln. benodigde onder1aagdlkte cont.
geavanceerde toetsing 06·2006 (onder

Mar' Izcrder minlmlJ'Yll

iml 0,8 [0,141 0,8 [0,14] 0,8 [0,13] 0,8[0,13] 0,8 [0,14]

semi toatswaarde conf. geavan
toetsing 06-2008 tonoer fIlteri [zond.r

mlnimtml

0,6 [0,13] 0,6 [0,13] 0,6 [0,14)iml 0,6 [0,14] 0,6 [0,14]

Ruimte voor opmerkingen:
LangeduurfactOf op diep waler bü)ft bij 25 uur op de 0,55,
Hij Is bij te stellen tot 0,67 uitgaande van 6 uur (schatting normale stormduur. of noodsluiting (ca. 5 uur) en een goflperiode van 4 sec.

Nog scherper, dus de 5 uur van de noodsluiting met bv. 5 sec periode, levert 0,74.

Uitgangspunt 0.74

0,8 [0,141

0,6 [0,14]

0,8 (0,14]

0,6 [0,14)

0,8 [0,14]

0,6 [0,14]



Spreadsheet ontwerpen Versie 12 401-05-07

Wijzigingen t.o.v. ~ersie 12_4: ontwerppen .rt_F_=_6..,:iP_V_F_=_5 =------------
IRANDVOORWAARDEN RIKZ I -Ws Hs

POLDER ,~ I I (mo-NAP] iml

DIJKVAKNR I 0 0.7

(GEBIED H r 2 1.2

3 1.3

4 1.4

Na WIJziging: Anamos opnieuw laten rekenen

Tp

!!L
~
~
4.9

4.9

4

1·I bem~I"" _

__1ä_
~
12!l_

~
~

É
4,10

~
kI

...---~
~
~
~
~
~
~
n.v.:!:..
n.v.t.

Dichtheid waler

[tonJm31

1,025

( Ontwerppeil 20tiO : I 3,75

1 2 3 T·I be ton",,,,,
5

~tonNIIen

6

T·I I·,
9

T· T·I
algemeen

toplaag

nader. c

nl\lAail t

'helling

. Is bestekshelUng • 0,2 of· 0,4au op 50 mafsland

)Waarde steendlktl!
~soortelijke massa

bijblokken: breedte (langs Ialud)

~
!m~~l

{1 ?J

~
~
_[_m_l_

l~
Iml

_ "" b""""" (,-'mm) 1.1.....,,."" b""""" (,.'mm1 .1be "", rul"" .

070 070
-093 -093
2,70 2,70

-0.4
-5,10 -5,10

026 046

2150 2150
0,20 0.20

050 050

3,77

0,15

. .1

0,15

kI kI

, -_ ..

-1- I 0,80

1,50
1.08
4,40 I,- I

1,96
n" 0,77

"_-

I
....

....... n.v.t

.... ,.. ~
n.v.t. I n.1

biJ blokken: lengt. (e.enw. diJk)
langeduur effect

[mi

1..&
~
2,70

~
~
__QJ§._
2.231

...MQ_

..:L..Q.Q_
2,90

_:g_
~
~

....,..2.231

."

~
J...QQ_
2.90

~
....ML
2,231

onderlagen
Opbouw dijk'

[,1

[mi 0.15 0,15

kI

0.15

-stabiliteit aanwezig. HsiAD [-I
loolaatbare Hsl [,1

geldig? (Inel. langdurig. belasting) geldig I ongeldig & ksl

resuttaat ANAMOS steoleJ I tv.'! lel I onvold

mln. benodigde ondef1aagdUd8 nieuw I
we'" (onder nlle,) [m

aanwezige onder1aag yoldoende dik? ,atneelgliavanceeHI

semi toetswaarde benodigde
andeo1.agdllde (ongeroerde grond)

lzonder minlmuml

[mi 0.8/[0.23J (f)

0,6 [0.18J

0.8/ [0.39J (I) 0.8/ [0,26J (I) 0.8/ [0.35J (I)

0.8 [0,17J

0,6 [0.17J

mln. benodigde onder1aagdlkte conf,
geavanceerde toetsing 06 ..2006 (onder

fltt.r\ lzcnder mlnlmllnl
semi toetswaarde conf, ..__ •_.

r Mer) [zonder
mlnlml.lT11

[mi

[mi

0.8/[OJ (f)

0.8 [0,18J 0.8 [0,18J 0.8 [0.18J

0.6[0,18J

0,8 [0.18J

0.6[0.18J

0.8 [0,17J

0.6 [0.17[

0,8/[0.21J (f)

Ruimte voor opmerklngen:

0.6 [0.18[



Bijlage 3.3: Ontwerpberekeningen kreukelberm

•

•

I"weringen
.~

Ontwerpnota Yerseke (44)



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

. .. ,- IPOLDER . Yerseke

IDiJKVAK RV-vak58a

Randvoorwaarden RIKZ

W. H. Tp

(m ...NAP) {mi {si'

0 0,7 3

2 1,4 4,5
3 1,6 5.4
4 1,8 6

Ontwerppeil2060 3,65[mtov NAP]:

Gebied:OS/WS/NZ OS

'~"'~Algemene Invoer

lUa/nee] javoortand stabiel?
Lengle voortand

fiauvier,dari.1:30
25

Gem.tl'bogie voo~and Ito, t;;~.NÄf']. -3,5
Hoogte kreukelberm Ilmlov NAP] I .0,9

Type berekening Ibreuksteen

Uitvoer algemeen I Ruimte voor opmerkingen:

Uitvoer bij voorland

arameter eenheid
Lop mi 20
W. rn tov NAPI -25
H. m] 05
Tp 5] 1 f
sortering ki:il 'nV!

Uitvoer bij steile vooroever
breuksteenberekenin zonder factor YI
arameter eenheid ,,'<

S 1.1 03
P {-I 0'1
w ton/ml 1025
N [ol 44500
W. m '-10
H. m 0500
Tp si 2250
TpfTm [:] ·,J'.1
cota [-I ,5
çm [-I 0,7229
çmc [-I 1,6654
soort Qolf plunging
dOn50 (m]

kreukelbermv1_51.x{s

Bijbehorenderange
"j:ii On50 Mso sortiiring" , AOn50 On50 ,.M50

Iton/m>!' .rml rkol ',. ' ,lkaÎic: rml ,I-I ,!kal
2 . '" , ,,:\;~<.::, ' i; ,,: ',' ', .: ...... , ;

'2"05
, '":',c,,,.,··.,.·, ': ,,:,:"è:

" .',![C~ .,c"

21 :c: , .: "',' ~ .... I

,2·15
22 .. ",

<225
,23 ",. c'

,.. ;; 2"35 ' :. ;;;o.c, "',,.,,' ...., .... ,.. " ", -;z:) ...,•.
-r-. :; 24 . .'::çxv<,' ", ,::. .:C" ,,' ." '.':;;;;1,~;

. 2,45 " . , ;;'.
2,5 ; .

2,55 ••
26

2,65 '" :c:
27

-Ó: ',\;", , .c, ,,~,
:275' : , ~c-
'2,8

, 285
29

·295 .. ' e, , .. ,,' i .: '.:: '

'",3, ·c'>, <; :-"1:.::: ": i,c' ' ',:0< '
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Spreadsheet breuksteen V.rste 10, d.d.11-1Z-Z007 -WlJz~lngen Lo.v. versie U: llduTancfyllfdedlgtng toegevoegd; .'achuMng aangefNst

I ~~ IPOlDER Yersde

IOUKVAKNR RVW· ...ak 5B.a

-
Gebied: OSIWSINZ os

Invoer A~emeen

o..Breuksteen.llsovertagin,
Breuksteen op seotediel op kielhand

5chorrandveroediging
Havendam?

dlJdeklellae,

parameter •• nhekJ
cot c H
H,
T:"

(m)

(,(

TJT,. (.)

[ton/m

D:
H

...
N

Tussenresultaten losse breuksteen

H
!ooo H~
soortsolf

""-
J-I

Patroon penetraties
Invoer
~m.te, HnMid
cola
H, (m)

(,(

lton/m-"'--._ 'I'~ (patroon-5IlpPtn H
.0 'f'~ (patroon-5troken)

b
H

Tussenresultaten

s.,_ H
6O;""'stlW_e_tI_ hm

I!mlt.D_5troken

Vol'en zat penetratie mat
Dicht çolloidaal beton
controle~

Invoer
holk!-ruim~rcentall!:e """,ta
H, !!!!!

(,)

lton/m
(tooJm"..

Tussenresultaten

"" 1(·)

Vol en zat braukitGen op kiel/zand
ulalten beton
controle OP .tat. overdrukken onder d. kleilaaa

Invoer
".rlmet" r •• nhMJ
"_lveau_ondetkanl beIdeding I'm t.o.y. NAP!
ontwerppe:U [m t.o.v. NAP)
oot à
br~e aealoten l68n

~=~ndsche~ I~~m'
hoIIeruimteperçonlao- I''''
dikteldellaaa Im:

(tonIm

Pw IliOiVni'....a:- IttorJm'

R,.

~-- {tofV'm'

z+rolz
;;;:-

OVERZICHT UITVOER

rl+
lo.ubnukstHn

::/,JIt~
[ton/m,

I"""pon
D.i.olmJ
---o:i1i

.Qd1
2~~
0,19
0,18
'ö,1i
W

iE!'.
0,'
l
o:a;:;

2,65

...!ol.
2,75

.lS!

.!M.
a.s

2,95
-;
Us.!1!!?

.2J..Q.
1,025

33öOO----,
:u

3;15

','3,25
a.s

0,97
0,88
1,67

0,34

OVERZICHT UITVOER

vol en ut penetratie
11111 dJctd coli. blton0,' f-. Po

ItDn/m~ PIi-t-Uon/m"U D,....-Iml
1,025-r; ·2,65

',7
2;75

0,' ~-:,w_
2:9

2,950,97

0.1'
0.12 3.05

"3 ~1
:U5

...!ol.
3J5
s

3,35...
~ ill

3~5o.:!, 3.55
a.s1.025

3.65',25

Controle 'Op afschuiving
los .. bi-.UkStHn dnet OD 1dIii

~
p!,am.t.,
H.,

•• nh.1d

"* litonhn
benodigde AD breuksteOn'.:ldei

~~~+-idelhml

UitVóër>~'"
0,8 ~oIeop~

""~,,",,opldOi ItwtI ........
bij steen v8n'2,e5 tonIm3

~
t.025

.Mi'.
0,00

.Mi'.
0,7'

sorteMJt(ka} I Dttc!lmJ:1 ~sllkiJ.Msolkgl
ï'5.i1
...!!&.!
22,39

1m
19,59
Wa
'i7.2i
1'6,i'7
"1"i3J

saz
£i!!~~
0,15
0.15
0.15
0,14

0,14

.!!..!.i
0,13
0,13

10.10
1ö7i'ö
1Q.'iö
1'i)'":""6o
1i)'":'6O
s:To
s::iO
57Tos:-ro

~
13.72
.!li!Q
12.33
11~71
11,14
10,61
10,11

i.6s
!dl
8,81
8,43

~
5·40
s:7ö
5 ~40

~
5-40
5.ëö
HO
'5 ~40
5-40
s:ëii"
"5-"40

0.11 3,66
:011· ·3,40
0,10 3,17
010 296
0,10. '.2;78
0,10 2,60
0.09 2,45
0,09 2,30
0.09 2.17
0.091 .2.05
0,09

.Q&!
0.08
0.08
0,08

ö.Oi
0:0;
0,Q7

MI
0,07
0,07

1;94

~~~
. 1;58

1:50
1~43 5 - 40
1,37 5·40
131 5·40
1,25 5-'40
1.19 ,'5-40

Ik

!!!!!!!!!
stroken
o;;;t;Tiï

----o:oa
0,Q7
0,07
0,07
0,Q7
ö.07
ö]6
0.06
0.06

,5·40
s.To
5.4ö"
5-To'
T.4ö
~
5-40
5-'4ö
U2.
!.:.!2.
5--40

5.'To

Ruimte voor opmerkingen:
Niveau kreuketberm la&er dan NAP, Illere Ms inlevoent.

0,0

.!!oM
·'(80

0,24

0,84

-
overIagenoAl.O.Jda

"" .. - r.;p;;;;:- """'"Moolk.( ",rt,", Ik 0"""'1-1 """'Iml' .... 1""1 eo... 1-1 """'Iml ""'I"" "",,"I-I """'Iml ""'1""1
1,15 1.40 034-0,4 021:"-0,215 252-44,1 027.033 017·0,21 12,5-25 0,27·033 017-021 125·25
107 5;'40 034'·041 021'·025 252·441 027.034 017·021 125-25 027·034 017·021 125·25
'~OO 5~'40 0,35.042 0,21~-0,25 252;-44,1 028·035 017·021 12S·2S 0,2&-0,35 017·0,21 125-25
093 5;40 '038'·043 021;025 252"441 029·03tl 01e-021 12.5-25 029·036 0115·021 125·25
0,87 5.40 O,3FO,"" ;,:;:,0,2'_'_~-O,25 25,2-40t1 0.29-0,37 0,16·0,21 12,5·25 0,29·0,37 0,16-0,21 12,5·25
0,82 5,40 0,3 ~O,38 ,0,18_,_0,21 12,5 - 25 0,3·0,38 0,141-0,21 12.5·25 0,3 -0,38 0.UI·0.21 12,S· 25
0,77 5.40 0,3'·'0,38 ';,":0,18-;0,2 12$.25 03·038 0.HI-02 12,5-25 0.3-0,38 OUI-0,2 12,5·25
0,72 5·40 0,31. 0,39 0.18.~.O,2 12,5.25 0.31--0,39 0,18- 0.2 12.5·25 0,31 ·0,39 O.HI-0,2 12,5- 25
0,68 5-40 0,32-0.4 O,16~0.2 12,5-25 0,32.0,4 0,16-0.2 12,5·25 0,32-0,4 0.15·0,2 1~25
0.651 5~401 0.3FO;'41I o;Uj-'O,2[-_::=:=-_'-_]:Z._~:-25 032.041 018-02 125-25 0-32-~-0-'" 016·02 125·25

12,5·25 0,33.0,41 0.15·0,2 12.5·25
12S.25 033.042 015.02 125·25
12,5-25 0,304-0,43 0,15-0,2 125·25
12,5·25 0,35-0,44 0,16-0.2 12.5·25
12,5-25 0,35.0,44 0,16·0,2 12,5-25
12,5·25 0,36-0,45 D,15·0,1S! 12,5·25
12.5·25 0,36_0,00 0,15_0,19 12.5·25
12,5·25 0,37·0,47 0,15-0,19 12.5·25
1 5-25 037-047 015-019 125·25
12,5-25 0,38-0,48 015-0UI 12,5·25
12.5·25 0,39-0,49 0.15.0,19 12.5-25

.20!'!
0.06

.20!'!
0.06
0,05

0.05
0.05
0,05

o:os
W.~
0,05

12,5·25
1;5.25
12,5·25~
1i5=25
12.5~25
'i2,5-"2S
12,5~25
125-25
12.5-25
12,5-25

0,33·0,41
0,33·0,042
0,34·0,43
0,35· 0,44

~~~
0,37-0,47
037·047
0,38·0,48~

0,18-0,2
018-02
0,18·02
0.18·0,2
0,16·0.2

'ö,'i5-ö,i9
'ö,'i5-ö,i9
'ö,'i5-ö,i9
015-01i
D,lS-D,1S1
0.15·0,19

0,33-0,41
0.33·0.42
0,304-0,43~~~~
0,37 '-0;47
037-047
0,38:;'::0;4
O,30~-O;49

:.0,18'·0,2
'ö,ïi:O,'2
i.'i6-ö.2

,.~

0,i'i:G.i
0,i5':0,ii
0,i5':0,ii
D,lS~0.19
015-019
O,IS~DtI9 •.
0,15-0,19

0,61

.!!2
0,55
0,5i
~
0.47o:;s
W~
0.39
(Us

5-40
5=To
57'.iö
5-40
5-40
5.7ö
s:To
s:4o'~
5:"4ö
5'7iO



Spreadsheet kreukelberm -versie 1.61, d.d. 27-03-2006
Wijzigingen t.o.v. versie 6.1: eigenschappen sortering 60-300kg aangepast; weergave range verbeterd

.. _---- -------- -,
PÓLDER 'C"') Yerseke

IDIJKVAK :1 RV-vak58b

kreukelbenn v1_51,xls

Ruimte voor opmerkingen:
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Spreadsheet kreukel berm

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

IpOLDER I Yerseke I
DIJ~VAK RV·vak 59

Randvoorwllllrden Rj~Z

.T~

1'1

w.,· Hi
[m.NAP] (mi

0 0,8

2 1,1

3 1,4

4 1,7

Ontwerppeil 2060
3,65

[m tov NAP):

. Gebied: OSIWSINZ OS

3,2

4,6

5,2

5,6

Uitvoer bij voorland

larameter eenheid·: ,."L' . "".".
t,o mI .1, .. :' ,12:1

W, m tavNAPî'1' : .ö:il
H. rnl I' .0:7
T. 'sl
sortering kg) ,10 ..·.60

~ . I~:li,_ 'I ;.~
tantm1r 1'025

N 1·1 41000
W. mic '11
H. mI 0635

T. st. 2430

TofTm 1·1 ",:1'1
cota 1'1 '5
çm 1"1 0,6928

çmc '·1 , ••.• 1,6654

soortoolf :oltih i"
ÁDn5ó "" [mI:: It E:t9i:l

kreukelberm v1_51.xls

,/,1 ia

~eD~te voortand. <..·.•Ii.·~,.).'•.·.·>: :;1 100
Hauwer dan 1:30' '-L_c ~
Gém,.hoogtèvo6~arid;hmtov·NAP) 1 -2

Hoogt .. kreukeltierm;: Ilm!ov;l'jAP):iil -1

RuImte voor opmertklngen:

2:8
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Spreadsheet kreukel berm

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

l!!~~;~!!~il~l·-----------:=.=---- --- I

kreukelberm v1_51.xI5

Ruimte voor opmerkingen:
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Spreadsheet breuksteen v.... 10.d.d.11·12·2007 - -Wijzigingen Lo.v, veraIe U: IChorrandverdecUglng toegevoegd; .rsc:hutvlng .. ng.pI"
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Spreadsheet kreukel berm -versie 1.51, d.d. 27-03-2006
Wijzigingen t.o.v. versie 5.1: eigenschappen sortering 60-300kg aangepast; weergave range verbeterd

IpOLDER' < i:Hil Yerseke I
DI.JKVAK ~';~ RVW-vak60b

kreukelberm v1_51.<15

Ruimte voor opmerkingen:
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Spreadsheet breuksteen -y.,.le10.d.d.11-12-2007

W1Jzjgingen f.e.v, ver •• U: .c:horr.ndv.rdecUglng toegevoegd; .f.chulvlng ••mg.past

'PölDER'-;;; :~--~;:_:t~~i~IYer5eke I
DlJKVAKNR _.. , )$ R_VW.v.k 60b

-

Ruimte voor opmerkin,cn:

OYerIagonvt!.O.xIs



Spreadsheet kreukel berm

ti
versie 1,51,d,d, 27-03-2006
Wijzigingen t.e,v, versie 5,1: eigenschappen 80rterlng 60-300kg aangepast; weergave range verbeterd

IpOLDER I Yerseke I
DIJKVAK RV-vak60d

Randvoorwaarden RIKZ

W. H. Tp'
(m+NAP) Iml 1.1

0 0,7 3,4
2 1,1 4,6
3 1,3 4,8

4 1,4 4,8

Ontwerppeil2060 3,75[m tov NAP) :

Gebied: OS/WS/NZ OS

Algemene Iri'VO'IlI'
Vóo~andstabiel? lOa/nee) 'a
Lengtevoortand

flàiJwerdan 1:30
[m) 25

mtov NAP1Gem.hoogtevoortand -2

Hoogte,kreukelberm [mtov·NAP) -0,8

Type berekening Ivoorland

Uitvoer algemeen I Ruimte voor opmerkingen:

Uitvoer bij voortand

arameter eenneiä .e
Lo mi .122
W. m tov·NAP! -ro
H. mi 05
Tp 51 28
sortering kg) 10-60

Uitvoer bij steile vooroever
breuksteenberekenin zonder faclor Yl

[parameter eenheid
S [-I 3
P [-I 01
w ton/m'] 1025

N 1-1 35000
W. m -09
H. m 0520
Tp 51 2860
TpfTm [-I 11
cota [-) 5
çm -, 0,9010
çmc 1-1 1,6654
soort QOlf plunQinQ
AD.50 [m)

kreukelbermvl_51.xls

Bijbehorenderange
~ps . 0.50 M50 80rterlng AD.50 0.50 M50

[tOnlrTÎ'l ' [inL [kg] [kg) [mI H (l<~]' .:',
2 , : :. ... :..

205 "
" .:

. , , . .... . , .
... '21

215· .

22
',225 ..,

23
235 ,
24

2.45
2,5 "

.:

2,55 ' ..
'·26·
2,65
27 , ,

-275
2,8

-Ó. >285 , . ,
•

,29 .. " . , , ,

.. ...295 ,
,'.

3

Pegine 1 van 1

ti



Spreadsheet kreukelberm

ti
versie 1,51,d,d, 21-03-2006
Wijzigingen t.o,v, versie 5,1: eigenschappen sortering 60-300kg aangepast; weergave rsnge verbeterd

IpOLDER I Yerseke I
DIJKVAK RVW-vak61

Randvoorwaarden RIKZ

W. H. Tp

(~+ __NAP] ImJ I·J
0 0,7 3,5
2 1,2 4,7
3 1,3 4,9

4 1,4 4,9

Ontwerppeil2060 3,75[m lov NAP] :

Gebied: OSfWS/NZ OS

"0Älgeirlel1o;lnl/()er

lu.iJneelVoo~andisIÈlbi~J? 'a

L~ngte.v",?~arid·.

flàuwei dan 1;30
[nIl 100

Gèm. hooqtevooriand I!m lov NAP] I 2,5
Hooglekreukelberm Um.lovNAP) I -1,35

Type berekening Ivooriand

Uitvoer algemeen I Ruimte voor opmerkingen:

Uitvoer bij voorland

parameter eenheid
Lop mi 375
W. mlovNAPI 38
H. mi 14
Tp 51 49
sortering [kg] 10-60

Uitvoer bij steile vooroever
breuksleenberekenin zonder factorY)
parameter eenheid
S -I 3
P -I 01
w ton/m3 1025
N -1 37500
W. m -14
H. m 0500
Tp si 2660
rorrm '-1 11
cola. -] 5
1;m -] 0~8546
1;mc -] 1,6654
soort aolf plunain
dDn50 [m]

kreukelbermv1_51.xls

'Bijbehorenderange

P' . 0.50 Mso sortering '&0.50 DnSO Mso
[tonlm'i [mi [kal [kil) .. [mi [-I [kg]

2'
205
21 '," .

215
22

225
23

, ,:235 :'" . .: ...
"

.

",',:2"4 ji;,,:;;; ,,' .: , .... ",' :'o' " <"
..

•• . /:,2:45 l'>:H, ','. ' .:,.;'
."" ' .

. ':':'::, >".
" ..';'2;5 ;i;:>' ;"::::"0: ,.).'::')::;: . ..:.....\'. " .,.,. :;.,: :: .: '.; ,

2:55 : :.... < .... '.' .: .

, ,:26 '.

, ; :2;55 ".';' .::;.
..

27
. 2-75

2,8 , .
285
29

295 .
'3
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Bijlage 3.4: Berekening vergrotingsfactor golfoploop

eringen Ontwerpnota Yerseke [44)



e •

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

Te kopiëren Dijkvak raai HSontwerppeii TPontwerppeil ontwerppeil bermhoogte bermbreedte talud onder berm talud boven berm verhouding <1 betekent

IUrn regel54
rml [sI [m tov NAP] [m tov NAP] [m] 1: 1: [-I

minder golfoploop

Profiel oud Yerseke dwp1 1359 1,4 4,9 3,75 2,84 50,00 3,10 2,50 1,00Profiel nieuw 1,4 4,9 3,75 2,82 50,00 3,10 2,50
Profiel oud Yerseke dwp2 1362+50m NVT
Profiel nieuw Kistdam
Profiel oud Yerseke dwp3 1369 1,4 4,3 3,75 2,93 17,00 2,20 2,00 1,00Profiel nieuw 1,4 4,3 3,75 2,93 16,95 2,20 2,00
Profiel oud Yerseke dwp4 1371 1,4 4,3 3,75 3,88 33,00 3,50 2,20 1,00Profiel nieuw 1,4 4,3 3,75 3,88 33,00 3,50 2,20
Profiel oud Yerseke dwp5 1372 1,4 4,6 3,75 3,88 2,77 3,04 2,70 0,90Profiel nieuw 1,4 4,6 3,75 4,25 4,20 3,10 2,70
Profiel oud Yerseke dwp6 1375 1,8 5 3,75 3,79 2,79 3,27 2,30 0,90Profiel nieuw 1,8 5 3,75 4,25 4,00 3,30 2,30
Profiel oud Yerseke dwp7 1377 1,6 5,5 3,65 3,14 2,33 4,10 3,17 0,93Profiel nieuw 1,6 5,5 3,65 4,00 4,00 3,40 3,17
Profiel oud Yerseke dwp8 1381 1,6 5,5 3,65 4,45 6,23 3,70 3,30 1,06Profiel nieuw 1,6 5,5 3,65 4,80 5,71 3,80 3,30
Profiel oud Yerseke dwp9 1387 1,7 5,8 3,65 4,80 4,71 3,60 2,70 0,97Profiel nieuw 1,7 5,8 3,65 5,00 5,53 3,70 2,70
Profiel oud Yerseke dwp10 1393 1,7 5,8 3,65 4,80 5,77 3,70 2,30 1,04Profiel nieuw 1,7 5,8 3,65 5,00 5,03 3,70 2,30


