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Uw kenmerk

Het onderstaande punt betreft wijzigingen in de ontwerpnota van de Oud Noord-
Bevelandpolder, versie D3, documentnr. PZDT-R-072690ntw.

•
Breuksteensorteringen
Tijdens de besteksfase heeft het Projectbureau besloten de sortering 10-60 met
patroonpenetratie in zijn algemeenheid niet meer in de kreukelberm toe te passen.
Voor het ontwerp van de kreukelberm in de Oud Noord-Bevelandpolder betekent dit
dat op basis van de reeds gemaakte berekeningen de volgende conclusie kan worden
getrokken. De sortering 10-60kg strokenpenetratie wordt in alle gevallen vervangen
door de sortering 40-200kg stroken penetratie. Uitzondering hierop is het van
dp1818+50m tot dp1820 waar een sortering van 10-60kg toepasbaar, en i.v.m.
aanwezigheid van het strand ook wenselijk is.
Alle overlagingen breuksteen gepenetreerd met gietasfalt bestaan uit sortering 10-
60kg i.p.v. 5-40kg.

Kleilaagdikte
Uit aanvullend klei-onderzoek door waterschap Zeeuwse Eilanden in februari 2008
blijkt dat de aanwezige laag mijnsteen op de Oosterscheldezijde van de
Westhavendam minder dik is dan aanvankelijk bekend was.
Aanvullende berekening [Bijlage 1] toont aan dat de aanwezige mijnsteendikte van
O,20m voldoet aan de semi toetswaarde benodigde onderlaagdikte.

Rijkswaterstaat Zeeland Telefoon (

Projectbureau Zeeweringen Fax 0118 62 1993

Pia Postbus 1000,4330 ZW Middelburg

Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1, Internet www.zeeweringen.nl

Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

http://www.zeeweringen.nl
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PZDT-R-08078 ontw

Het behouden van de bestaande laagdikte mijnsteen onder het nieuw te realiseren
talud van betonzuilen is daarom ook voor werkgroep Kennis en de beheerder akkoord.

Open Steenasfalt Westhavendam
Naar aanleiding van negatieve reacties op de presentatie van het ontwerp aan de
belanghebbenden in Colijnsplaat, is er een heroverweging gemaakt van de toe te
passen toplaag op de talud Westhavendam, havenzijde.
Om zowel de uitstraling als het uitzicht van de haven aan te laten sluiten op de
huidige toestand is er voor gekozen de boventafel van het binnentalud van de
Westhavendam niet te voorzien van een met asfalt gepenetreerde
breuksteenoverlaging.
Aanvullende berekeningen hebben aangetoond dat open steenasfalt met een laagdikte
van 0,12m rekentechnisch toepasbaar is. Uit praktisch oogpunt wordt gekozen voor
het toepassen van een laagdikte van 0,15m, welke wordt afgestrooid met grond. De
open steenasfalt wordt toegepast tussen dp1816+50m tot aan de kop van de
Westhavendam.

In de berekeningen, opgenomen in de Bijlage, zijn twee belastinggevallen
doorgerekend.

1. Open steenasfalt belast met de golven in de haven [Detailadvies
MB/06504/1340]. Golfbelasting bestaat uit golfklap. Berekende dikte voor
dwarsprofiel 8 en 9 is resp. 0, 12m en 0,15m. [Bijlage 2 en 3]

2. Open steenasfalt belast met golven buiten de haven [Detailadvies
MJA/06050/1340]. Belasting bestaat uit stroming over binnentalud. Profiel 8
is stroomsnelheid <6m/s, en dus toelaatbaar. [Bijlage 4] Profiel 9 heeft een te
lage kruinhoogte [Bijlage 5]. Echter extrapolatie van de formule [Bijlage 6 en
7] geeft eveneens een stroomsnelheid van <6m/s .

•

-Biilegen aanvullende berekening
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Versie 12_5 e
Wijzigingen t.o.v. versie 12_4: ontwerpen gekantelde blokken met s=2mm ipv s=1 mm; afschuiving conform inzichten december 2007

eSpreadsheet ontwerpen 15-01-08

RANDVOORWAARDEN RIKZ

w. H. Tp Dichtheid water II [m +NAP] Iml (.) Itonlm3]

0 1.6 5.4 '.025
2 2 5.9

3 2.2 6.2
4 2.2 6.2

I öntwerppeu 2060 : 3,45

Oud Noord-Bevelandpolder

Miinsteendikte Westhavendam
I ...;n.;.gl~'" I OOSTERSCHElDE

Nr. WtjzlqlnQ Artamos opnieuw taren rp.kpnen

Bijlage 1

algemeen soort bekktdlng beton zoreo . .
nadere omschrijving vd bekladln --,

dlJkpaalnumme .3
niveau bovengren [m "NAP] 5,45
niveau onderaren [m +NJ\PJ 1,45

(1:2.5 - ':6) "ék.f1"'''ftnl~ helling [11] 3,20

t I. bestek.helllng • 0,2 cf - 0,. ..{l.2ol-O,4 -0,4
bodemnlv.au op 50 m afstan [m +NAP] ·10,00

takf!'nwa.nio>. .taandlkte (m( 0,45
'lIIkf:i'" .....AfUd4! soortelijke mas.a Itonlm3 2,522

biJ blokken: breedte (lang. talud (m)
bij blokken: lengte (evenw. dijk (m)

l.n~f1"111 """r~...!tIOO wlunhij ~I.-tI
[.) I 5,02A. I,.tn01l. .tab,,, I

UI.~nWlun~ dikte filten.ag (m( I 0.15
Opbouw dijk

kllkkh"" I k[
kleilaa Ikl.ikerrVzandSCh~brede dijk

bij klelkem: niveau kruin m -+-NAP
biJ kleilaag: dikt. kleilaag (m) 0,20

'1''1''''' (m +NAPJ 3,45

H. (m) 2.20
Tp 1-] 6,20

~Op (-( 1.63
ys (m) 1,34

Hs>O,7d7 ja/nee

mex. Hs (m( n.v.t.
Tp behorend bij ma •. Hs - n.v.t.

~Op behorend biJ mu. Hs en bijbehorende (,1 n.v.t.
T

aanwezige H sJAD (.( 3.35
toelaatbare HsJAO (.) 3,41

geldig? (Incl. langdurige belasting goldig Iongeldig & l.l-resultaat ANAMOS stabiel/twijfel./onvold Twr el/stabiel

min. benodigde ondertaagdikte nleU'il
(m) 0,60

went (onder fitter)

aanwezige onderlaag voldoende dik? j8lneelgMI .... ,.,eeerd .-
.. mi teeteweeree benodigde
onderlaagdikte (onder fltter [m] 0.6 10.021

(cnoeroerde grond) (zonder minimum

toplaag

onderlagen

- aatgevende "5 {m ...NAP] .J,40

condities '-I.. ... ""

stabiliteit

afschuiving

Ruimte voor opmerkingen:

. . . . . . .



Spreadsheet asfaltbekledingen Bijlage 2V.rsie 8.0, d.d. 14-08-2006

WIJDQlf"Ig tov verSIe 7 01 OSA ook berekenen op ,!ramlng

POLDER Westhavendam profiel 8 (venant golfklap)

DIJKVAKNR

0,00
0,00
0.28

0,11

kruin te laag
0,00
0,13 of! "" j~ IJ '0
O,QO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,12

0,12

Waterbouwasfaltbeton
boven GHW

INVOER
parameter

niveau onderkant bekleding

&enheld

m t.o IJ NAP
ontwerppeil m 1.0 IJ NAP)
otfhoo_9_te

cot 0

breedt~esloten reen

reocte damwandscherm

ondeeorcnd kJellzandlmi nsteen
dikte kleilaag (mi
r. (ton/m

ften/m1

[tcrvm

a. (-I
(-I

UITVOER overdrukke"

z+q cf z+r
0_ wat.rbouw •• faltbelon

UITVOER olfkLa en
(mi

0.....,willt.rbouw •• faltbeton

UITVOER TOTAAL
Iml

0 .... wat.rbouw .. faltbeton rml

Open steen asfalt
golfklappen buitentalud tot ontwerppeil + 1/4 Hs
stromin buitentalud, kruin en binnentalud vanaf ontwer peil

INVOER
parameter
niveau onderkant bekledin buiten
niveau onderkant bekledin binnen
ontwerppeil

eenheid
[m t.c.v. NAP)
m t.c.v. NAP
m t.o.v. NAP

olfhoo te
cf node

col {X buitentaluc
cot 0: binnentaluc

m t.c.v. NAP

mi,

m
klei/zand
Im]

P. [ton/m

r_'_N.I.~ [Ion/m

P ... , [ton/m

a. 1-]

"- 1-]
wrïvin sparameter talud -]
versnellin vd zwaartekracht [mts]
ruwheid buitentalud 1-]
ruwheid kruin 1-
ruwheid binnentalud• UITVOER overdrukken bultentalud

m
q Iml
z+q of z+r Iml
D.... OSA

[m]
(niet maagevend want OSA is open
UITVOER stroming D>15cm
z~-hc [m]

buitentalud [mts)
mi,
mi,
mi,

rekenwaarde
kruin "2%

rekenwaarde
binnentalud u2% mIs

rekenwaarde [mIs]
Score op stroming [-J
UITVOER olftJa n buitentalu(

0,9

0,8

0,7

]:0,6
<U

1,025 ~O,5
2.2 -0

OIl

E°,4
1.12

0,3

0,2

0,1

° °

1.45

3.45

1.025

1.03

0,015
Q,81

0.8
5,1

3

1.6

Waterbouwasfaltbeto n
-r-r-__ ,__-_.._co~n~tr"'o~le';-'o~p~.!!,o~lf!.!k~l.!!a¥!!DD';'e"!nc--,__--,___-__,-'-'.cO.2~k~le~1 -,---~1~.2~m"tin~s~te'."e~n--._---0_1 3 kler

1 2 zand
+---+---+---I-----if----I---+---t---+'------,-+---+---+..,-'o_ /_->" 1"3

+---+---+---I-------jf___---I--_+---+----;,-'---+:-.L-+--+--;r-:_-j,.</.~/~:-.__1. mijns teen....-~,/

./~' 14
+---+---I-------jf------I---+-.- ..--:..-/"-b--'--+-.-..-.-.»-:l.V-.:._.--:~,...·~---+---;'...,--+--,-01_rnünsteen

+---+---+---I---~f___----:4~".:.:__+---+~...:.:_....".4--+.,.....O':_+--~+_=_-----i 1:5 kiel

+-__ +-__ I--_~f----~~,~~~.~'~~+---,~~~~~~--~~:_+-~~+-----;~~~~~~1.3zand

t=j::t:l'~'~,~t;~i-~.y,~·:jË:=!=:j=~t=j::::t=joverig
-1-

4,5 5 5,52,5 3 3,5
Hs lrnl

40,5 1,5

Open steen asfalt
-r-r- __ --,c",o~n!"t,-,-ro~le~o~p~o~l.!!fk~l~a¥l!Pp~,e,!!nc___ -r-r- ~___.:.1:.::2.;:.k:::le:_i-r-r- -r-r ---,1:3 klei

0,9

0,8

0,7

]: 0,6

'";; 0,5
-0
bilE 0,4

0,3

0,2

0,1 I
° ° 0,5

,.r /

7

t:::t::;:l:~;i~~=~==~~==~j:=:j::=joveng

3 3,51,5 2
Hs lrnl

2,5

D.... OSA Iml
UITVOER TOT AAL buitentalu(
D_, OSA Iml

Ruimte veer opmerkingen

1 '4 kiel

6

/'
1.2 zand

1:4 klei

4



Spreadsheet asfaltbekledingen Bijlage 3Vers!. 8.0. d.d. 14-08-200e

WijZlQlng tcv verere 7 01 OSA ook berekenen OD stroming

POLDER Westhavendam profiel 8 {variant golfkJap}

OIJKVAKNR

Waterbouwas altbeton
boven GHW

INVOER
parameter eenheid

m La v NAPniveau onderkant bekleding

ontwerppeil
otfhoogte

m to If NAP

col u

breedte gesloten leen

lengle damwandscherm

ondergrood kleilzandlmi'nsteen
dikte kleilaag [mi

r. (ton/m

(tonJm

{ton/m

[-J
[-J

UITVOER owrdrukken

q
z+q of z+r
DIninwat.rbouw •• f.ltbeton [ml

UITVOER otfkbl n
0 .... wat.rbouwa.f.ltbetol'1

UITVOER TOTAAL
[mJ

0 .... waterbouwasf.ltbetol1 [mI

• VCt," lIi~fah." ved.aUlng die I I~." ,ri t11ol'!Q.111

... ol, ri., I J,,:,e~. 'l

v. '.!IOfall DI .. Ill 1'>110'. 1

....;1" de I nl,e'" , ~ eo

Open steen asfalt
golfklappen buitentalud tot ontwerppeil + 1/4 Hs
stromin buitentalud, kruin en binnentalud vanaf ontwer peil

eenheid
buiten m la v. NAP
binnen m t.O.V. NAP

m r.c.v. NAP]

eet u buitentaluc
cot (.( binnentaluc
breedte kruin
kruinho te m 1.0.V. NAP
olf loo tcv waterlïn

toelaatbare stroomsnelheid
breedte esteten teen
len te damwandscherm
ondergrond
dikte kleilaag

m
mi,

kleilzand
[mi

P. [ton/m 1,025

1,6

2

1.12

1
0,015
9,81

1

0,00
0,00
028

0,12

kruin te laag
0,00
0.13
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00

0,15

0,15

[ton/m

[ton/m

wrijvin sparameter talud
versnelfin vd zwaartekracht [mIs]
ruwheid buitentalud
ruwheid kruin [-J
ruwheid binnentalud

• UITVOER overdrukken bultentalud

[mi
[mi

q
z+q of z-r

~: ~::geVend want OSA is open (mI
UITVOER stroming 0>15cm
z2"'.-hc [mi

[m
I-J

buitentalud ]mfs]
rekenwaarde mi,

kruin u2% mi,
rekenwaarde mi,

binnentalud u2% mi,
rekenwaarde (mis]

[-JScore op stroming
UITVOER olfklappen buitentalu(
D.... OSA [mJ
UITVOER TOTAAL buitentalut
D.... OSA [mI

Ruimte voor opmerkingen

1,45

3,45
1,1

5,1

2,4

Waterbouwasfaltbeton
, __ ,--_-"cT'0"_,n",tr",o"l,,er'0"'>p,,-b.'2(0'iI"_,fk"'l"'a=pp'Te,,n'---_,--__ ,-_---,-'-,_,2--'k'.:'lee_i_,___~,,-'=-2"m']""'ns"'te"'e"n-,_----;-.,1'3 kler

.: /" ~
" /."

1.2zand
• /. 1,3

••••• /;,' mijnsteen

1'4 klei

1:4
ijnsteen

.: '~ ...../.

1,5 2,5 3 3,5
Hs[ml

2 4 4,5 5,5 6

Open steenasfalt
,- __ ~coTn~tr~o'-'l..,e--'oOJ)p"__'j...o"l~fk"l"'a=pp,,'eTn..-----,____---_,___-'-:2~kl-ei--,------,.-----,1:3 klei

/
t-----r----1----t-----r----1-7~--t-----r-~~-11:2zand0,9

0,8

0,7

~0,6

'"~ 0,5
-0
bi)

_El 0,4

0,3

0,2

0,1

° ° 0,5

/

14klei

./

2
Hs [m]

1,5 2,5 3 3,5 4



Bijlage 4Spreadsheet asfaltbekledingen Verste 8.0. d.d. t ....08-20oe

WiJZlgtng tov versie 7 01 OSA ook berekenen 00 stroming

POLDER Westhavendam Pfofiel 8 (variant stroming)

OIJKVAKNR

Waterbouwas altbeton
boven GHW Waterbouwasfaltbeton

-r-r-__ ,_----"-co;=n"tr"o"-~:;e-'o=-p=~I0'Tlf"k"l-"a=ppT'e"-n'----,_--,___-___,-'-1 ",.2_:ko;o'eo:_,-,-~1".~2 "m",in"'s"'te"e"n-,-_---c-.,1 3 kie'INVOER
fHJnheid
re t.o v, NAP

parameter
1.2 zand

ni veau onderkant bekleding 0.9

0.8

0,7

:§:0.6
v

1.025 ~0.5
2.2 -o

ec
2 ~0.4

1,12

I 0.3

0.2

0.1

0

0 0.5

ontwerppeil

olthoo<jJte
m t.o .v NAP

col [I

breedte gesloten teen

len te damwandscherm

klellundlmïnsteenender rond
dikte kleilaag [mi

[Ion/mo,
.... rnfjosteen..·····v·+---+---I---1!---l---4~':_-+----t.":_"'_""f---+,-'---+--..,...-i'-'---j 1:5 klei

.····V+---+---I--!-!---l~~~---+~~~--1o~-+~~t-~~~~711.3zdnd

t=t::t:;;;g~"~/~~"~"'EV=E:r~E:'t":"':~t/=Joverig.'~ '.;;7

[ton/m ,,' ./
[ton/mP ....

0, [,1

[,1

UITVOER owrdrukken

q
z+q of z+r
0 .... waterbouwa ..faltbeton

UITVOER otfkla n
[mI --f-

4,5 5 5.51.5 2.5 3 3.5
Hs lrnl

640 .... waterbouw •• faltbeton

UITVOER TOTAAL
[mI

0_ w.terbouwasfaltbetol'1 [mI

I tg<

Open steen asfalt
golfklappen bultentalud tot ontwerppeil + 1'4 Hs
stromin buitentalud, kruin en binnentalud vanaf ontwer ei!

Open steenasfalt
"T'"__ _.c"0"in",t"-ro"-,-,le,-O"')I!-ID~O"I-"fk,,,I"'~t!t',,,4ern'---__ ""!" -,__:_1:.:::2.;ck::.:'e.:_i-, ----, ---,13 klei

INVOER
eenheÎd
m t.o.v. NAP

parameter
niveau onderkant bekleding builen -0.57

0.9
1,45

0,83.45
2.2
6.2 0,7
3 .e

:§: 0.6
3 v5,65 ~ 0,54,847 -ce ""~ 0,4

0,3
0.•

1,025 0.2
1,.

0,1
1.01

0
0.015

0 0,59.81

1:2 zand

/niveau onderkant bekleding binnen m t.c.v. NAP
ontwerppeil m t.c.v. NAP .r .:olfhoo le
olf riode

cot IJ: builentaluc
cot a binnentaluc
breedte kruin .../kruinho te m t.o.v. NAP

m
mi,

1:4 kleiolfo loo tov waterliin
toelaatbare stroomsnelheid
breedte esloten teen
len te damwandscherm

/'
/'

onder rond
dikte kleilaag

kleilzand
[mi /
[ton/m t===l::::~~~;t~~~=t~I~=Ë==~t~=:j:==joverig

I

P.
[ton/m

[ton/m

0, [-1
[,1

wrijvingsparameter talud [,1
3,51.5 2

Hs [ml
2.5 3 4[mIs Jverenelhn vd zwaartekracht

ruwheid buitentalud [.)
ruwheid kruin [.)
ruwheid binnentalud

UITVOER overdrukken buitentalud• 0,00
0.00
2.30

0,00

2,65
12,80
0.14
6,67

3.3<0
7.62
3,81
9.30

'.05
goed

0,20

0,20

[m
[mi

q
z+q ofz+r

~: ~::gevend want OSA is open (mI
UITVOER stroming (0)15cm
zzo,;,-hc [mi

1-1
buitentalud [mis]

rekenwaarde
kruin u2%

rekenwaarde
binnentalud u2% [mIs

rekenwaarde fm/sJ
[.)Score op stroming

UITVOER gotfklappen buitentaluc
D_OSA [mI
UITVOER TOT AAL buitentalu(
OrninOSA [m)

Ruimte veer opmerkmgen



Spreadsheet asfaltbekledingen V.rwle 8.0, d.d. '4-08-2008

WI}Zlgrng rev versIe 7 01 OSA ook be,ekenen oe stroming

POLDER Westha ...endam prone! Q (vanant alromlngJ

DIJKVAKNR

Waterbouwasfa[tbeton
boven GHW

INVOER
parametttr eenhe,d

niveau onderkant bekleding m tO.\I NAP

Bijlage 5

0,9

0,8

0,7

:§:0,6
<U

1,025 ~0,5
2.2 "Ol)
1.12

~O.4

0,3

0,2

0,1

° -

° 0,5

breedte gesloten teen

ontwerppeil
IOOlfhooQte

lengte damwandscherm

ondefQfOnd
dikte kleilaag

r;

m t.o .v NAP

kleihandfmi neteen
[mi
{ton/m

(ton/m

[ton/m

0.

UITVOER overdrukken

R.

z:+qof z+r
D_ wat.rbouw •• faltbeton

UITVOER otfklll n
[mi

UITVOER TOTAAL
0 .... wat.rbouw .. f.ltbeton Iml

[mi

Open steenasfalt
golfklappen bultentalud tot ontwerppeil + 1/4 Hs
stramt" buitentalud, kruin en binnentalud vanaf ontwer eil

INVOER
parsm8ter een~id
niveau onderkant bekledin buiten m la .v. NAP

Waterbouwasfaltbeton
-r-' __ -.-_~c~o:!_!n'.!.tr~o~l ....er'0~lDI'.'~1Z10'iI:!_!fk"l"'a'J<tDD,.e;O_"'---_-.-__ r-r- __ ,."'_;2'_!k"'le"-'-.---...,.'-'!c2-"mc;J',,"''.''te'"e~n--,-_-;....,' Hie,

.: < 1 2 zand+---~~---+---r--~--+---+---~~---+--~.~ / 13

+---+---+---I-----1-----t---+--~-;,-'-++--+---I-7-:_.j,.</.;:....://:_._;. mijnsteen.r~.;
14klel

..... ~.. ,.
+---+---+---I-----1-;----t- .:-,:-.....:,-17-'----+-.-.-.» - •• -:.I-V'-r- --C,..7.1'. 't----I--.,.-.:_+--.-,-o.-I,."jITli,nsteen

..... r-/.... '·5 kiel

+-----+-----+-----t----1~~··~··_;'1-----tr~~f~----~~~~~~~--~~~~13zand./ ..···V Vt==t::t:~t.~..~,~i;:~*..y~'~3::=l=:1=~î==t:~t=joverig

1,5 2 2,5 3 3,5
Hslm]

4 4,5 5 5.5 6

0,11
0,9

1,45
0,83.45

2.1
e.2 0,7
3.-

:§: 0,62._

47 <U

4.585 ~ 0,5
'0
Ol)

,; 0,4

0,3
a .e

1,025 0,2
I.'

0,1
1,02

I °0,015

° 0,5(;1.81

niveau onderkant bekledin binnen
ontwe peil
olfhoo te
alf node

cct c buitentaluc

m t.c.v. NAP
mtax NAP

m t.c.v. NAP

mi,

[m
kleilzand
[mi
[ton/m

0.

[ton/m

R.
wriivin s rametertalud
veesnelün 'Id zwaartekracht
ruwheid buitentalud

[ton/m

H
H

[mIs]

Open steenasfalt
-r-r- __ __!c~oqn-'.!t~ro~le;_:o~)D~~o~l-'.!fk"l~a~DP....le!-!n -r-r- --,-_:_1-~.2;k~[e:_i -r-r- -r--r ----,1 3 kie'

.:,/
.:-"/

, 2zand

/

7

14klel

ruwheid kruin
ruwheid bmnentalod

• UITVOER ov.rdrukk.n buitentIIud
0.0
0.00

z+q cf z+r 1.82
O.... OSA

[mi 0,00
(niel maagevend want Q5A IS open
UITVOER atromin D>15cm
Z2")O-1"Ic [mi kruin Ie laag

[mi 7,80
0,13 »v v-

buitentalud [mIs) 0,00
rekenwaarde mi, 0,00

kruin u2% mi, 0.00
rekenwaarde mi, 0,00

binnentalud u2% mi, 0,00
rekenwaarde [mIs] 0,00

Score op stroming [-I
UITVOER olfkla n buitenlalut
D.... OSA [mi 0,21
UITVOER TOTAAL buit.nlalu(
D....,OSA [mi 0,21

Ruimte voor opmerkmgen

1,5 2
Hs lml

2,5 3 3,5 4



Spreadsheet asfaltbekledingen v."ie 8.0, d.d. 14-08-2006 Bijlage 6

POLDER Weslha ...endam proflel 9 (vanani stroming. zonder afkap kruinhoogtB)

OIJKVAKNR

Waterbouwas altbeton
boven GHW

INVOER
pBramet",.

niveau onderkant bekleding

eenheid

m t.o IJ NAP
ontwerppeil m to IJ NAP

breedl~sloten teen

col (I

renere damwandscherm

onder rond
dikte kleilaag

,'.
kleilundlmi nsteen
[mi
(ton/m

[tonlm1

[torvm

1-1
[.J

UITVOER ov.rdrukken

z+q of z+r
D_ w.t.,bouw •• f.ttbeton
UITVOER otfkLil n

[mI

0_ w.t.rbouw •• f.ltbetof1
UITVOER TOTAAL

[mI

'I'

w. 0' ~1if;JI <I ti O\llllri. I !;1 d 4j"II~ ","ordel LoII1~QiII"

11011 -s v

,ulll

Open steenasfalt
golfklappen bultentalud tot ontwerppeil + 1/4 Hs
stram'" bultentalud, kruin en binnentalud vanaf ontwer eil

INVOER
parameter eenheid
niveau onderkant bekledin buiten m tc.v. NAP
niveau onderkant bekledln binnen m t.O.V. NAP
ontwerppeil m t.c.v. NAP

le [m
If riode

COl Ct buitentaluc

m t.c.v. NAP

mi,

[mJ
kleilzand
(mJ
{ton/m

Co

[ton/m

[ton/m

1-1

versnellin vd zwaartekracht [mis 1

H

[m
[m

[mJ

[mIs)
mi,

0,00
0,00

1.62

0,00

3,34
7,60
0,13
B,g7

3,41J
8,51
4,25

tO,09
5,04

.~d
0,21

0,21

UITVOER overdrukken buitentalud

q
z+q of z+r

rekenwaarde

rekenwaarde mts

UITVOER olfkla n buitentaluc

wriivin sparameter talud

ruwhendbutlëntalud
ruwheid kruin
ruwheid binnentalud

~: ~:~evend wanl OSA is open {mI
UITVOER etromin D>15cm

buitentalud

kruin u2% mIs

binnentalud u2% [mIs
rekenwaarde [mis]

Scar. op stroming H

Waterbouwasfaltbeton
~ __ ,-_--"cT'0","",tr,-,o,-,l-"erO",lP,,-'= /l"o,-;l",fk",l",a=PP'Te"-"'-_,- __ ,--_~c',,,,,2c"k,:,leo'.' -r--~';..c,,,_2 ",m';1i",ns",te"e"n~_~~' Hl et

1 2 zand+---~--+----~----+---~-----+----~----~---+----~----+'~~~~ 13
••..• ",.' miJnsteen

" / /

.' _/./

0,9

0,8

0,7

~0,6.,
1,025 ~0,5

2,2 '0

1,12
jO.4
0,3

0,2

0,1

0

0 0,5

- -

2,5 3 3,5
Hs lrnl

4,5 5 5,51,5 4

Open steenasfalt
-r-' -'c='o""...,t"'ro""l"e"'o""0"'--l"o"l...,fk"'l,,aJ!l'oo,,'er" -. -.--'-,'=2.;k",le,_i-r-r- -,- --" Hlei

0.11
0,9 1,2 zand

1,45
0,8 ./

3,45 .r>2,1
6.2 0,7

.: /,v3._
~0,62,_

3 ,"7_ 7 .,
4,585 ~ 0,5 / 1 ti klei

'0 './6 OD
~ 0,4 /

0,.
0,3 V

1,025 0,2 overig
1,.

2 0,1
1,02 I

1 0
0,015

1,5 3,59,81 0 0,5 2 2,5 4
Hs lml

D......OSA [m]
UITVOER TOT AAL buit.ntaluc
DmlnOSA [m]

RUimte voor opmerl<.mgen

6



6

~ 5,5
.§.
"C 5
ëii.c
Qj 4,5
c:
VI
E 4
0
0....... 3,5VI

3

--I

I

Bijlage 7

7,5

-- - --
I

.._._
~

<, I
I

4 4,5 5 65,5 6,5 7

kruinhoogte [m]




