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Actualisatie toetsing bekleding Inleiding

1 Inleiding

Uit de inventarisatie is gebleken dat een deel van de harde bekledingen van de Westkapelse zeedijk niet
voldoet aan de gestelde veiligheidseis. In de toekomst zullen daarom de onvoldoende glooiingsvlakken
van dit traject worden vervangen. Voor verschillende vlakken kon in de inventarisatie nog geen eindoor-
deel worden gegeven omdat de gegevens ontoereikend of onbekend waren.
Daarom is destijds afgesproken dat in het jaar voor uitvoer van de werken op verzoek van het projectbu-
reau Zeeweringen de toetsing zal worden geactualiseerd door middel van een "hertoetsing". Bij deze ac-
tualisatie zal gebruik worden gemaakt van de nieuwste inzichten (opgenomen in STEENTOETSversie 3.20)
en eventueel van de extra verzamelde of herziene gegevens.
In het kader van de actualisatie zijn de destijds gel"nventariseerde gegevens gecontroleerd. Dit is gebeurd
op basis van verificatie in het veld, controle van de invoerformulieren en het oplossen van tegenstrijdighe-
den en onvolkomenheden. Hiermee is tevens de eerste fase van de geavanceerde toetsing doorlopen. In
het rapport "Vervolg inventarisatie Steenzettingen Noord- en Midden-Zeeland" [lit1] wordt aangegeven op
welke wijze de actualisatie zal worden uitgevoerd.
Het onderliggende rapport beschrijft de actualisatie van de toetsing van de steenbekledingen van de
Westkapelse zeedijkr (tussen dijkpaal 201 en 225). De huidige bekleding op dit traject bestaat voor veruit
het grootste deel uit asfalt, gepenetreerde breuksteen en gepenetreerde basalt. Verder worden er nog
enkele kleine tafels met betonproducten en koperslakblokken aangetroffen.

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

Bijlagen met toetsresultaten
De toetsresultaten zijn in verschillende bijlagen opgenomen. Bijlage 11.1 Urn 11.4 en 14.2 Urn 14.4 zijn
toetsresultaten op basis van de geïnventariseerde gegevens, waarbij fouten in de database (zoals bij-
voorbeeld toplaagtype of toplaagdikte) reeds zijn aangepast.
Voor de totstandkoming van de bijlagen 11.5 en 11.6 zijn gegevens gebruikt die na veldbezoek of controle
van de mappen logischer leken dan de gegevens uit de database. Als bijvoorbeeld in de database (en ook
in de map) staat vermeld dat de toplaag is dichtgeslibd en het filter niet - terwijl in het veld blijkt dat het
vlak relatief laag ligt en tijdens laag water er nog altijd water tussen de stenen staat - wordt verondersteld
dat ook het filter is dichtgeslibd. In bijlage 16 staan per glooiingsvlak de maximaal benodigde diktes voor
een stabiele toplaag vermeld. De resultaten van bijlage 11.5, 11.6 en 16 worden gebruikt voor het be-
heerdersoordeel in bijlage 13 en 14.1.

Steentoetstabel 1 oordeel er vlak/tafel
Bijlage 12 Bijlage 14.2 tlrn 14.4

Exclusief beheerdersoordeel
Bijlage 14.1, 13
Inclusief beheerdersoordeel

Bijlage 18

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

Waterschap Zeeuwse Eilanden 3
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Actualisatie toetsing bekleding Beschrijving dijktraject

2 Beschrijving dijktraject

Algemeen
Het dijkgedeelte ligt aan de westzijde van het eiland Walcheren (zie ook bijlage 5). Langs de dijk zijn op
verschillende locaties hoofden (bijvoorbeeld Zuiderhoofd) aanwezig. Tussen dijkpaal211 en 2191igt "De
Banaan" van Westkapelle. Op deze plaats is in 1944 de dijk gebombardeerd om Walcheren eens goed
onder water te zetten. Ook de achterliggende Westkapelsche Kreek is hiervan een restant. Aan de uitein-
den worden nog oude dijkrestanten aangetroffen. Genoemde hoofden en dijkrestanten hebben nauwelijks
invloed op de golfaanval onder normale en maatgevende omstandigheden. Ten noorden van dijkpaal211
ontbreekt breed voorland. Plaatselijk (ter hoogte van De Banaan) heeft Het Oostgat een diepte tot wel40
meter. In bijlage 4.1 zijn de golfrandvoorwaardenvakken aangegeven die op het betreffende traject wor-
den onderscheiden.

Toplaagtypen

Fig 2.1:%.y.rd.ling opp. toplaagtypen Weslkapelse Zeedijk (Noord) In figuur 2.1 is een overzicht gegeven van de
procentuele verdeling. van de oppervlaktes van
de aanwezige bekledingstypen van het dijktraject
tussen dijkpaal201en 225. Veruit het grootste
gedeelte van het traject bestaat uit asfalt,
(gepenetreerde) basaltzuilen en gepenetreerde
breuksteen. Verder worden er nog enkele kleine
tafels met koperslakblokken en betonproducten
aangetroffen.

Kreukelberm
Langs het dijkgedeelte tussen dijkpaal 201 en 225 is op de meeste plaatsen een kreukelberm van res-
pectabele afmetingen aanwezig (sortering minimaaI40-200kg). De kreukelberm bestaat hoofdzakelijk uit
basaltzuilen; er worden echter ook zeer regelmatig betonblokken van naar schatting 1000 kg aangetrof-
fen. Op een enkele plaats is de kreukelberm vastgelegd door een penetratie.

2.1 Indeling dijkvakken

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

Waterschap Zeeuwse Eilanden 4
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Actualisatie toetsing bekleding Uitgangspunten

3 Uitgangspunten

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

1. Het eindoordeel wordt bepaald door de eindscore van STEENTOETS, versie 3.20. Hierbij geldt dat de
maatgevende combinatie van golfrandvoorwaarden bepalend is. Verder geldt dat een afwijkend be-
heerdersoordeel doorslaggevend is voor het eindoordeel. Eén en ander conform de Leidraad toetsen
op Veiligheid (LTV) [lit6].

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

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

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

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

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

scheide gegeven een 1/4000 windsnelheid, deelII, RIKZ juli 1998" [lit5]. Deze randvoorwaarden zijn in
principe afgegeven op 50 meter uit de teen van de dijk. Een eventuele reductie van de hier bepaalde
golfbelasting kan optreden door de aanwezigheid van havendammen en/of voorland. Indien hiervan
sprake is, wordt dit vooralsnog niet in de golfbelasting verdisconteerd. Wel zal worden aangegeven op
welke trajecten de aanwezigheid van havendammen een rol kan spelen in de reductie van de golfbe-
lasting. Voor de aanwezigheid van een klein stukje voorland wordt dit niet gedaan omdat dit slechts in
zeer specifieke omstandigheden effect heeft.

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

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

Niet van belana Goed

Score toplaagstabiliteit
onzichtbaar vlak

Stabiliteitsoordeel Beheerdersoordeel
kreukelberm

Goed (Stabiel)
Onvoldoende (instabiel)

Twijfelachtig/Geavanceerd

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

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

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

Waterschap Zeeuwse Eilanden 5
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Actualisatie toetsing bekleding Uitgangspunten

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

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

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

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

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

Waterschap Zeeuwse Eilanden 6
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Actualisatie toetsing bekleding Toetsproces

4 Toets proces

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

4.1 InventarisatiesteenzettingenZeeland

In 1999/2000 zijn in het kader van de inventarisatie steenzettingen Zeeland reeds inventariserende toet-
singen uitgevoerd. De bevindingen zijn beschreven in de "Rapportage toetsing bekleding, Westkapelle,
traject dp 201 - 225" van december 1999.

4.2 Ontwerpberekeningen

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

4.3 Geometrie

Bij de actualisatie is de geometrie gecontroleerd. Er zijn op dit traject geen afwijkingen geconstateerd
zodat er voor de berekeningen is uitgegaan van het digitale geometrische bestand.

4.4 Actualisatie

Bij de actualisatie wordt per dwarsprofiel en per tafel aangegeven wat de benodigde toplaagdikte be-
draagt, uitgaande van een eventueel logisch aangepaste constructieopbouw. In bijlage 16 wordt dit weer-
gegeven. Verder is in de laatste twee kolommen van bijlage 13 de minimale en maximale benodigde dikte
opgenomen. De grootte van het verschil tussen de benodigde en aanwezige dikte bepaalt mede de nood-
zaak om verdere onzekerheid van toplaagdikten en constructieopbouw te reduceren. Uitgaande van de
eventueel logisch aangepaste constructieopbouw wordt de eindscore en de bijbehorende toplaagstabiliteit
gepresenteerd in bijlage 11.5 en 11.6. In het volgende hoofdstuk worden de bevindingen van de actuali-
satie beschreven.

Waterschap Zeeuwse Eilanden 7
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Actualisatie toetsing bekleding Bevindingen en beheerdersoordeel

5 Bevindingen en beheerdersoordeel

Algemeen
De actualisatie is uitgevoerd met STEENTOETS, versie 3.20. Voor de actualisatie zijn de gegenereerde
waarden van STEENTOETS vergeleken met de invulformulieren. Verder zijn de invulformulieren in het veld
gecontroleerd en is gekeken naar mogelijke tegenstrijdigheden en onvolkomenheden.

(Logische) aanvullingen en wijzigingen

• Top- en onderlaag
Bij de controle in het veld zijn er geen onvolkomenheden of fouten met betrekking tot de aanwezige top-
laagtypen geconstateerd. Wel zijn er een aantal wijzigingen met betrekking tot dichtslibbing van top- en
filterlaag doorgevoerd omdat er in het algemeen van kan worden uitgegaan dat er geen dichtslibbing van
top- en filterlaag plaatsvindt boven gemiddeld hoogwater (GHW:NAP+1,65m). Er is daarom voor de vlak-
ken die voor meer dan 75% boven GHW liggen, verondersteld dat top- en filterlaag niet zijn dichtgeslibd.
Voor de vlakken waarvan tijdens het veldbezoek is geconstateerd dat er tijdens eb nog water tussen de
steenspleten zichtbaar is, wordt verondersteld dat zowel de top- als filterlaag is dichtgeslibd. In onder-
staand overzicht is voor het betreffende traject GHW aangegeven.

• Gepenetreerde vlakken
STEENTOETS berekent de gepenetreerde vlakken uitermate conservatief. De benodigde diktes voor deze
gepenetreerde vlakken zijn daarom veel groter dan wanneer er voor dezelfde vlakken geen sprake zou
zijn van een penetratie. Dit lijkt erg onlogisch gezien het feit dat een penetratie in de meeste gevallen
zorgt voor een sterkere dan wel minimaal even sterke constructie (zie ook [lit7]). Om nu inzicht te krijgen
in de minimaal benodigde dikte van de betreffende vlakken, is daarom voor bijlage 11.5, 11.6 en 16 gere-
kend zonder aanwezigheid van een penetratie. De bevindingen zijn opgenomen in de kolom "opmerkin-
gen" van bijlage 13. In afwachting van de resultaten van ander onderzoek worden volledig gepenetreerde
basaltvlakken vooralsnog op "nader onderzoek" gezet. De overige gepenetreerde tafels zijn bij het be-
heerdersoordeel als niet gepenetreerd meegenomen.

De toetsresultaten die tot stand gekomen zijn met de hierboven beschreven "aangenomen", maar wel
logische (veelal conservatieve) gegevens, zijn opgenomen in bijlage 11.5 en 11.6. Deze resultaten zijn
gebruikt voor het beheerdersoordeel (zie bijlage 13 en 14.1). In bijlage 18 zijn de logische aanpassingen
blauw gemarkeerd. In onderstaande tabel zijn de vlakken weergegeven die op basis van de logische aan-
vullingen een gewijzigde score voor de toplaagstabiliteit en/of een gewijzigde eindscore hebben gekregen.

Ivlakcode Itoplaag linvent IlogisChlopm
ONVOL obv logische aanvullingen (zonder penetratie en toplaag niet

05178006 28.11 NaderOnd ONVOL dichtgeslibd)

os179006 28.1 NaderOnd ONVOL ONVOL obv logische aanvullingen (filter dichtgeslibd)

os179601 26 NaderOnd GOED GOED obv logische aanvullingen (toplaag niet dichtgelibd)

os179602 26 NaderOnd GOED GOED obv logische aanvullingen (filter dichtgelibd)

ONVOL obv logische aanvullingen (zonder penetratie en toplaag niet

os179704 28.13 NaderOnd ONVOL dichtgeslibd)

Obv logische aanvullingen (filter dichtgeslibd) wordt score

toplaagstab. GOED. Omdat het een onzichtbaar vlak Is. is deze

os 179902 28,3 NaderOnd GOED score maatgevend.

ONVOL obv logische aanvullingen (zonder penetratie en toplaag niet

os180002 28,11 NaderOnd ONVOL dichtgeslibd)

Obv logische aanvullingen (filter dichtgeslibd) wordt score

toplaagstab. GOED. Omdat het een onzichtbaar vlak is, is deze

os180103 28,3 NaderOnd GOED score maatgevend.

os180301 28,3 NaderOnd GOED GOED obv logische aanvullingen (filter dichtgeslibd)

ONVOL obv logische aanvullingen (zonder penetratie en toplaag niet

os180302 28,41 NaderOnd ONVOL dichtgeslibd)

Obv logische aanvullingen (filter dichtgeslibd) wordt score

toplaagstab. GOED. Deze score is maatgevend voor eindscore

os180502 28,3 ONVOL GOED onzichtbaar vlak.

ONVOL obv logische aanvullingen (zonder penetratie en toplaag niet

os180601 28,41 Nader Ond ONVOL dichtgeslibd)
UNVUL obv loglscne aanvullingen (zonder penetratie en toplaag niet

os180604 28,41 Nader Ond ONVOL dichtgeslibd)

Waterschap Zeeuwse Eilanden 8
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Actualisatie toetsing bekleding Bevindingen en beheerdersoordeel

Kreukelberm
Volgens de randvoorwaarden van het RIKZ dient op de Oosterschelde op het betreffende traject onder
maatgevende omstandigheden rekening te worden gehouden met golfhoogtes van 1,3 tot 2,0 meter. Bij
deze golfhoogtes dient een stabiele bestorting te voldoen aan de volgende eisen:

Criterium Hs tussen dan 1,3 en 2,0 m
Sortering (kQ) 40-200
Mso-gem (kg) 115
Breedte van minimaal (m) 5

In onderstaande tabel zijn gegevens van de aanwezige kreukelberm opgenomen. In de laatste kolom
wordt aangegeven of de kreukelberm wel of niet stabiel wordt verondersteld. Wijzigingen in de toetscores
van de vlakken die onder de kreukelberm liggen zijn aangegeven in bijlage 13 en komen tot uiting in bijla-
ge 14.1. Voor dit traject is hiervan geen sprake. Er wordt verondersteld dat er op dit traject onder maatge-
vende omstandigheden geen enkele kreukelberm stabiel is.

Traject Breedte (m) Sortering (kg) Oordeel
Op 1780 -1781 5-10 10-60 Instabiel
Op 1781 -1783 <5 10-60 Instabiel
Op 1783 - 1790,5 5-15 10-60 Instabiel
Op 1790,5 - 1807 5-10 10-60 (40-200) Instabiel
Op 1807 -1810 <5 10-60 Instabiel
Tabel 5.1: eigenschappen kreukelberm

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

Verklaring verschil score

Oordeel mogelijk opdrukken toplaag
De stabiliteit van gepenetreerde vlakken wordt mede bepaald door het ontstaan van statische overdruk-
ken. In STEENTOETS wordt hier geen oordeel over gegeven. Voor de gepenetreerde vlakken die op basis
van golfklappen in STEENTOETS een oordeel "goed" of "twijfelachtig" hebben gekregen, dient daarom
ook de kans op statische overdruk te worden nagegaan.
Verschillende vlakken liggen zodanig hoog op het talud dat de maatgevende grondwaterstand hier bene-
den de ondergrens van het betreffende vlak ligt. Hierdoor vindt onder het betreffende vlak geen drukop-

Waterschap Zeeuwse Eilanden 9
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Actualisatie toetsing bekleding Bevindingen en beheerdersoordeel

bouw plaats en zal het vlak niet worden opgedrukt. Ook als het vlak niet waterdicht is ingegoten zal de
drukopbouw onvoldoende zijn om het betreffende vlak op te drukken.
In bijlage 13 zijn in de laatste twee kolommen voor de betreffende vlakken de minimale en maximale
weerstand tegen opdrukken weergegeven. Hierbij zijn de hoogteligging van het vlak en de waterdichtheid
van zijn omgeving buiten beschouwing gelaten. Deze waarden zijn een indicatie voor het gedeelte van het
vlak dat op basis van mogelijk opdrukken eventueel behouden kan blijven.

Waterschap Zeeuwse Eilanden 10
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Actualisatie toetsing bekleding Vervolg

6 Vervolg

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

In afwachting van de resultaten van de infiltratieproeven in de Kruiningenpolder, Willem-Annapolder en
Baarlandpolder worden volledig gepenetreerde basaltvlakken vooralsnog op "nader onderzoek" gezet. De
resultaten van deze onderzoeken worden gebruikt voor een definitief oordeel.

Waterschap Zeeuwse Eilanden 11
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Actualisatie toetsing bekleding Literatuur
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Toelichting bij bijlagen

Nr. en type Omschrijving bijlagen

I
1 Toelichting omzetting inwinformulier naar spreadsheetprogramma STEENTOETS

In deze bijlage wordt beschreven op welke wijze de gegevens van de inventarisatie worden omgezet in een vorm die geschikt is voor
Algemeen STEENTOETS. Het betreft alleen de kleikwaliteit. kleikern. afschuiving en materiaaltransport. Deze tabellen zijn in overleg met Rijkswaterstaat.

I
(tabel) Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) tot stand gekomen. Verder is een lijst met afkortingen opgenomen van constructie-elementen

opgenomen.

2 Conversietabel diikpalenstelsel per qebied (referentiestelsel B)
Per gebied wordt een conversietabel met een nadere gebiedsaanduiding. zoals poldernamen. gegeven. Hierin zijn de volgende drie

Gebied referentiesteiseis opgenomen:

I (tabel) A. Dit stelsel is gebaseerd op een dijkpaalnummering. veelal per polder. zoals deze buiten aanwezig was Um2000. Langs de Noordzee betreft dit
het jarkus raaienstelsel.
B. Dit stelsel is geprojecteerd op de buitenkruinlijn van de dijken en de duintop van de zeereep bijduingebieden. De volgende afzonderlijke
stelsel worden onderscheiden: Noordzee Schouwen. Noordzee Walcheren en Noord-Beveland. Westerschelde en Oostersehelde.

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

I 3 Materiaaltabel
In deze tabel zijn een aantal standaardwaarden opgenomen. Deze worden toegepast bij de conversie van de invoergegevens naar

Algemeen STEENTOETS. Per toplaagtype wordt aangegeven of de toetsing met STEENTOETS en eventueel met ANAMOS kan worden uitgevoerd.
(tabel)

4 Hy_draulische randvoorwaarden bekledina volqens RIKZ per qebied ~ -- -~-~

In bijlage 4.1 en 4.2 worden de hydraulische randvoorwaarden voor de bekleding gegeven voor drie verschillende waterstanden en het toetspeil
bekleding. Voor de Westerschelde en de Zuidwest kust van Walcheren is de golfbelasting gebaseerd op "Golfrandvoor-waarden op de

I Westerschelde gegeven een 1/4000 wind-snelheid. deelII. RIKZjuii 1998". Voor de Oostersehelde is de golfbelasting vastgelegd in
Golfrandvoorwaarden Oostersehelde. concept; december 1998. RIKZ.
Het "toetspeil bekleding" is gebaseerd op het rapport "De basispeilen langs de Nederlandse kust. RIKZ mei 1995". Het "toetspeil bekleding" is
gelijk aan het basispeil uit 1985 vermeerderd met de invloed van 65 jaar (1985-2050) zeespiegelstijging. Eén en ander conform het rand-

I
voorwaardenboek.
Tabel met golfcondities volgens tabel 1.2 en 3 behorend bij 3 waterstanden. Voor de Oostersehelde betreft dit de waterstanden NAP, 2 meter +
NAP en 4 meter+NAP. Voor de overige gebieden zijn de golfcondities gegeven bij 2 m+NAP. 4m+NAP en 6 m+NAP.

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

Gebied De aanpassingen t.o.v. de waarden die RIKZ heeft afgegeven. zijn in de tabel met kleur gemarkeerd. Tevens zijn op een paar locaties de
(tabel) vakgrenzen (max 50 à 100 meter) verlegd om beter aan te sluiten bij de werkelijke situatie.

I 4.2 Overzicht van de hvdraulische randvoorwaarden alleen voor aolftabel 1
Gebied In dit overzicht wordt de golfhoogte en de golfperiode bij 3 waterstanden en bij toetspeil gepresen-teerd. Verder wordt het toetspeil bekleding en
(figuur) het toetspeil 2000 (kruinhoogte) samen met GHW in een figuur weergegeven.

5 Overzichtskaart

I 1 per traject Op de overzichtskaart. ingezoomd op het totale traject (ArcView ). zijn de referentielijn van de waterkering. de dijkpalen volgens het
(GIS) referentiestelsel B en de dijkvakindeling weergegeven. Hierbij wordt een topvectorkaart (schaal I:25.000) als ondergrond gebruikt. Op deze kaart

wordt eveneens de grenzen van de randvoorwaardenvakken aangegeven.

6 Overzichtskaarten met toplaaglypen_. Meer per traject Voor een beter ruimtelijk beeld van de glooiingstafels is het traject opgedeeld in een aantal deeltrajecten met een lengte van 100 tot 200 meter.
(GIS) Hierin wordt duidelijk gemaakt welke toplaagtypen voorkomen. Verder wordt in elk overzicht voor iedere glooiingstafel de uniek vlakcode als label

toegevoegd. Deze bijlage vormen een belangrijk hulpmiddel bij een veldbezoek.
Naast de dijkvakindeling inclusief de dwarsprofiellocatie en het referentiestelsel B en zijn ook de dijkpalen van het referentiestelsel A opgenomen.

I
om de plaatsbepaling bij een veldbezoek te ver-eenvoudigen.
Voor een beter ruimtelijk beeld van de glooiingstafels is het traject opgedeeld in een aantal deeltrajecten met een lengte van 100 tot 200 meter.
Hierin wordt duidelijk gemaakt welke toplaagtypen voorkomen. Verder wordt in elk overzicht voor iedere glooiingstafel de uniek vlakcode als label
toe-gevoegd. Deze bijlage vormen een belangrijk hulpmiddel bij een veldbezoek.
Naast de dijkvakindeling inclusief de dwarsprofiellocatie en het referentiestelsel B en zijn ook de dijkpalen van het referentiestelsel A

I
. - ~ .

7 Vooraanzicht toplaaalndellnq aeschematiseerd OD basis van de dwarsoroftellocatles
1 per traject Indeling van de toplaagtype conform de kolommen "vlakcode" en "onderlinge samenhang" van de materiaaltabel. Voor de gebruikte kleuren wordt

(figuur) verwezen naar de legenda waar eveneens de opper-vlakten per vlakcode zijn vermeld. De horizontaal geprojecteerde oppervlakten zijn berekend

I
op basis van de gekozen dijkvakindeling. Hierdoor zal enige afwijking optreden met de werkelijk geprojecteer-<le oppervlakten. zoals deze met
GIS bepaald zijn.
Op de verticale as worden de hoogtematen weergegeven ten opzichte van NAP.
Onzichtbare vlakken zijn met diagonale lijnen weergegeven.

I > Standaard labelkeus: Toplaagtype als ingevoerd

8.1 Vooraanzicht Vlakcode . aeschematiseerd OD basis van de dwarsorofiellocaûes
1 per traject In dit vooraanzicht worden alle unieke vlakcoderingen weergegeven. De opbouw van de code is als volgt. Voor de Westerschelde en de

(figuur) Oostersehelde refereren de eerste drie cijfers aan de dijkpaal waar het vlak begint. De twee laatste cijfers geven een volgnummer aan. Een cijfer
achter de komma bete-kent dat het vlak in het spreadsheet "DYKTAFEL " gesplitst is in verband met de presentatie enlof de precisering van de
toetsresultaten.I

I 1 van 4 overzicht beschrijving bijlagen

I
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I
Dit kenmerk isI

I
I
I

I

dijkvak wordt een dwarspro-fiel sa-mengesteld uit de gegenereerde gegevens van module. Eventueel wordt dit
vergele-ken met de bronge-ge-vens uit DG-<lialog topogra-fie. Verder wordt in het dwarsprofiel de ligging van het maaiveld

de bijbe-horende tabel is een aantal kenmerken van de tafels opgenomen. Voor de onzichtbare vlakken is het profiel aangepast
ing afwijkt van de bovenliggende tafel. Bij een te flauwe helling wordt de verticale maat aangepast en bij een te steile helling de

Ihorizontale maat. In bijlage 15 wordt hiervan een overzicht gegeven.
slechts een beperkt aantal dwarsprofielen in de rapportage meegenomen. Alleen op verzoek worden alle dwarsprofielen

I

10I
I
I meerdere scores mogelijk.

I

I
I
I

> Standaard labelkeus: vlakcode

I 2 van 4 overzicht beschrijving bijlagen
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Toelichting bij bijlagen

I

Nr. en type Omschrijving bijlagen

11.6 STEENTOETS vooraanzicht toplaaqstabiliteit o.b.v. aanoenaste invoer

I 1 per traject Opzet vergelijkbaar met bijlage 11.3. Echter resultaten o.b.v. logische waarden n.a.v. veldbezoek.

(figuur)
> Standaard labelkeus: aanwezige toplaagdikte

12 STEENTOETS toetsinastabel

I 1 per traject De toetsingstabel van STEENTOETS, waarbij per glooiingstafel alleen de maatgevende situatie geselecteerd is. Dit wordt bepaald door het

(tabel) maximum van HS/(OD)'02/3

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

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

I 14.1 Eindoordeel.bekledinQ oer alooiinastafel inclusief beheerdersoordeel
1 per traject In dit vooraanzicht worden het eindoordeel van bijlage 13 gepresenteerd. Het betreft de eindscore van STEENTOETS inclusief het

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

I > Standaard labelkeus: vlakcode

14.2 Eindoordeel bekledina per qloollnqstafel exclusief beheerdersoordeel qolftabel 1
1 per traject In dit vooraanzicht wordt per glooiingstafel de eindscore van STEENTOETS gepresenteerd. Het betreft de kolom "eindscore tabel 1, bijlage 14.2"

(figuur) van bijlage 13.

> Standaard labelkeus: vlakcode

14.3 Eindoordeel bekledina per qlcoilnqstafel excl. beheerdersoordeel met Bgr = Oar + %m

I 1 per traject In dit vooraanzicht wordt per glooiingstafel de eindscore van STEENTOETS gepresenteerd. Het betreft de kolom "eindscore met B.gr = O.gr + y.
(figuur) m bijlage 14.3" van bijlage 13.

> Standaard labelkeus: vlakcode

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

(figuur) van bijlage 13.

I
> Standaard labelkeus: vlakcode

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

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

I 16 Overzicht benodiade dikten
1 per traject In dit overzicht wordt voor iedere tafel in elk dwarsprofiel aangegeven het tekort dan wel overschot aan dikte op basis van alleen de

(figuur) toplaagstabiliteit. De benodigde dikte is gebaseerd op het maximum van de 3 golftabellen. De constructieopbouw is zonodig aangepast om een

I
eindscore te kunnen berekenen. Deze visualisatie kan gebruikt worden bij de afweging om eventueel meer gegevens van de glooiing in het veld

te gaan verzamelen.

> Standaard label keus: aanwezige toplaagdikte

t- 17 Constructieve gegevens te tonen kenmerken alleen op verzoek
Algemeen In 3 tabellen wordt een opsomming gegeven van de kenmerken die gebruikt kunnen worden als label

(tabel) In bijlagen 7, B.StlmB,7, 11.1 tlm 11.4,14.1 tlm 14.4 en 16.
18 STEENTOETS toetsinastabel (Ioaisch aanaevuld bestand)

I 1 per traject Opzet vergelijkbaar met bijlage 12. Het verschil met bijlage 12 zijn de blauw gemarkeerde cellen. Dit zijn logische waarden, waar gebruik van is

(tabel) gemaakt voor het bepalen van bijlage 11.5 en 11.6.

19 Tabel met oomerkinaen en bevindingen in het kader van het veldbezoek
1 per traject In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de opmerkingen en bevindingen in het kader van het veldbezoek.

I 20 STEENTOETS toetsinastabellkleine vlakken)
1 per traject Opzet vergelijkbaar met bijlage 12 en 18. Het betreft de gegevens van de vlakken die door de schematisering in eerste instantie niet zijn

(tabel) beoordeeld.

21 Oordeel kreukelberm

I 1 per traject Oordeel kreukelberrn op basis van berekening.

25 overzicht van de niet aetoetste (steenzettings)vlakken
1 per traject Overzicht van de niet getoetste glooiingstafels met constructiecode. Dit zijn de tafels die niet door geen enkele maatgevende dwarsprofiellocatie

(tabel) worden doorsneden.

31 Toetsina arasbekledina. aolfklao
1 per traject Overzicht stormverloop met maximale belastingduur bij golfklappen

32 Toetsina reststerkte kleilaaa
1 per traject Overzicht storrnverloop met maximale belastingduur bij reststerkte

41 De bijlage 41 Urn .... hebben specifiek betrekking op de toetsing in het kader van de overdracht van werken.
Nadere invulling volgt t.z.t.I

I 3 van4 overzicht beschrijving bijlagen
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I Nr. en type IOmschrijving bijlagen

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

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

I
I
I

Voor de trajecten waar geen logische aanvullingen nodig zijn geweest ontbreken de bijlagen 11.5, 11.6 en 18. Deze bijlage zijn
voor deze traleeten identiek aan respectievelïk bïlage 11.1, 11.3 en 13.
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Bijlage 1

Toelichting omzetting inwinformulier naar het spreadsheetprogramma steentoets

versie: 15 juni 2001

1. Kleikwaliteit 2. Kleikern

Tabel_kleikwal

kwal goed/ Kwal
inwin- omschrijving matige laag; code

formulier klei
0 nee 0
1 vettig ja 1 kl
2 zavelig ja 1 kl
3 zanderig nee 0 kl
4 aestructureerd nee 0 kl
5 zand nee 0 za
6 veen nee 0 ve

Tabel_kleikern

inwin omschrij-
conversie
spread code

formulier ving sheet
blanco n

Z Zand n ZA
M Mijnsteenk n MY
0 Onbekend n
K Klei n KL
0 Nul n

kleikwaliteit wordt als volgt bepaald:
score_totaal = t (kwal; .dikte;)/ diktetotaal

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

bij de inventarisatie is geen waarde
toegekend aan de kleikern

3a Afschuiving 3b inzanding toplaag

Tabel afschuiving
conversie

inwin formulier omschrijving spread
sheet

blanco ?
J ja j
n nee n

Tabel inzanding toplaag

inwin omschrij-
conversie
spread code

formulier ving sheet
blanco ?

J ja j j
GR grind j gr
SL slakken j si
ST steenslag j st
N nee n n4. Materiaal transport

Tabel_zakking
enkel

inwin formulier
(zakking SCore
enkele enkel
in cm)

0 0
5 1
10 2
15 3

tabel_kwal -
constr

inwin
formulier score

kwal kwal
constr. constr
opbouw

0 0
1 0
2 0
3 0

0

Tabel_materiaal
transport

conversie
score spread
totaal sheet

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

Tabel_zakking
_grote_opp

inwin
formulier score
(zakking grote

meerderen Opp
in cm)

0 0
5 2
10 3
15 3

De score van het materiaaltransport wordt bepaald door 3 aspecten

score_totaal = score_enkel + score_grote_opp + score_kwal_constr

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

5. onderlaagopbouw

afkortlnq omscnrllvinc afkorting omschrijving
az zandasfalt si Silex
ge geotextiel si slakken
gr grind st steenslag
kl klei ve veen
KL kleikern vi vlijlaag
my mijnsteen za zand
pu gebroken puin ZA zandkern

conversie tabellen
reftabel steen toets

13:15
14-6-011/1
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Conversietabel dijkpalenstelsel Bijlage 2

Noordzee, Walcheren + Noordbeveland versie: 30 mei 2001

NZWal + Nbev poldernaaml grenzend aan jarkusreferentie lengte ver- dijkringreferentie
referentiestelsel B gebiedsaanduiding referentiestelsel A schil referentiestelsel C

van tot van tot larkus kruin nr van tot

0 850 Onrustpolder Noordzee 1.130 1.900 770 850 80 28
850 2.100 Onrustpolder Noordzee 1.900 3.000 1100 1.250 150 28

2.100 4.350 Veersedam Noordzee 3.000 5.200 2200 2.250 50
4.350 5.300 Breezand Noordzee 5.200 6.000 800 950 150 29
5.300 10.700 Oranjezon Noordzee 6.000 11.450 5450 5.400 -50 29
10.700 14.150 Manteling Noordzee 11.450 14.890 3440 3.450 10 29
14.150 15.200 Domburg Noordzee 14.890 15.915 1025 1.050 25 29
15.200 16.450 Golflinks Noordzee 15.915 17.145 1230 1.250 20 29
16.450 17.300 Baaiweg Noordzee 17.145 17.990 845 850 5 29
17.300 21.250 Westkapelse zeedijk Noordzee 17.990 21.950 3960 3.950 -10 29
21.250 22.050 Westkapelle badstrand Noordzee 21.950 22.550 600 800 200 29
22.050 24.500 Joossesweg Noordzee 22.550 24.990 2440 2.450 10 29
24.500 25.400 Kustlicht Noordzee 24.990 25.900 910 900 -10 29
25.400 26.600 Dijk bij Zoutelande Noordzee 25.900 27.050 1150 1.200 50 29
26.600 27.100 Zoutelande zuid Noordzee 27.050 27.500 450 500 50 29
27.100 28.900 Groot Valkenisse Noordzee 27.500 29.300 1800 1.800 0 29
28.900 30.200 Kaapduinen Noordzee 29.300 30.590 1290 1.300 10 29
30.200 31.100 Westduin Noordzee 30.590 31.530 940 900 -40 29
31.100 32.600 Vijgeter Noordzee 31.530 33.015 1485 1.500 15 29
32.600 32.700 Zwanenburg Noordzee 33.015 33.120 105 100 -5 29
32.700 33.050 Zwanenburg Noordzee 33.120 33.408 288 350 63 29
33.050 33.550 Nollestrand Noordzee 33.408 33.900 493 500 8 29
33.550 34200 Boulevard Evertsen Noordzee 33.900 34.400 500 650 150 29
34.200 34.900 Boulevard Bankert Noordzee 34.400 35.075 675 700 25 29
34.900 35.650 Boulevard De Ruyter Noordzee 35.075 35.700 625 750 125 29
35.650 36.500 Voorhaven + Michiel de Ruyter Noordzee 35.700 36.275 575 850 275 29
36.500 36.650 Oranjedijk Noordzee 36.275 36.400 125 150 25 29
36.650 37.500 Eilanddijk Noordzee 36.400 37.200 800 850 50 29

referentiestelsel A dit stelsel is veelal gebaseerd op de dijkpalennummering per polder, langs de Noordzee op het raaienstelsel
referentiestelsel B dit stelsel is gebaseerd op de kruinlijn per gebied, in dit geval de Noordzeekust van Walcheren en

Noord-Beveland
referentiestelsel C dit stelsel is gebaseerd een refentielijn per dijkring

reftabel steentoets
poldernamen 14-6-01
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Materiaaltabel

Bijlage 3

Versie: 15 aug 2001
1 --,:; ,,~

I ;ft .£;:- Cf)
Q) Q) C Q) 0> l-
a. §.E C - Q) C Q) o>C Cf) W Q)
z- -:c -0 -'" 2 -0 C Ol 0 0 -0
0> ~.~ a.Q) Q)-'" 0 0 ._ .c 0
Ol Omschrijving a. := Q) 0 0> U "C C ::!!: I- u

:Se -'" Q) Q) « z '"..!!1 o Q) o :::J Q) Q)
go> c-t:!- 0> Ol -0 E z w

I ëi ~ E .S :; c Ol « w .8.8 Q) o. '" l-a. ëiE0 '" Cf)

11 2200 lil 1" ill 1
12 Mastiek 190e lil 1" -N 2

I
13 Dicht N 1" tIJ "3
14 Open 1600 N 7 3 N 4

15 Open steenasfalt 1600 N 7 N 5

I~Fixstone (open "''''''''''''''', 1600 N 7 N 5

16 t (tijdelijk of in U"U""dd~. N 7 N 6

I17 B ,J met asfalt (vol en zat) 2000 A ""1 1" N 7
uiwakke (Breuksteen), ~"f'''''''LI"",J met asfalt (vol en zat) 200e A ""1 1 N 7

18 I met asfalt (vol en zat) 2000 A ""1 1" tIJ 8"
19 B I met asfalt 2000 A 1 1 tIJ "9

I
110 1met afqeschuinde hoeken of gaten erin 2300 1 N 2 J J 10
110,1 1met qrote afuescbuinde hoeken ( 5 cm) 2200 1 N 2 J J 10,1

111 ,zonder 2300 1 N 2 J J 11
111,01 , zonder upeu I met asfalt 2300 1" -Á 2 1 N J 1T,01

111,1 Haringmanblokken 2151 1" lil 2 -.) j 11:1
W_ 2301 1 lil 2 J J 11,2

steen 2301 1 N 2 J J 11
1steen, met asfalt 2301 1 A 2 1 N J 1"]1
1steen, I met beton 2300 1 B 2 2 N J 1 ,02

1system Pit! 2300 1 N 2 J J 1

I112
' zonder 2300 1 N 2 J J 1

Harinqn akken gekanteld 2150 1 N 2 J J 11,1
Open h , d'~""LluuiJ met eranutair materiaal 2300 5 N 2 3 J J 12

113 , zonder openingen 2300 1" ill 5 3 J J 131114 .van cemei "U,,'U' 1of gesloten colloidaal beton, (in situ qestort) 2350 N -S N 14
I"'muraltglooiing . 2350 ""'N '"'5 1'1 14
115 beton, (open structuur) 2350 N 5 N 15
116 (prefab) 2350 N 5 N 1

117 beton 2300 5 N 2 N J 1

I 118 Breuksteen met , of colloidaal beton, (vol en zat) 2300 B 1 2 N 1

119 Breuksteen met patroom van 1of couoldaal beton 2300 B 1 2 N 19

120 Gra~ qezaaid N 6 N 2

121 Gras, zode_rl_of qezaald, in ku N 6 3 N 21

I
122 van qrof orlnd en andere qranutalre i 2100 N 1 N 2:

123 Grove granulaire , C.Q. breuksteen verpakt in 2100 N 1 3 N 2
124 Fijne qranulaire C.Q. zand/qrind verpakt in geotextiel 2100 N 1 N 2

125 I,,,,,k"',,,,n 1) 2350 N 1 N 25

126 Basalt, gezet 2900 10 N 8 J J 2

I 126,01 Basalt, gezet, met qietasfalt 2900 10 A 8 1 N J 2 :,01
126,02 Basalt, gezet, 1met colloidaal beton of 2900 10 B 8 2 N J 2'[02
127 ~,,'nn71111,,'l en andere niet ''''''ILI'U''I\,~tl blokken 235C 10 -N -4 J J 2
127,01 R,,'nn711H,,'l of niet l blokken, 11,~,,~U'''' , met gietasfalt 2 1 A "4 -1 -N -J 27,Of

',02 R,,'nn71111,,'l of niet l blokken, inqeqoten met beton 2 1 8" "4 2 N J ir.D2
',1 Basalton 2 1 N 4 J J 2':1
',11 Basalton , met gietasfalt 2 1 A 4 1 N J 2':11

127,12 Basalton 1met beton 2350 1 B 4 2 N J 2 ,12
12.7,2 PIT Polygoon zuilen 2350 10 N 4 J J 2 ',2

1 127,21 PIT P<Jiygo_(ll1_zuilen, inqeqoten met gietasfalt 12350 10 A 4 1 N J 2',21
127,3 2350 10 N 4 J J U,3lil: ',,,~,,~u,,,,l met qietasfalt 2350 10 A 4 1 N J 27,31
. IBasalton met ecolaag 2350 10 N 4 3 J J 27,1

( met ecolaag -2350 10 N 4 3 J J ff.3

1 128" 1\I"'"",~'",,n, gezet 250C 1" N "3 j J 2'
128,01 1\1. uursteen. gezet, en 1met gietasfalt 250e 1 A "3 1" lil J 2i i:01
128,02 Natuursteen, gezet, en 1met beton 2500 1 B 3 2 lil J 2i i:02
128,1 2500 1 N 3 J J 21 ,1

1
128,11 '"'UU' 1met qietasfalt 2500 10 A 3 1 N J 21 ,11

.'"'UU'U"'" ,"~"~u,,,d met beton 2500 10 B 3 2 N J 21 ,12

1v "'UU'U"", I met asfalt 1(fu(slone,n'''uwacke) 2500 10 A 3 3 N J 21 ,11

1V"'UU' u"", I met beton ~"f'''''''LI 2500 10 B -:3 3 N J 21:r2
12a:2 1,2600~1 "3 lil "3 J r 2112

I 12 ,21 1met gietasfalt 2600 3 A 1" lil J 2i ill
12 12 , met beton 2600 3 B 2 N 2i 22
12 Doornikse 2600 10 N J 2 .3

12 11 UUU"""::;' , met gietasfalt 2600 10 A 1 N "2 :31
12 12 uourmKse, , met beton 2600 10 B 2 N 2 ,32

1 In4 Petit graniet 2600 3 N 3 J 2 1,4

128,41 Petit graniet, '"~"~U'''' met qietasfalt 2600 3 A 3 1 N J 211,41
128,42 Petit graniet, ingegoten met beton 2600 3 B 3 2 N J 211,42
I~ Petit graniet, overlaagd met asfalt 2600 "3 ~A- 3 1 N J 211,41

I mat tabel
reftabel steentoets 1 van 2 15-8-01

I



I
I

Materiaaltabel

I
Omschrijving

I 28,5 Graniet
28,51 Graniet,
28.52 Graniet,

I2im.Doorniks met
2817.1. Doorniks met

I met gietasfalt
I met beton

, patronen
, patronen, ;nnonn' >nmet gietasfalt
, patronen, ingegoten met beton_~tllIIDoorniks_m_et_n

29 Kopei I

I-~;Q. I lJ"fJ"""",,,,,J met asfalt
30 Klei onder zand
:3_1_ I I van

I 32,2 dakpannen
~~zana
~ doonf"nrlo';nn

Bijlage 3

Versie: 15 aug 2001

0>

"8
(f)

Qî
.8

0>
"0o
.iicu
;;:

C/)
I-
Wo
I-
Z
W
W
l-
C/)

, ratjetoe 2350 10 N 3 J J 28
"",0"" "nh~1 2350 N S N 16
Muraltmuur, dijkmuur 2350 N 5 N 52,

.s --.
0> C
- 0>"C -'£
0>-'£
0> 0
.0:0
~E
ëiE
(f)

<f.
c
--:c
Q.o>
0.=o ::0

c~
0>Q.o

c
~
Ol
0>
Ol
.S

2600 3 N 3 J J 28,5
260Q 3 A 3 1 N J 28,51
2600 3 B 3 .2. N J 28,52
2600 10 N 3 J J 28,3
2600 10 A 3 1 N J 28,31
2600 10 B 3 2 N J 28,32
2700 1 N 2 J J 29
210Q 1 A 2 1 N J 11,01
2000 N 6 N 30
2350 N 1 N 31
2350 3 N 2 N J 11
2350 3 N 2 N J 11
2350 5 N 2 N N 32,2
2100 NON 20
2000 0 N 34

kade, keermuur, kistdam 2350 NON 56
IBetonnen trap 2350 N 5 N 16

fietsil,ad_ 2350 N 5 N 16

I Toelichting kolommen van de materiaaltabel
nr kolomnaam omschrijving

1 toplaagtype codering van de toplaagtypen op basis van de LTV

I
_- afwijkende toetscode (zie kolom 15)

2 Omschrijving beschrijving van de toplaagtypen

3 soortelijkgewicht standaardwaarden van het soortelijkgewicht; bij de toetsing
worden deze gebruikt

7 Zuilen (% open opp.) standaardwaarden voor het percentage open oppervlakten; bij

I de toetsing worden deze waarden gebruikt

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

10 ingegoten N=Nee; A=met asfalt; B- met beton; zie ook 12; wordt eveneens
gebruikt ter controle vd invoer

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

12 onderlinge "samenhang groepering van toplaagtypen voor omschrijving zie nadere

I toelichting: onderlinge samhang

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

14 STEENTOETS J: deze toplaag kan met Steentoets worden berekend:

I 15 toetscode conversie van toplaagtypen naar typen die of met steentoets
berekend kunnen worden of overeenkomen met een type uit de
LTV. Bij verschil door deze conversie is dit gemarkeerd in de
eerste kolom

I Nadere toelichting: vlakcode
nr omschrijving _

0 overig

1 breuksteen

2 betonblokken

3 natu ursteen

4 betonzuilen - .....~.j""

5 platen

6 gras

7 asfalt

8 basalt

I
I
I mat tabel

reftabel steentoets 2 van 2

I

onderlinge samenhang
nr omschrijving
0 geen

1 asfalt penetratie
2 beton penetratie

3 stortsteen overiaging cq matten, korven e.d.
ook ecotoplaag zonder samenhang

15-8-01



- - r- -.. - - ..... -bek1:'ding volgens RIKZ - - - -- - ..
bijlage 4.1Hydraulische randvoorwaarden

Golfcondities en waterstanden~==~~~~~~~~~ Noordzee, Walcheren

... verschil vakgrens tov RIKZ tabel

Golven
RVW ZE bekled ,RIKZ versie 2001.03.19 1/1

- -
1 I 4,90

4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,05
5,05
5,05
5,10
5,10
5,10
5,15
5,15
5,15
5,20
5,20
5,20
5,25
5,25
5,25
5,25
5,25
5,30

15:16
19-4-02



I
I
I
I
I
I
I
le
I
I
I
I
I
ft
I'
I
I
I
I
I
I

Overzicht hydraulische randvoorwaarden
op toetspeil en op 2, 4 en 6 m +NAP

bijlage 4.2
Noordzee, Walcheren

golftabel1 voor traject: dp 169,5 - dp 375

Golfhoogte Hs in m

~--t·
f:

.' J' .-
5,3

4,8

E 4,3

s:: 3,8

I/) 3,3
::I: 2,8
A

2,3I
I
I

1,8

1,3

0,8

17 18 20 21 33 34 35 3629 30 3122 23 25 26 27

- Hs bij toetspeil

- Hs bij waterstand h =6 m

- Hs bij waterstand h =4 m

- Hs bij waterstand h =2 m

Bij toetspeil geldt voor dit traject: min max
1,49 8,26
4,77 12,51

Golfperiode Tp
12,7

I/)

,S: 11,7

Q. 10,7l-
A
I 9,7
I
I

7,7

17 18 20 21 34 35 3630 31 3323 25 26 27 2922

- Tp bij toetspeil

- Tp bij waterstand h =6 m

- Tp bij waterstand h =4 m

- Tp bij waterstand h =2 m

Maatgevende waterstand

',' i ...
"I

. "

, :::,',1 ...

: .v : "~". ;
' .. ,I'

r,

17 21 27 34 35 3629 30 31 3322 23 25 2618

- toetspeil bekleding -toetspeiI2000.0 (kruinhoogte) -GHW

overzicht traject
RVW ZE bekled , RIKZ versie 2001,03,19

15:15
19-4-021/1
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Noordzee, Westkapelle
dp 201 - dp 225

toplaagindeling bijlage 7.0
conform materiaaltabel

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------r14

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-2
020,1 021,6 022,1020,6 021,1

Label : toplaagtype Dyktafel NZ 201- 225 20030213 versie 3,11

stapgrootte 20 m

Steentoets versie 3,20

Legenda .. gras

• ~onzichtbaarvlak "basalt

.. natursteen

lIIIasfalt

0,0 Iplaten l1li betonblokken .. betonzuilen rip,Et1breuksteen totaal

II~II asfalt penetratie1ta:l111beton penetratieliDlil overlagingleco/mat totaal: 235 ( x 1000 m2)

- tMI- _

12

10

08

06 .
~

02

o

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1O.xls

10:21
11-4-2003



- .. .. i'" - .. r
Vooraanzicht vlakcode

.. ..- .. <iIIt- ....'-
Noordzee, Westkapelle
dp 201 - dp 225

... .., ~ .. (-
bijlage 8.1

~ ----------------------~14

f WE000040-----'
WEOOOO29~

tWE000037tWE000036tWE000035'E000030

WEOOO111 --,___, ,

WEOOO015

.--------+ 02

020,6

r---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-2

WEOOOO84

WE000028

WEOQO027 WEOOO140
WEOOOD06

WEOOOOOl
--~----fWE000002

WEOOO013

022,1

12

10

08

06

_" 04

o

1===::===:::::==::===:::WEOO0I12============::::::::=:;::::J -===:WEOOOO11

WE000026

I

~ __ __,._ _,;-.-WEOOO113 WEOOWEOOOO25

WE000033

WE000092

020,1

Label: vlakcode

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1O.xls

021,1 021,6

Dyktafel NZ 201- 225 20030213 versie 3_11

stapgrootte 20 m

Steentoets versie 3.20

10:21
11-4-2003



I
Noordzee, Westkapelle Bijlage 9
controle dwars

I

vlakcode

20 40 60 80 100 120 140 160

aantal_nz_vlakken

vreemd

1 WEOOOO92 Basalt, gezet. Inç

2 WE000093 Basalt, gezet. I~

3 WEOOO115Basalt, gezet, Inç

4 WE000093 Basalt, gezet. inç

5 WEOOO113 Basalt, gezet, inç

6 WEOOOO26 Breuksteen, gapt

7 WEOOO112 Breuksteen. gapt

180 8 WEOOOO27Asfaltbeton

9 WEOOOO39Asfaltbeton

10WEOOOO38Asfaltbeton

11 WEOOOO29 Asfaltbeton

13,----------------------------------------------------------------------------

12

I
11
10
9

I hoogt. voorland

-2

I I-.-profielesrimooul& __ ---nlelZichtbaarvlakaangapasl Hoogte voorland I

ESRI Profiel

I

I
I
I
I leeatle

In
km

I Opmerking

I

lol
onder boven

grens talud
vlak

I
I

,

hor
ver '1Jy 10 11 12 13
sch

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

la1ud

14 15 16

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

I
Dyktafel NZ 20'- 225 20030213 versie a.n.ss
Dwarsprofiel 1 van 1 "-4-2003
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12

.. ,-... <-

10

08

06

04

o

Noordzee, Westkapelle
dp 201 - dp 225

Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.1
op basis van: ingevoerde waarden zonder reststerktefilterlaag

r---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 14

.-------+ 02

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-2
021,6 022,1020,1 020,6 021,1

Label : vlakcode Steentoets versie 3,20Dyktafel NZ 201- 225 20030213 versie 3_11

stapgrootte 20 m

Legenda

"onzichtbaar vlak .. goed
4',8,twijfel "geavanceerd lIIIonvoldoende "geen oordeel

totaal : 235 ( x 1000 m2)

"voldoende

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3_1O_xls

10:21
11-4-2003
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Noordzee, Westkapelle
dp 201 - dp 225

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

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~14

~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-2
021,6 022.1020.1 020,6 021.1

Label : vlakcode Steen toets versie 3.20Dyktafel NZ 201- 225 20030213 versie 3.11

staQ9l"ootte 20 m

37~twijfel ~geavanceerd lil onvoldoende "geen oordeel
totaal : 235 ( x 1000 m2)

Legenda

~onzichtbaar vlak ~goed
~voldoende

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1O.xls

_.'_

12

10

06

04

02

o

10:21
11-4-2003



- '_ '....._ ~ !'-. '_: ,,-- ':- ~._'I_I - (-'.. :.."r
Noordzee, Westkapelle
dp 201- dp 225

Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.3
op basis van: alleentoplaagstabiliteit

~ ----------------------~14

••• ,L ••••.• I- - - -Ill 02

~---------------- ------------------------------~-2
021,1 021,6 022,1020,1 020,6

Label : aanwezige toplaagdikte

eenheid: [cm]

Dyktafel NZ 201- 225 20030213 versie 3.11

stapgrootte 20 m

Steentoets versie 3.20

Legenda

~onzichtbaar vlak .. goed
"voldoende 39,Altwijfel "geavanceerd lil onvoldoende "geen oordeel

detailtoets :ANAMOS 11111111111111111'stabiel III~IIIIIIIIIIIII instabiel 111111111111111111geenoordeel

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1O.xls

._--

12

10

08

04

o

10:21
11-4-2003
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Noordzee, Westkapelle
dp 201 - dp 225

Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.4
op basis van: ingevoerde waarden zonder reststerktefilterlaag met golftabel 2

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------y 14

r----+ 02

~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-2
021,6 022,1020,1 020,6 021,1

Label: vlakcode Dyktafel NZ 201- 225 20030213 versie 3,11

stapgrootte 20 m

Steentoets versie 3_20

Legenda

~onzichtbaar vlak .. goed
"voldoende 41.ajtwijfel .. geavanceerd l1li onvoldoende .. geen oordeel

totaal : 235 ( x 1000 m2)

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie a.tc.xls

-~-
12

10

08

06

o

10:21
11-4-2003
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Noordzee, Westkapelle
dp 201 - dp 225

Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.5
op basis van: aangepaste invoer zonder reststerktefilterlaag

~------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------~14

.-----+ 02

~------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------~-2
020,1 020,6 021,1 021,6 022,1

Label: vlakcode Dyktafel NZ 201- 225 20030213 versie 3.11

stapgrootte 20 m

Steentoets versie 3.20

Legenda

"onzichtbaar vlak .. goed
"voldoende 22.8]twijfel "geavance~rd .. onvoldoende .. geen oordeel

totaal : 235 ( x 1000 m2)

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1O.xls

_r_

12

10

08

06

o

10:21
11-4-2003
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Noordzee, Westkapelle
dp 201 - dp 225

Steentoets, vooraanzicht resultaten bijlage 11.6
toplaagstabiliteit op basis van aangepaste invoer

r---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~14

•.••••• '" 02

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-2
020,1 020,6 021,6 022,1021,1

Label: aanwezige toplaagdikte

eenheid: [cm]

Steentoets versie 3.20Dyktafel NZ 201- 225 20030213 versie 3.11

stapgrootte 20 m

"goed "voldoende 2O..JJtwijfel IIIgeavanceerd
detailtoets :ANAMOS 11111111111111111' stabiel

lil onvoldoende mi geen oordeel

111111111111111111 instabiel 111111111111111111 geen oordeel

Legenda

.onzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1O.xls

-~-
12

10

08

04

o

10:21
11-4-2003



- ~E~O~, v~ 3:,,"Oe_ta_ - -
met selectie van de maatgevendesituatie pe~looiingstafel - - -r - - - .. _ge_--

Toelsng
stt NZ 201 - 225 20030213 versie 3.20 ZE Dnod;g.xfs pagna 1 van4 11-4-2003



- ~EmoM ye. 3.~oet.ta_ - -
met selectie van de maatgevende situatie pell!looiingstafel - - -r ... - - _._e~--

Toetsi1g
stt NZ 201 - 225 20030213 versie 3.20 ZE Dnodig.xls pagila 2 van 4 11-4-2003



- ~E~O~, v_ 3.~oe_ta_ - -
met selectie van de maatgevende situatie p~looiingstafel - - -r - - - - ~elll(ll. -

methode A I methode B
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- ------.--Eindscore bekleding per tafel, inclusief beh.dersoordeel - - - r - - - - - _.-Bijlage 13

Toetsresultaten
Steentoets . . R ~ g ~

Opper c» en GC'" kwaliteits- co...... Ó
"" "ti Talel vI kt constructie • Am gI IJ .5 :g :;: ! eInd eInd Beheerders Eind- bevindingen oordeel .g! g> ~ +
.! C code a e codering Hs/~D ç t 0 Mat. .~ ä. ~ ~ score score oordeel oordeel Q.) ~ 5f
~ -m (hor. gemeten) Transport _g .2 3 .: tabel1 tabel2 beheerder > _g
_!.! . en en c >cc>cc>cccn$ !~.. .. CJ)CJ)Q)co .. Vol:ë:8 Uit GIS UIt :g :g 'Ë ~ 'Ë ~ 'Ë ~ S .5" S bIjlage bIllage .§ gj "i3 !)l BIjlage ~
.!::! ~ dyk ä. -.:: 'iS ~ S 14.2 14.4 Bijlage ID Q_ È.9 14.3 cu
; $ tafel s ~ .c. ~ ! (exel. (excl. 14.1 (eind) N .2 § stabiliteit ..i
Z ~ [m'l [m'l 0 ~ golf1) golf2} " ("laag")

295 WEOOOOD' 363 48829 sI 2,94 2,94 1,16 1,16 2,20 2,20 n _ 9 9 nvl 0,0 2 2 2 2 9 n.v.t.

294 WEDDDDD2 890 5611 .- -- .- -- .- .. nlg I 9 f nvt O'O.OUT FOUT FOUT 0 0 0 0 f n.v.t.
274 WEDDDDD3 3.302 3.236 29 1,78 2,38 1,52 2,11 2,75 3,71 n _ 9 9 nvl 0,0 2 2 2 2 9 n.v.1.

272 WEDDDDD' 6.489 6.03226 sIk! 3,32 5,71 0,64 1,06 1,15 1,96 n g g g nvl 0,0 1 1 2 1 g _
273 WEDDDDD5 547 3052601 slkl 4,52 5,83 0,46 0,64 1 25 1 65 n 9 9 I nvl 0,0 TWIJF 'TWIJF Wordl GOED als wordl oerekend zonder oenelralie. 1 1 2 1 I n.v.t.
296 WEDDDDD6 2.248 2.478114 kl 7,68 12,60 0,35 0,43 0,82 1,41 n a I _ nvt O'0w.ïIJF TWIJF 1 1 2 1 a n.v.1.
261 WEDDDDD9 407 535 26 puvi 6,33 6,33 055 0,55 1,03 1 03 n _ g t? nvt 0,0 1 1 2 1 I?
253 WEDDDD'D 1.318 1.632 11 ge 1,48 3,61 1,23 2,57 1,86 4,75 n 9 9 9 nvt 0,0 1 1 2 1 a n.v.1.
249 WEDDDD" 2.779 1.368 1 . - - - - - . - _. . - n n n f nvt 0,0 FOUT FOUT FOUT 0 0 0 0 f n.v.t.
245 WEDDDD'3 4.582 5.757 2601 puvlkl 4,93 4,93 0,42 0,42 1 55 1 55 n g g I nvt 0,0 TWIJF TWIJF Wordl GOED als wordl Qerekend zonder oenelralie. 2 1 2 2 Q n.v.t.
246 WEDDDD'5 711 1.4482602 puvi 4,13 4,13079079188188 n 9 9 I nvt 0,0 TWIJF TWIJF WordlGOEDalswordlgerekendzonderpenelralie. 1 1 1 1 I n.v.1.
213 WEDDDD22 4.894 5787 .- .- .- -- _. .- n g. g_ f nvt 0,0 FOUT FOUT FOUT 1 1 1 1 f n.v.t,
214 WEOODD23 478 681 .- _. .- -- _. -- n Q Q f nvt 00 FOUT FOUT FOUT 1 1 1 1 f n.v.t.
217 WEDDOO25 669 2732601 stmv 824 824049049092092 n g g _ nvt 00 1 1 1 1 0 n.v.t.
5 WEDDOO2658.778 25.0697 mv 652 930 - - - - - - - - n 9 _g. f nvt 00 FOUT FOUT FOUT 1 1 1 1 f n.v.t.
7 WEDDDD27 23.390 15.9991 za -- -- -- -- -- -- n a a f nvt 00 FOUT FOUT FOUT 1 1 1 1 f n.v.t.
101 WEDDDD2. 10.993 10.376 1 za - - - - - - - - - - - - n n n f nvt 00 FOUT FOUT FOUT 1 1 1 1 f n.v.t.
9 WEDDDD29 4.799 3.492 1 - - - - - - - - - - - - n n n f nvt 00 FOUT FOUT FOUT 1 1 1 1 f n.v.t.
199 WEDOOO30 65 7917 kl -- -- -- -- -- -- n n n f nvt 00 FOUT FOUT FOUT 0 0 0 0 f n.v.1.
193 WEDOOD33 1.266 97926,01 st 4,06 6,750,450,77 1,13 1,89 n 9 9 I nvt 0,0 TWIJF TWIJF Lage gedeelte wordt GOED als wordl gerekend zonder penetratte. 1 1 1 1 I n.v.t.

Hoge gedeelte ONVOLDOENDE. Beide doorsnedes volgens
.n"

186 WEDDDD35 60 6117 kl -- -- -- -- -- -- n n n f nvt 00 FOUT FOUT FOUT 0 0 0 0 f n.v.t. I

168 WEDDOO36 85 6517 kl -- -- -- -- -- -- n n n f nvt 00 FOUT FOUT FOUT 0 0 0 0 f n.v.t.
150 WEDDDD37 44 4517 kl -- -- -- -- -- -- n n n f nvt 00 FOUT FOUT FOUT 0 0 0 0 f n.v.t.
27 WEDDOO3B1.690 1.883 1 - - - - - - - - - - - - n n n f nvt 00 FOUT FOUT FOUT 1 1 1 1 f n.v.t.
26 WEOODD392.982 2.935 1 - - - - - - - - - - - - n n n f nvt 00 FOUT FOUT FOUT 0 0 0 0 f n.v.t.
11 WEDDDD'D 3.473 1.50817 kl -- -- -- -- -- -- n n n f nvt 00 FOUT FOUT FOUT 0 0 0 0 f n.v.1.
3 WEDDDD'3 4.204 1.3991141 14,331433017017049049 n 9 I_nvi 00 2222 0 n.v.t.
251 WEDDDD.' 288 661 2602 Duvi 502 502 057 057 1 48 148 n a a I nvt 00 TWIJF TWIJF Wordl GOED als wordl aerekend zonder oenelralie. 1 1 1 1 I n.v.1.
222 WEDDDDB4 1,812 2.4971 za -- -- -- -- -- -- n n n f nvt 00 FOUT FOUT FOUT 1 1 1 1 f n.v.1.
192 WEDDDD.9 2.967 2.07826 puvlkl 2,74 4,77 0,88 1,48 2,11 3,65 n _ 9 9 nvt 0,0 2 2 2 2 9 _
56 WEDDDD92 16.518 8.491 2601 strny 3,70 601 080 1 28 1 16 1 89 n 9 9 I nvt 00 TWIJF TWIJF 2 2 2 2 I n.v.1.
59 WEDDDD93 19.237 18.2712601 Duvlkl 478 7750,35068096163 n a a _ nvl 00 2 2 2 2 0 n.v.1.
2 WEDDDD9. 157 3715 -- -- -- -- -- -- n gif nvl 0,0 FOUT FOUT FOUT 2 2 2 2 f I n.v.1.

267 WEDDD"D 3.277 3.854 2601 puvlkl 551 577 049 053 1 28 1 35 n 9 9 I nvl 00 TWIJF TWIJF Wordl GOED als wordl aerekend zonder Denelralie. 2 1 2 2 I n.v.t.
276 WEDDD'" 1.379 1.364114 kl 0,04 00935,1480,1781,98246,33 n n n a nvt 00 1 1 2 1 a n.v.1.
146 WEDDD"2 30.065 2,986 7 mv 068 229 - - - - - - - - n Q a f nvt 00 FOUT FOUT FOUT 1 1 1 1 f n.v.t,
4 WEDDD"3 8.134 3.5822601 slmy 682 803040046096112 n g a _ nvl 00 1 1 1 1 0 n.v.t.

58 WEDOO"5 960 9622601 puvi -- -- -- -- -- -- n 9 g f nvt 00 FOUT FOUT == 3 3 2 3 f n.v.t.
20 WEDOO"6 480 600 2601 sI 5 11 5 11 064 064 1 52 1 52 n 9 9 I nvl 0 ot TWIJF TWIJF Wordl GOED als wordl_g_erekendzondeux10elralle 1 1 2 1 I n.v.1.
293 WEDOO'2' 5.356 6.12526 slkl 100 567060403114669 n a a I nvl 00 TWIJF TWIJF 1 1 2 1 I nieluila

ja 220 WEDDO"D 5.504 4.791 1 - - - - - - - - - - - - n n n ~nVI 0,0 FOUT FOUT T 1 1 1 1 f n.v.1.
ja 225 WEDDD'" 3.845 3.891 11 kl 10,17 16,30 0,19 0,28 0,36 0,57 n 9 I nvt 0,0 1 1 1 1 0 n.v.t.

a 216 WEODD"3 1.565 1,1332601 sllTlY 8,24 8,24 0,49 0,49 0,92 0,92 n 9 9 nvt 0,0 1 1 1 1 I n.v.t.
243,052 149.988
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Eindscore bekleding per tafel, inclusief behZdersoordeel

- - - r
Uit GIS I Uit

dyk

~"._ sgwat
breekpunten 1030

m
constructie IT' c.·5 Klem- Klem- toeslag- ~. rn~ c. . vcodering J 0 c. ll: _ factor gil factor I/o factor-dIkte 2

~~~! ~. OIKten
en m Z )( c:CC)( )( ;O:O~.:.:: c )IC e )IC C )( ~ CDC aJO) C G!>e 'e ')( oX-
ca ca - c:(CD'-CD«sca"'~-O'- .,.- ca'- ca a.-.as .- E e·-f!!ca:=-J::.
S .!! :iE:iE g, e c;, E E s ~ E E E E E E .9 .!!! 0.. E C) XE)( E 'ii.~

c g. i z' l;coCCO-g~ i !.f1:g':s ~ 4? ~~

1

_ tn tafel - ~ <I( b 'D ~ SJ"'.s 0 0 coo en
~ ~ [m2] rm21 0 >... cS .8 ~ ~ ~ en

295 WEOOOOOt 363 488 29 st 22,4 22,S 5,47 5,81 0,07 1,00 489 2,29 2,29 29,00 J 0,20 2500
I 294 WE000002 890 5611 22,4 22,S 5,11 5,47 0,06 1,00 562 -- -- -- -- 1,00 1,00 1,00 N 0,00* 2200

274 WE000003 3.302 3.23629 22,0 22,4 5,43 6,10 0,07 1,00 3.242 2,26 2,52 29,00 J 0,20 2500
272 WEOOOOO'6.489 6.03226 s!ld 219 224 -0 61 548 020 1,02 6.147 1,00 1,25 100 1,00 1,00 100 26,00 J 0,35 2900

I 273 WE000005 547 305 26 01 stkl 22 1 222 465 553 021 1 02 311 1,00 1.00 26,01 J 035 2900
296 WE000006 2.248 2.47811.4 kl 22.0 22.5 5.81 8.96 0.82 1,15 2.853 2,74 3.21 11.00 J 0,20 0,47 0,58 2300

Opper
vlakte

(hor.gemeten)

Cl
('J

~
Tafel
code

."
c:

~
.8
~

gemiddelde

1?14 IWEoooo231 4781 6811 I 21.1 21.11 3.42 3.551 0.041 1,001 681 -- -- I -- [1,00 1,001 1,001 N 10,00 I I I I I 2200
1217 IWEOOOO25I6691 273126.01 stmv 1 21.1 21.21 2.99 3.811 0.241 1.031 2811 I I 1,00 1,00126,011 J I 0,33 I 0.66 I 0.66 I I I 2900
15 IWE000026I58.7781 25.06917 mv I 20.1 21.21 3.54 6.58[ 0.20[ 1,011 25.2561 _I r 1,00 1.001 7.001 N I 0.50 I I I I r200

~Eoooo27123.3901 15.99911 za I 20.1 21.21 6.26 7.771 0.081 1,001 16.0361 -- I -- - - I 3.12 3.771 1,001 N I 0,00 I I I I I 2200
h01 IWE000028I10.9931 10.37611 za 120.4 21.417.1411.8210.281 1.021 10.6271 -- --I -- --I 5,35 14,631 1,OOr N I nnn I I I I I 2200

NE000029I 4.7991 3.49211 120.1 21.1111.3512.1710.0811,001 3.4941 --=::::r -- --110,9512,451 1,001 N 10,00 1- I I I I 2200
7917 kl 210 21111361142 -004 100 79 -- -- -- 1106 1246 1700 J 000 000 2300
979 26,01 st 21,0 21,1 0,52 3,67 0,15 1,01 988 1,00 1,00 26,01 J 0,35 0,40 2900

6117 kl 20.9 21.0 11.50 11.35 -0.25 1,03 63 ,- -- -- 11,06 11.06 17.00 J 2300
1flR IWEoooo381 851 65117 kl 120.820.9111.5411.411-0.1911,021 681 -- --I --[11,1211,12[17,001 J 10,0010.0010.001 112300
150 IWE000037I 441 45117 kl 120.7 20.8111.5511.451-0.2111.021 461 -- --I --111,1311,13117,001 J 10,00 10,00 I 0,00 I I 12300
127 IWEoooo3811.6901 1.88311 I 20.2 20.61 7.76 11.94[ 0.07[ 1,001 1.8871 -- I -- -- I 5,47 11.261 1.001 N I 0.00 I I I I 12200
I?fl IWEOO0039I2.9821 2.93511 I 20.2 20.61 7.5911.671 0.271 1,031 3.D181 -- -- I -- --I 4.98 5,451 1.001 N 10,00 I I I I I 2200

IWE00004013.4731 1.508117 kl I 20.1 20.4112.'-3-'2.421 0.051 1.001 1.5101 -- I -- -- 111,20 11,80117,001 J I O,OO_!0.00 I 0.00 I I I 2300

222 WE00008. 1.812 2.4971 za 211 218 6481116 002 100 2.497 -- -- -- -- 675 1480100 N OOO~ 2200
192 WE000089 2.967 2.07826 puvlkl 210 211 -059 354 014 1,01 2.0951,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00 J 0,42 2900
56 WE00009216.518 8.491 26 01 stmv 20 1 21 0 -1 34 0 17 016 101 8.552 1 00 100 26 01 J 0 40 051 2900
59 WE00009319.237 18.2712601 puvlkl 202 210 -028 353 022 101 18.451 100 100 2601 J 035 045 2900
2 WE000098 157 37 15 20,1 20,2 -0,18 -0,08 0,28 1,04 38 -- -- -- -- 1,00 1,00 15,00 N 0,00 . 2350

I~

NE00011318.1341 3.582126.01 stmv I 20.1 21.01 1.47 3.921 0;'51':0'1 3.6141 _I 1
'
;00 ':00126;@ ~ 1 ~;~~ I 0,361 0.481 I I 2900

lia 1225 IWEOOOt.tl 3.8451 3.89111, Id I 21,2 21,41 0,28 5,251 0,251 1,031 4.0091 I I 1,00 "ool",OOLlli25 I 0,89 I 1,31 I 1 I 2300
ha [216 IWEOOOt.311.5651 1.133126.01 stmy 121.1 21.21-0.39 2.9910.241,.031 1.1651 1 1 1,00 1,00126,011 J I o,33IO,6iiIQM]- 1 12900

243.052 149.988
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- - - - - ,- - - - - r - - - - -_-- - -
Noordzee, Westkapelle
dp201 - dp225

Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.1

12

10

08

06

02

o

op basis van: één oordeelpervlak,inclusiefbeheerdersoordeel

~ ----------------------------------r
14

-

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~·2
020,1 020,6 021,1 021,6 022,1

Label: vlakcode Dyktafel NZ 201- 225 20030213 versie 3.11 Steentoets versie 3.20

stapgrootte 20 m

"voldoende "voldoende? .. naderonderzoek ElIonvoldoende "geen oordeel
totaal : 235 ( x 1000 m2)

Legenda.~ . "goed
~onzlchtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1O.xls

10:21
11-4-2003



- - - - - -a- - - - - r - - -- - -
Noordzee, Westkapelle
dp 201 - dp 225

Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.2
op basis van: één oordeel per vlak, exclusief beheerdersoordeel

r--------------------------------------------------------------------------------------------------------------r14

.-------+ 02

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-2
020,1 020,6 021,1 021,6 022,1

Label: vlakcode Dyktafel NZ 201- 225 20030213 versie 3.11

20m

Steentoets versie 3.20

~ geavanceerd ElI onvoldoende .. geen oordeel

totaal : 235 ( x 1000 m2)

~goed ~voldoende

onzichtbaar vlak

- -_-
12

10

08

06

04

o

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1O.xls

10:21
11-4-2003



1- - - - - ,- - - -- - - -- -r - - --
Noordzee, Westkapelle
dp 201 - dp 225

Toplaagstabiliteit toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.3
op basis van: één oordeel per vlak met B.gr = O.gr +0.5m, exclusief beheerdersoordeel

~ ----------------------------------r
14

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1·2
020,6 021,1 021,6 022,1

Steentoets versie 3.20

020,1

.-----+ 02

12

10

08

06

04

o

Label: vlakcode Dyktafel NZ 201- 22520030213 versie 3.11

stapgrootte 20 m

.titwijfel III geavanceerd ElI onvoldoende .. geen oordeel
totaal : 235 ( x 1000 m2)

"goed "voldoendeLegenda

~ onzichtbaar vlak

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1O.xls

10:21
11-4-2003r.



- - - - - ..- - - -- - - - -- - r -
Noordzee, Westkapelle
dp 201 - dp 225

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

r---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~14

r-------I- 02

~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-2
020,1 020,6 021,1 021,6 022,1

Label: vlakcode Steentoets versie 3.20Dyktafel NZ 201- 225 20030213 versie 3.11

stapgrootte 20 m

Legendal.oO",htbaa",., _goed
"voldoende 3i.~twijfel .. geavanceerd III onvoldoende .. geen oordeel

totaal: 235 ( x 1000 m2)

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1O.xls

- -
12

10

08

06

04

o

10:21
11-4-2003



- - - _ ..- - _, _ - - - _ _- - r -
Noordzee, Westkapelle
dp 201 - dp 225

extra dikte bijlage 16.0
voor score="goed" op basis van alleen toplaagstabiliteit

r---------------------------------------------------------------------------------------------------------~14

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~·2
020,1 020,6 021,6 022,1021,1

Label: aanwezige toplaagdikte Dyktafel NZ 201- 225 20030213 versie 3.11 Steentoets versie 3.20

L.L!H4;10>

~[10;20>

"[0,1;2>

"[2;4>

&1[-100;-15>

vlak "[-15;-5>

EIII[20;>

136,2 [0;0,1> totaal : 235 ( x 1000 m2)

graf vooraanzicht
dyktafel met volledige kleurvulling versie 3.1O.xls

- --
12

10

08

06

04

02

o

10:21
11-4-2003
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met selectie van de maatgevende situatie p~looiingstafel - - -r - - - - "'ge_e-

logisch aangevuld bestand
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met selectie van de maatgevende situatie pe~looiingstafel - - -r - - - - """ge",-

logisch aangevuld bestand
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met selectie van de maatgevende situatie p~looiingstafel - - -r - - - - "'ge_,-

logisch aangevuld bestand
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met selectie van de maatgevende situatie p~looiingstafel - - -r - - - - "ge.logisch aangevuld bestand -
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