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Doei van deze nota is bet verschaffen van inzicht inzake 
het waterkerend vermogen van de Eilanddijk in relatie tot 
het optreden van extreme stormvloeden.
Eerst wordt in het kort ingegaan op de achtergronden van 
de berekeningsresultaten in het in 1974 door de Studiedienst 
Vlissingen uitgebrachte advies aangaande de dirnensionering 
van deze dijk op Deltasterkte.
Sindsdien zijn extra en nauwkeuriger metingen en berekeninger 
uitgevoerd, met name voor wat betreft het golfspectrum ter 
plaatse. Hierdoor bestond de mogelijkheid de destijds gedane 
aannamen en berekeningsmethoden nader te toetsen en te evalu
eren .
Dit houdt in, dat met name een dijkgedeelte van 400 m bij het K.N.M. 
gebouw volgens de huidige inzichten qua dirnensionering in bet 
kader van de Deltawet minder veilig lijkt dan in 1974 werd 
berekend.
Ook volgens de huidige inzichten is de veiligheid van dit 
dijkgedeelte echter zodanig, dat een stormvloed met over- 
schrijdingsfrequentie van 1 : “300 zeker kan worden gekeerd.
Om de vraag naar de juiste mate van veiligheid te kunnen beantwoorden is 
een verder onderzoek naar bet golfklimaat tijdens relevante 
stormvloeden bij noordwestelijke windrichting ter plaatse van 
de Eilanddijk echter noodzakelijk, teneinde een betrouwbare prognose 
te kunnen maken omtrent de vorm van het energiedichtheids- 
spectrum tijdens superstormvloed.
Het uitvoeren van metingen en nadere berekeningen in de komen
de twee jaar wordt aanbevolen.
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Een conceptean deze nota werd ais notitie WWKZ-80.V272 bij 

brief nr. 2848 d.d. 20 november 1980 verzonden aan voorzitter en 

leden van de Werkgroep Zeeweringen Walcheren en d.d. 25 november 

1980 besproken op de vergadering van voornoemde werkgroep. Mede 

naar aanleiding hiervan zijn enige wijzigingen aangebracht en is 

deze nota tot stand gekomen. Gelijktijdig hiermee is het concept 

van deze nota, notitie WWKZ-80.V272 vervallen.
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1. Inleiding.

Deze nota heeft ten doei voorlichting te geven inzake het water-
1 )

kerend vermogen van de Eilanddijk in relatie tot het optreden 

van extreme stormvloeden. Deze dijk is in 1975 in het kader van 

de Deltawet versterkt. Bij het opstellen van deze nota is er 

vanuit gegaan dat de lezer bekend is met de situatie ter plaatse 

en mede over een zekere achtergrondinformatie beschikt aangaande 

de discussie met betrekking tot deze dijk welke in de afgelopen 

jaren heeft plaatsgevonden. Hiertoe wordt met name verwezen naar 

de verslagen van vergaderingen van de Werkgroep "Zeeweringen 

Walcheren'1 vau de afgelopen drie jaar, alsmede naar de volgende 
brieven (zie Appendix).

1. nr. 2262 d.d. 27 augustus 1974 van de Studiedienst Vlissingen 

gericht aan de Hoofdingenieur A van deRi jkswaterstaat, Arron

dissement Vlissingen;

2. nr. 77/7427 d.d. l6 december 1977 van het Waterschap 

Walcheren gericht aan o.a. Gedeputeerde Staten van Zeeland, 

de Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat in Middel

burg en het Hoofd van de Provinciale Waterstaat in Zeeland;

3. nr. 8O/I668 d.d. 9 mei 198O van het Waterschap Walcheren aan 

de Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat in de 

directie Zeeland;

4. nr. 6951 d.d. 24 juni 198O van de Provinciale Waterstaat 

aan het College van Gedeputeerde Staten in Zeeland;

5. nr. AXK 9359 d.d. 27 juni 198O van de Directie Zeeland aan 

het Hoofd van de Studiedienst Vlissingen van de Rijkswater

staat .

In hoofdstuk 2 van deze nota wordt in het kort ingegaan 

op de achtergronden van de berekeningsresultaten in het in 1974 

door de Studiedienst uitgebrachte advies aangaande de dirnensionering 

van deze dijk op Deltasterkte.

1) Voor een overzichtssituatie zie bijlage 1. In
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In hoofdstuk. 3 komen díe aspecten aan de orde, welke de 

discussie hebben geopend aangaande het al of niet deltaveilig 

zijn van deze waterkering.

In hoofdstuk 4 wordt de gemeten golfoploop tijdens storm

vloeden welke na 1975 zijn opgetreden, getoetst aan de bestaande 

golfoplooptheorieën.

In hoofdstuk 5 worden enige conclusies getrokken aangaande 

de mate van veiligheid van het beschouwde dijkvak, alsmede worden 

in dit hoofdstuk enige aanbevelingen gedaan.
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. 2. Achtergronden van het op 27 augustus 197^ door de Studiedienst

Vlissingen uitgebrachte advies aangaande de'vereiste kruinhoogte

van de Eilanddijk. '

2.0 Algemeen.

Bij brief nr. 2262 van de Studiedienst Vlissingen aan het 

Hoofd van het Arrondissement Vlissingen van de Rijkswaterstaat in 

Zeeland werd o.a. advies uitgebracht aangaande de minimale kruin

hoogte (n) van de Eilanddijk ter verkrijging van de vereiste delta- 

veiligheid. Hierbij werd de Eilanddijk in twee afzonderlijke secties 

verdeeld :

a. Het dijkvak gelegen langs de Dijkstraat.

b. Het oostelijk gelegen dijkvak ter plaatse van het K.N.M.I.- 

gebouw.

2.1 Hoogwaterstand-golfhoogte.

Naar de inzichten van 197^ met betrekking tot de golfbeweging 

en golfontwikkeling in de Westerscheidemond, werd aangenomen dat bij 

een superstormvloed bij heersende windrichting uit noordwest de 

Eilanddijk slechts aan geringe golfaanval blootgesteld zou worden. 

Door diffractie rond het Leugenaarshoofd en het Roeiershoofd zouden 

de oorspronkelijk uit noordwestelijke richting aankomende gölven 

zodanig bijdraaien, dat de voortplantingsrichting nagenoeg evenwijdig

aan de lengte-as van de dijk langs de Dijkstraat zou zijn, waarbij
. 1 ) tevens een aanzienlijke golfhoogtereductie zou optreden .

Uit de berekeningen van destijds bleek derhalve dat níet de

combinatie van hoogwaterstand en golfoploop bij superstorm uit

noordwestelijke richting maatgevend was voor de kruinhoogte, doch

de combinatie van hoogwaterstand-golfoploop , welke een afgeleide

was van een gelijkwaardige depressie boven het zuidelijke gedeelte

van de Noordzee, waarbij een windsnelheid van 31 m/s gedurende
tenminste 5 uur uit de richting 250° ten opzichte van noord zou

- optreden -

1) zie bijlage 1
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1 )optreden (lit [ l-j. en [ 2] ). Dit resulteerde in de volgende rand

voorwaarde voor de bepaling van de golfoploop:

1. Hoogwaterstand: N.Â.P. + 3,35 m.

2. Significante golfhoogte ter plaatse van de teen van de dijk 

Ht = 2,85 m.

3. De golflengte ter plaatse van de teen van de dijk 

Lt = 55 m.

2.2 De golfoploop,

De golfoploop bij de Eilanddijk werd berekend aan de hand 

van de door de Deltacommissie aanbevolen golfoploopformule:

z^ = 8.f.H^2 tano[ (cosß - B/L) [m] (1)

Hierin is :

Zptf = de golfoploop die door 2% van dé
0 oplopende golven wordt overschreden [m]

f = coëfficiënt, waarvan de grootte
afhankelijk is van de ruwheid van 
de glooiing (f = 1 voor een aaneen
gesloten steenbezetting)

Hl/3= significante golfhoogte aan de 
' teen van de dijk (ook wel aangeduid

met Ht) [m]

a = hellingshoek van het buitentalud
van de dijk

3 = hoek tussen de golfrichting en de
normaal op de dijk ßf verminderd 
met 10°j ofwel

ß = e? - io°

B = bermbreedte [m]

Omtrent de berekening van de opzet van de hoogwaterstand wordt 

verwezen naar het rapport Deltacommissie deel 2, (hst. 3.>1)' alsmede 

naar de Rijkswaterstaats publicatie nr. ‘9 "Over het berekenen van 

Deltaprof ielen" (hst. 3 ■).

1)
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L = 'golflengte ter plaatse van de teen
van de dijk [m]

g = zwaartekrachtversnelling [iris ]

Destijds was tevens reeds een door het Waterloopkundig Laboratorium 

ontwikkelde golfoploopformule bekend: •

met

zOP/ = C(e) . r . T . /gHtana [m]
d fa p J.

3

(2)

r = (1 - B/L)

In deze formule komen enkele grootheden voor van het golfenergie- 

dichtheidsspectrum ter plaatse van de beschouwde dijk:

C(e)= parameter welke in belangrijke mate 
afhankelijk is van de breedte van 
het golfenergiedichthe idsspeetrum

T = de periode -welke volgt uit de frequen- .
^ tie met de max. hoeveelheid energie • 

in het energiedichtheidsspectrum [s]

De golfoploop ter plaatse van de Eilanddijk werd aan de hand van 

de klassieke golfoploopformule, volgens vgl (1), berekend. Dat het 

gebruik van de klassieke golfoploopformule werd verkozen boven bet 

gebruik van de modernere formule volgens vgl (2) had de volgende 

redenen :

1. Met betrekking tot kruinhoogteberekeningen voor dijkvakken elders 

langs de Westerschelde, was steeds gebruik gemaakt van de klassieke 

golfoploopformule. In die gevallen waarbij golfhoogtemetingen ter 

plaatse van het beschouwde dijkvak hadden plaatsgevonden, kon een 

redelijk inzicht verkregen worden omtrent de correlatie . tussen de. 

berekeningen en gemeten veekhoogteligging.

Bij gebrek aan relevante golfhoogtemetingen en veekwaarnemingen 

ter plaatse van de Eilanddijk lag het voor de hand om een elders

. - beproefde -
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beproefde golfoploopformule te gebruiken,volgens vgl. (1).

2. Met betrekking tot de modernere formule bestonden destijds enige 

restricties ten aanzien van de toepasbaarheid van deze formule 

bij de kruinhoogteberekening van de Eilanddijk

a. De golfkammen dienden evenwijdig te zijn aan de oever.

b. De grootte van de parameters 0(e) en welke uit de gegevens 

van het golfenergiedichtheidsspectrum kunnen worden afgeleid, 

diende bekend te zijn. Deze waarden kunnen slechts worden af

geleid indien er wordt beschikt over instrumentale registraties 

van waverider of stappenbaak. Na statistisch-analytische ver

werking van deze registraties bij de Dienst Informatieverwerking 

(DIV) zijn de waarden van deze parameters te bepalen uit het 

berekende golfenergiedichtheidsspectrum.

In het jaar 1974 was -bij gebrek aan spectrale golfgegevens 

t.p.v. de Eilanddijk- de formule niet bruikbaar;

De waarden van de genoemde parameters waren voor normale storm- 

vloedomstandigheden niet bekend, zodat een schatting van de 

vorm van het golfenergiedichtheidsspectrum tijdens superstorm- 

vloed louter speculatief zou zijn.

Verder waren ten tijde van het uit te brengen advies in 1974

meerdere buitenlandse golfoploopformules voorhanden, zoals de golf-

oploopformules van Hunt, Saville en de Shore Protection Manual, lit

[3] j [4] en [5]* Er echter bestond geen reden om het gebruik van een

van deze formules te prefereren boven de door de Deltacommissie
1 )aanbevolen klassieke golfoploopformule volgens vgl (1).

Zoals reeds vermeld bleek uit de waterstands-golfhoogtebereke-

ningen een maximale oploophoogte voor te komen bij golfontwikkeling
uit de richting 25O0 ten opzichte van noord tijdens een superstorm.

In het bij brief nr. 2262 uitgebrachte advies van de Studiedienst

Vlissingen werd de kruinhoogte ter plaatse van de Eilanddijk op

grond van de in tabel 1 genoemde gegevens bepaald:
_______________________'_____________ - Tabel 1 -

Voor sommige dijkvakken langs de Westersbhelde en Westerscheidemond, 
waar sprake was van een bijzohdere situatie (hoog gelegen voorland) 
waren de kruinhoogten bepaald op grond van modelproefresultaten 
(zie lit [ 9 ] ) .

1)
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Tabel 1 ■■ Eilanddijk 
(oostelijk 
gedeelte)

Eilanddijk
langs
Dijkstraat

oriëntatie van de normaal op 
het dijkvak t.o.v. noord

199° 170°

helling buitenbeloop 
dwarsprofiel bermhoogte t.o.v. N.A.P. 

bermbreedte

1 : 4 
+5,0 m ,
IO m

1 : 4 
+ 5,0 m
IO m

windrichting 250° 250°

max. stormvloedpeil t.o.v. N.A.P. +3,35 m +3,35 m

dominerende golfhoogte aan de teen
van de dijk 2,85 m 2,85 m

dominerende golflengte L, aan de teen 
van de dijk 55 m 55 m

golfoploop 4,65 m 4,20 m

kruinhoogte (inoi. buistooteffect en 
overhoogte) t.o.v. N.A.P. + 8,6 m +8,15 m

kruinhoogte na afronding t.o.v. N.A.P. +9,0 m + 8,5 m

Bij aanleg van de nieuwe dijk in 1975 kwam de kruinhoogte van 

zowel het dijkgedeelte langs de Dijkstraat alsmede het dijkgedeelte 

ter plaatse van het K.N.M.I.-gebouw op het niveau N.A.P. +9,4 m te 

liggen.
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3• Veekwaarnemingen en golfhoogtemetingen ter plaatse van de
• .

Eilanddijk na dë', deconstructie van deze dijk in 1975.

3.0 Algemeen.

Tot 1974 was het aantal beschikbare veekwaarnemingen ter plaatse 

van de ’’oude1’ Eilanddijk beperkt. Ook waren er in het verleden ter 

plaatse geen golfhoogtemetingen verricht. De bruikbaarheid van de 

veekwaarnemingen in relatie tot het ontwerp op Deltaveiligheid was 

tevens zeer betrekkelijk. Enerzijds was het profiel van de nieuw te 

ontwerpen dijk anders dan dat van de oude dijk, anderzijds kreeg de 

nieuw te ontwerpen dijk een wat andere oriëntatie en werd zij -t.o.v. 

de ligging van de oude dijk- dichter bij de diepe geul in de Wester

scheldemond gesitueerd.

De oude dijk, welke na de doorbraak bij de stormvloed van 

1 februari 1953 was aangelegd, had een benedenbeloop van 1 : 4, een 

bermhoogteligging op N.A.P. +5,00 m, een relatief smalle bermbreedte 

van 5 m, een bovenbeloop van 1 : 2\ en een kruinhoogte van N.A.P.

+8.00 m. Na de stormvloed van 23 december 1954 -met een maximum 

stormvloedpeil van N.A.P. +3,56 m te Vlissingen- lag het veek ruim 

3è m boven dit peil en na de stormvloed van l6 oktober 1958 lag het 

veek ruim 3 m boven het maximum stormvloedpeil van N.A.P. +3,45 m.

Deze gegevens waren in relatie tot het nieuwe ontwerp moeilijk 

op hun waarde te schatten. De volgende factoren speelden hierbij een 

rol :

- Het verschil in taludhelling tussen beneden- en bovenbeloop bij de 

oude dijk.

- De beperkte golfoploopreductie welke de berm tijdens deze stormvloe

den gaf: enerzijds door haar hoogteligging, anderzijds door haar
• 1 ) breedte '.

- De meer west-waarts georiënteerde ligging van de normaal op de

dijk-as t-.p.v. het K.N.M.I. gebouw9alsmede een geringere breedte 

van het voorland,bij het nieuwe ontwerp. _ _De _

1) .
. Uitgaande van de kritieke fase tijdens het bereiken van de hoog

waterstand geeft een berm maximale golfoploopreductie indien zij t 
op dit niveau ligt. Daarbij dient de bermbreedte B zodanig te zijn 
dat B/L » 1/4 (L=golflengte t.p.v. de teen van de dijk).
In dit geval kan gesteld worden dat B/L << 1/4, daar B = 5 m.
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- De veekhoogte 1 Lgg ¡ ng i s liüVun bet niveau dat door 2% van liei 

aanta l keren go 1 fop loop wordt oversshroderi.

3. 1 Veekwaa rnom inceri tia 1975» .

Na liei gereedkomen van de nieuwe dijk deed zich de enigszins 

bijzondere omstandigheid voor dat in een periode vari 3 jaar enkele 

a tormv 1 oederi voorkwamen met een re lat .lei' 1 age overschrijd ings- 

frekwentie vari de hoogwaterstand. De veekhoogte] igging we lke na 

enkele vau vleze stormv 1 oederi werd oppieineten verschafte directe 

informatie met betrekking tot de veiligheid van de dijk. in tabel 

2 wordeni enige karakter intioke waarden genoemd.

Tabel 2: Ueekwa¿irnem.Í ngen Kiianddijk.

datum
plaatse 11jk max. 
stoniiv loedpe i 1 in 
iii boven N.A.P.

jaarl. over- 
sebrijdings- 
frekwoniie

veekmerk- 
hoogte in m 
boven N.A.P.

windricht 
snelheid

mg en wlnd- 
(rn/s)

Goeree Vlissingen

03-01-76 3,95 0,02’.. 7,0 - 8,3 m WNW 18 WNW 18

ro 0 1 3,51 0,16

eo\£>) WNW 13 WZW 20

13/16-11-77 3,78 0,06 6,6 - 8,8 m WNW 17 ■ W-WNW 19

02-01-79 3,40 0,2 -7,5 m NW 17 NW 15

Uolfhoogtemetingen waren tui* plaatse van de Kiianddijk tijdens deze 

stormvloeden niet verricht.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat bet veek op een niveau tussen 

3 m en ni boven bet stormv loedpeiL werd waargenomen, mot daarbij 

een heersende windrichting op do Noordzee uit de sector WNW-NW.

Naar de inzichten van IDYA werden dergelijke hoge goi fop Lopen 

ter p ] na tse van de f*] j. Lambi ij k t i j dens der ge lij ke stormv 1 (.»eden niet 

waars cb iju I. ij k gen ebt . Zen I s roods ori de r paragraaf ‘3.0 gezegd : bet 

.naritai beschikbare waarnemingen was destijds gering en zij waren 

• tevens niet zeer* relevant te noemen.
In haar brief nr. 77/7^127* d.d. 16 december 1977 betreffende 

de stormschade opgetrodon nan de ze ewa rai ngen te Walcheren, maakt bet. 

Waterschap Walcheren reeds molding vau "een verontrustend hoge golf-

• - oploop -

*) reeds in de inleiding omschreven
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oploop bij een nieuwe, op deltahoogte aangelegde dijk", terwijl 

het Waterschap in haar brief nr. 8O/I668 d.d. 9 mei 198O, naar 

aanleiding van de tijdens de stormvloed van 2 januari 1979 opge

treden stormschade aan het benedenbeloop van de Eilanddijk(als

mede kleiverlies aan het bovenbeloop j stelt:"dat de golfaanval op 

de nieuwe dijk krachtiger is dan in de berekeningen is aangenomen, 

Dat betekent een hogere golfoploop en een sterkere aanval op de 

glooiing dan verwacht werd."

In het nu volgende zal aan de orde komen dat :

a. de golven tijdens noordwester-storm ter plaatse van de Eiland

dijk hoger zijn dan destijds in 197^ werd verwacht;

b. de golfoploop daarbij verhoudingsgewijs nog veel groter is 

dan aan de hand van de destijds gehanteerde klassieke golfop

loopformule kon worden berekend.

3.2 Golfhoogtemetingen.

Naar aanleiding van de discussie binnen de Werkgroep ’’Zee

weringen Walcheren” betreffende de onverwacht hoge golfoploop bij 

noordwester stormen ter plaatse van de Eilanddijk zijn door de 

Studiedienst Vlissingen in het winterseizoen 1979 - 1980 bij 

bepaalde stormcondities golfhoogtemetingen verricht ter plaatse 

van de Eilanddijk.

Deze metingen, tijdens stormen uit noordwestelijke richting 

en een maximum stormvloedpeil tussen N.A.P. +3,0 m en N.A.P.

+3,30 m,gaven een redelijk goede indicatie omtrent de opgetreden 

significante golfhoogte tijdens de in tabel 2 genoemde stormvloe

den.

‘ 3«3 Relatie tussen veekhoogteligging en 2%-golfoploop.

Gezien de relatief hoge veekligging bij de in tabel 2 genoemde 

stormvloeden is de vraag gerezen of de huidige kruinhoogte van de 

dijk zodanig is dat onder superstormvloedomstandigheden aan het 

Kriterium van ten hoogste 2%-golfovers lag wordt voldaan.

___________________“ Daarom -

reeds in de inleiding vermeld,/ (Ile Appendix) .
i )
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Daarom dient 'allereerst te worden ingegaan op de vraag hoe

uit de veekwaarnemingen uit tabel 2 het niveau van de 2%-golfoploop
1 )kan worden bepaald .'.

a. Bij de bepaling van de vereiste kruinhoogte dient; zoals reeds 

gezegd, het kriterium, dat ten hoogste 2% van het aantal golven 

overslag zal geven, ais basis.
Definieer ais zveek: bet verschil tussen veekhoogteligging en 

maximum stormvloedpeil.. Uit onderzoek is gebleken dat *

Gebruik wordt nu gemaakt van de in lit [6] gegeven relatie:

zn% = 0,77 / ¿ - Tög n'. zLmJ eo

Dus Z1% = 0,77 /21 . z „
¿/O (*0

Z2% - 0,92 & 0,9 z , veek
(5)

Om bovenstaande relatie toe te mogen passen moet aan een aantal 

voorwaarden met betrekking tot enige karakteristieken van het 

golfveld worden voldaan. Op grond van de onder'3-2 genoemde golf

hoogtemetingen wordt hierbij kortheidshalve vermeld dat vgl (3) 

van toepassing is met betrekking tot golfoploop van onregelmatige 

golven op de Eilanddijk.
b. Het niveau van de berm ligt op N.A.P. +5,00 m.

Uit de gegeven hoogwaterstanden in tabel 2 mag blijken dat de 

bermreductie voor alle vier genoemde stormvloeden optimaal was 

geweest, indien de bermhoogte op ong. N.A.P. + 3>65 m had gelegen. Bij 

.ontwerpcondities wordt namelijk uitgegaan'van' een optimale hpibopreduc- ‘ 

tie bij ligging van de berm op maximum stormvloedpeil. Ter • 

verkrijging van een juiste relatie tot superstomvloedcondities diBnfrdus 

het effect van een hogere oploop ten gevolge van niet optimale 

golfoploopreductie,te worden geneutraliseerd.

- Een -

1 ) • -dit is het niveau dat door 2% van het aantal oplopende golven
wordt overschreden

2) . . .
dit bleek uit verricht onderzoek door de Meet- en Adviesdienst 
Delfzijl in de Directie Groningen van Rijkswaterstaat
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Een exacte schat-ting van dit effect is niet te maken, omdat tot 

dusver op dit specifieke verschijnsel geen gericht modelonderzoek 

met onregelmatige golven heeft plaatsgevonden. Uit beschikbare 

W.L.-rapporten waarin dit effect zijdelings is onderzocht (lit. 

[7], [8] en [9]) mag worden opgemaakt dat een schatting van een 

IO% hogere reductiefactor dan die welke optreedt bij bermligging 

op stormvloedpeil, reëel is.

Het in rekening brengen van de onder a en b genoemde effecten 

levert de relatie tussen zveek en z^ bij een optimale oploopreductie 

ten gevolge van de berm met betrekking tot deze stormvloeden:

Uit tabel 2 kan nu afgeleid worden dat de golfoploophoogte z 

tijdens deze stormvloeden bij optimale bermreductie zou bedragen

De zorg welke het Waterschap Walcheren in haar brief nr. 77/7^427 

uitspreekt met betrekking tot de golfoploop is dus begrijpelijk. Immers 

indien men bovengenoemde marge in de 2%-golfoploop zou superponeren op 

het maximum stormvloedpeil tijdens een superstorm uit noordwestelijke 

richting, dan zou het niveau van de 2^-golfoploop bij schatting 

tussen N.A.P. +8,0 m en N.A.P. +9,4 m liggen. Een dergelijke

globale schatting zal een zekere onderschatting betekenen van de 

werkelijk optredende 2%-golfoploop tijdens stuperstormvloed. Er mag 

immers worden verwacht dat de optredende golfhoogte tijdens super-

(6)

2 5 m < z0* < 4 m¿/o

stormvloed
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. stormvloed groter-zal zijn dan tijdens de beschouwde stormvloeden 

het geval is geweest. Hoewel de golfhoogte tijdens noordwester 

storm wat hoger is dan destijds werd verwacht verklaart dit echter 

niet de hoge golfoploop tijdens deze stormvloeden. Ook het verschijn

sel dat de golven wat meer uit zuidwestelijke richting komen dan 

destijds werd verwacht bij noordwester storm geeft bij lange niet 

een plausibele verklaring.

De problematiek met betrekking tot de hoge golfoploop ligt niet 

zozeer bij een onderschatting van de optredende golfhoogte, doch ligt 

meer meer bij de onbekendheid met de golfkarakteristieken ter 

plaatse, zoals golfsteilheid, golfrichting , en golfperiode. Deze 

golfkarakteristieken worden beïnvloed door weerkaatsing bij het 
overschrijden -na refractie- van de grenshoek^ lussen de dieptelijnen 

ter plaatse van de geulwand van de Wielingen en de golfrichting, 

alsmede door refractie en breken van golven op de vlakte van de 

Raan, diffractie rond het Leugenaarshoofd en Roeiershoofd en -dat 

betreft meer het dijkgedeelte van het K.N.M.I.:v terugkaatsing vari 

golven op het dijkvak langs de Dijkstraat.

N.B. Bij noordwester storm is de windrichting nagenoeg evenwijdig 

aan de golfkamrichting ter plaatse van de Eilanddijk, zodat van 

een uit het windveld gelopen golfveld gesproken zou kunnen worden. 1

1)
De golven, welke vanaf de Vlakte van de Raan in de richting van 

de Wiélingen lopen, buigen, gaande van ondiep naar diep water 

"van de normaal af". Hierbij kan -in analogie met breking van 

lichtstralen- terugkaatsing ontstaan ais. de hoek van golfinval 

groter is dan een zekere grenshoek.
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• 4• Toetsing van de klassieke golfoploopformule en de modernere

golfoploopformule aan de uit veekwaarnemingen "herleide"

2%-goI foploöp.

4.0 Algemeen♦

Allereerst wordt de klassieke golfoploopformule (vgl (1))

getoetst aan de uit de veekligging afgeleide 2#-golfoploop. Hiertoe

is van de in tatei 2 genoemde stormvloeden de stormvloed van 13/15

november 1977 ais representatief voor deze groep beschouwd. Een

uitspraak met behulp vari de toetsing wordt geacht voor alle vier
1 )stormvloeden te gelden . De novemberstorm van 1977 is gekozen omdat 

hierbij de meest nauwkeurige veekwaarnemingen zijn verricht. Tevens 

is de moderne golfoploopformule (vgl (2)) getoetst aan de gemeten 

veekwaarnemingen.

4.1 De klassieke golfoploopformule.

= Ö f H1 tana (cosß-B/L) [m]

3

Op biz 4 zijn de symbolen reeds gedefinieerd. "The best fit"
. . . 2 )vari de uit metingen en berekeningen 7 verkregen waarden van golf

hoogte en golfrichting tijdens de stormvloed van 13/15 november 1977 

staat in tabel 3 vermeld.

Tabel 3

Goifoploopberekening stormvloed 13/15 november 1977
klassieke golfoploopformule.
Aanname: berm op stormvloedhoogte.

K.N.M.I. Dijkstraat

f 1 1
H! 1,40 m M7 m

3
tana 1/4 1/4
8 0 ¡m0
L 43 m 38 m
B IO m IO m

z2% = 2,16 m
................ .....................—i,, 1

1,24 m "

i )
Enige terughoudendheid geldt m.b.t. dè stormvloed van 20/21 januari 
1976 gezien de heersende windrichting t.p.v. de Westerscheidemond, 
welke sterk afwijkt van de geregistreerde windrichting op D.E. Goeree.

;Opzet-golfhoogte-relatie afgeleid uit nota 74.5 van de Studiedienst 
Vlissingen betreffende incidentele golfwaarnemingen langs de
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Rekening houdend met de aspecten genoemd in par. 3.3 met 

betrekking tot relatie veekhoogte - 2% oploophoogte en de niet 

optimale reductie ten gevolge van de berm, kan deze berekende 

oploop "vertaald” worden naar veekhoogteligging.

Tabel 4 veekhoogteligging

stormvloed 13/15 nov. 1977 gemeten in m 
boven N.A.P.

berekend m.b.v. 
klassieke golf
oploopformule 
in m boven 
N.A.P.1)

veekhoogteligging K.N.M.I.
Dijkstraat

7,7 m - 8,8 m 
6,6 m - 7,0 m

6,4 m
5,3 m

1 )'max. stormvloedpeil (= N.A.l3. +3,78 m) pius 1,2 maal z^y

Het grote verschil tussen gemeten zvee^. ( = hoogteligging 

veek - maximum stormvloedpeil) en de aan de hand van de klassieke 

golfoploopformule berekende zvee^- ls ais volgt duidelijk te 

maken

'veek gemeten X z veek berekend (?)

Een dergelijke discrepantie tussen metingen en berekeningen is 

niet te verklaren met een mogelijke onnauwkeurigheid in de uit 

berekeningen en metingen bepaalde waarden van Hi en golfrichting, 
welke waarden in de golfoploopformule zijn gebruikt.

iDe vraag of de klassieke golfoploopformule voldoet ter plaatse 

van dit dijkvak is nu actueel geworden. Opgemerkt zij dat elders 

langs de Westerschelde een dergelijke discrepantie tussen golf- 

oploopberekeningen aan de hand van deze formule en veekwaarnemingen 

niet aan de orde is geweest. In het algemeen kon worden vastgesteld 

dat er een bevredigende correlatie tussen meting en berekening . 

bestond.

De
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De oorzaak in- de onbruikbaarheid van de klassieke golfoploop

formule zal moeten worden gezocht in de problematiek met betrekking 

tot de golfkarakteristieken tijdens noordwester storm, zoals 

omschreven in par. 3*3? alsmede met betrekking tot de ligging 

van het dijkvak nabij de diepe geul in de Westerscheidemond.

Het moge duidelijk zijn dat met deze oploopformule ook de

veekhoogteligging bij de andere -in tabel 2 genoemde- stormvloeden
1 )

niet verklaard kan worden .

4. 2 De modernere oploopf ormule .

zoof = C(e) . r . T . /gH? tana [m] 
cb P j

r = (1 - B/L)

Met betrekking tot de verklaring der symbolen wordt verwezen 

naar vgl (2) op blz 5* Zoals bij de bespreking van deze formule in 

par. 2.3 reeds naar voren is gekomen, dient men een beeld te hebben 

van de grootte van de spectrale waarden en C(e). Uit de in eind 

1979 verrichte golfhoogtemetingen met behulp van een waverider ter 

plaatse van de Eilanddijk, is voor lage stormvloeden bij noord

westelijke windrichting een goede indruk verkregen omtrent de 

grootte van deze waarden, zodat een toetsing van deze oploopformule 

aan de waarnemingen bij de in tabel 2 genoemde stormvloeden verricht 

kan worden.

- Tabel 5 - 1

1 ) Vanzelfsprekend is er van uitgegaan dat het destijds in 1974 

ingediende plan -volgens tekeningnr. B5-74.02 en B3-73-139“ 

waarvan in de berekeningen is uitgegaan, ais zodanig ook is 

uitgevoerd.
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Tabel 5

Golfoploopberekening .stormvloed 13/15 november 1977
Max. stormvloedpeil: N.A.P. +3.78 m
Moderne golfoploopformule (vgl (2) )

K.N.M.I. Dijkstraat

C(e) 0,69 0,69 (uit metingen 1979)

r 0,77 0,75
1 )(berminvloed)rf 0,85 0,83

T
P

g 1

6,5
9,81 m/s2

6,5
9,81 m/s2

(geschat)

Hf
3

1,40 m 1,-47 m ("best fit")

tara 1/4 1/4

invalshoek ip’ 0 48°

reductiefactor 
m.b . t. invals
hoek

1 2/3

z2% 3,53 m 2,36 m

1) rT = de reductiefactor r gecorrigeerd met het effect van een 
relatief hoge bermligging: rf « 1,1 x r.

Vertaald naar de hoogteligging van het veek na deze stormvloed 

luidt dit tot de in tabel 6 berekende veekhoogteligging

(zveek " 1»1 Z2%}-

Tabel 6 veekhoogteligging

stormvloed 13/15 nov. 1977 gemeten in m 
boven N.A.P.

berekend m.b.v. de 
moderne golfoploop
formule in m boven
N.A.P.

veekhoogteligging K.N.M.I.
Dijkstraat

7,8 - 
6,6 -

eo 0r\ 
n

eo r— 7,65
6,4
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Bij vergelijking van de gemeten waarden en berekende waarden 

in tabel 6, mag geconcludeerd worden dat van een redelijke corre

latie tussen berekening en meting sprake is, al leveren de 

berekeningsresultaten nog steeds enige onderschatting op. Een 

dergelijke correlatie mag ook aanwezig worden verondersteld bij 

toetsing van bovengenoemde formule aan de overige in tabel 2 ge

noemde stormvloeden.

4.3 Conclusie.

Resumerend kan worden gesteld dat de destijds in 1974 

gehanteerde klassieke golfoploopformule welke door de Delta

commissie in haar rapport werd aanbevolen, geen betrouwbare 

waarde van de golfoploop geeft ter plaatse van de Eilanddijk, 

in geval van een noordwester storm. De met deze formule berekende 

waarden blijken bij toetsing ver achter te blijven bij de gemeten 

waarden van de golfoploop.

De oorzaak hiervan zal gelegen zijn in de bijzonder situatie 

ter plaatse van de Eilanddijk, zoals reeds vervat is in de laatste 

alinea van paragraaf 3.3«

Met betrekking tot de beschouwde stormvloeden blijkt de 

moderne golfoploopformule een goede correlatie te geven tussen 

berekening en meting. Dat in de "toetsingsberekening" de berekende 

waarden enigermate (_+ 10$) lager liggen dan de gemeten waarden mag 

toegeschreven worden aan de nauwkeurigheid, waarmee sommige golf- 

oploop-bepalende factoren zijn te schatten.

Dit laatste betekent echter nog niet dat deze formule zonder 

meer praktisch toepasbaar is met betrekking tot de golfoploopbere- 

kening bij superstormvloed. Hierop wordt in paragraaf 5.1 terugge- 

kornen. •

Tevens mag uit het voorgaande worden geconcludeerd dat de 

problematiek met betrekking tot de Deltaveiligheid in hoofdzaak 

betrekking heeft op het dijkgedeelte in de nabijheid van bet K.N.M.I.- 

gebouw (tussen raai 36.800 en raai 37.200)*
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5. Veiligheid van de huidige hoogwaterkering.

5•0 Algemeen.

In dit hoofdstuk komt aan de orde de veiligheid welke de 

huidige dijk biedt met betrekking tot het optreden van storm

vloeden bij windrichting NW. In relatie hiertoe wordt een 

suggestie gedaan om aan de hand van toekomstige metingen een 

nauwkeuriger beeld te verkrijgen aangaande de Deltaveiligheid 

van de Eilanddijk.

5•1 Veiligheid met betrekking tot de superstormvloed.

Uitgaande van het gegeven dat de bekledingsconstructie 

aan de eis van Deltaveiligheid voldoet, zal het kriterium met 

betrekking tot de Deltaveiligheid liggen bij de vorm van het 

dijksprofiel en bij de kruinhoogte, in relatie tot de toelaat

bare mate van golfoverslag tijden superstormvloed.

De huidige hoogteligging van de berm (0,4 m beneden 

ontwerppeil) is zodanig dat tijdens superstormvloed de oploop- 

reductie optimaal genoemd mag worden. .

Uit de veekwaarnemingen op deze dijk sinds 1975 mag worden 

geconcludeerd dat de kruinhoogte van deze dijk met betrekking 

tot de golfoploop tijdens superstormvloed aan de (te) lage kant 

is.

Hoewel uit hoofdstuk 4 blijkt dat het gebruik van de 

moderne oploopformule (in het geval van de Eilanddijk) in veel 

betere overeenstemming is met de meetresultaten dan het gebruik 

van de klassieke golfoploopformule, mag daaruit nog niet worden 

geconcludeerd dat de vereiste deltaveiligheid verkregen kan 

worden’ door het zonder meer invullen van waarden-in deze moderne 

oploopformule. De waarden van C(e) en Tp mogen dan wel op basis 

van acht golfenergiedichtheidsspectra van lage storm

vloeden redelijk goed te zijn af te schatten, bij superstorm- 

vloedomstandigheden zijn deze waarden,zonder dat een verder 

onderzoek naar deze parameters wordt gedaan, minder goed bruik

baar
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baar. Er zijn immers te weinig relevante golfregistraties ter 

plaatse van de Eilanddijk beschikbaar om een betrouwbare prognose 

te kunnen maken omtrent de vorm van het energiedichtheidsspectrum 

tijdens superstormvloed. Uit dit spectrum dient de waarde van C(e) 

te worden afgeleid, alsmede de topfrekwentie. In figuur 1 wordt 

zeer globaal aangegeven wat met bovenstaande wordt bedoeld.

Figuur 1

i!\ ©

\k> ©'

\ \

0\
' t\ \

vorm energiedichtheidsspectrum bij lage 
stormvloed en heersende windrichting NW

mogelijke vorm energiedichtheidsspectrum
bij superstormvloed en heersende windrichting NW

fp = piekfrequentie = frequentie met maximale 
energiedichtheid

Tp = 1/fp = topperiode

N.B.: Bij spectrumvorm @ zal de in de moderne 
oploopformule voorkomende Ik in betekenis 
inboeten, evenals de ai’ te leiden efe)- 
waarde.

0.3 0.4
frequentie l/T

Mogelijke vorm gdlfenergiedichtheidsspectra in de Westerschelde 
t.p.v. de Eilanddijk.

Het moge duidelijk zijn dat het gebruik van de moderne op

loopformule op dit moment slechts leidt tot een globale schatting 

van de golfoploop tijdens superstormvloed bij noordwestelijke wind

richting. Een verder onderzoek naar het go^fklimaat tijdens relevante 

stormvloeden bij noordwestelijke windrichting ter plaatse van de 

Eilanddijk ware in dit kader gewenst. .

5.2
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• 5•2 Schatting van, de veiligheid welke de huidige dijk op dit 

moment biedt.

Aan de hand van de nu beschikbare veekwaarnemingen in de af

gelopen jaren is met behulp van bijlage 2 een globale schatting 

gemaakt van de veiligheid welke de huidige dijk biedt tegen het 

optreden van stormvloeden. De kruinhoogte is hierbij gesteld op 

N.A.P. +9,4 m. De grootheid zyeeiç is herleid tot z^.

Het niet optimaal functioneren van de berm ais oploopredu- 

cerend element tijdens de beschouwde stormvloeden is mede in 

rekening gebracht.

De conclusie mag zijn dat zowel voor het dijkgedeelte 

langs de Dijkstraat, ais het dijkgedeelte nabij het K.N.M.I.- 

gebouw in ieder geval veiligheid wordt geboden tegen stormvloeden 

met een jaarlijkse overschrijdingsfrequentie welke hoger is dan 

1 : 500.

De discrepantie tussen de metingen en de theorie maakt het 

niet mogelijk om op korte termijn een uitspraak te kunnen doen 

omtrent de juiste mate van veiligheid welke de Eilanddijk nu 

biedt, alsmede omtrent de daarbij behorende minimaal vereiste 

dimensies.

Met nadruk wordt er op gewezen dat in dit kader bijlage 2 

niet oneigenlijk gebruikt mag worden. De extrapolatie-stap vanuit 

de waarnemingen naar een situatie met een jaarlijkse overschrijdings- 

frequentie van 1 : 4000 is te groot om tot een verantwoorde conclusie 

te kunnen leiden, . Er is qolu geen aanwijzing om aan te nemen dát een 

dergelijke extrapolatie rechtlijnig dient te verlopen.

5.3 Aanbevelingen.

Op grond van de hierboven geschatte veiligheid tegen het 

optreden,van stormvloeden, verdient het aanbeveling om in over

weging te nemen om de komende twee jaar, ter plaatse metingen te 

verrichten. Alvorens tot-een uitspraak te kunnen komen met betrek

king, tot de juiste mate van veiligheid WfeTke door deze dijk wordt 

geboden, dient inzicht verkregen te worden in de golfbeweging en 

golfoploop ter plaatse.

Reeds
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Reeds bij een relatief rustig "stormvloedseizoen", zoals 

dat in 1979/80 het geval was, is met betrekking tot de golf

beweging al relevante informatie verkregen. Men denke hierbij 

aan de berekende C(e)-waarde welke voor de toetsing op de 

golfoploop van I3/I5 november 1977 gebruikt kon worden.

Bij de op te stellen kriteria t.a.v. de Deltaveiligheid 

van de Eilanddijk dienen tevens berekeningen te worden uitge

voerd met betrekking tot superstorm uit zuidwestelijke richting 

respectievelijk westelijke richting. Aan de hand van de voor

gestelde metingen zou tevens kunnen worden onderzocht of voor 

deze windrichtingen het gebruik van de klassieke golfoploop

formule gerechtvaardigd blijft, of ook in deze situatie de 

modernere golfoploopformule een betere correlatie tussen 

meting en berekening aantoont.
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LIJST VAM SYMBOLEN

a = hellingshoek van het buitentalud van de dijk

B = bermbreedte [m]

3' = hoek tussen de golfrichting en de normaal
op de dijkas

ß = ß* - 10°

C(e) = parameter welke in belangrijke mate afhankelijk 
is van de breedte van het golfenergiedichtheids- 
spectrum

f = coëfficiënt, waarvan de grootte afhankelijk is
van de ruwheid van de glooiing (f = 1 voor een 
aaneengesloten steenbezetting)

g = zwaartekrachtversnelling 3

= de significante golfhoogte aan de teen van de 
T dijk (ook wel aangeduid met FL ) [m]

L = golflengte ter plaatse van de teen van de dijk [m]

reductiecoëfficiënt welke de invloed van de 
berm op de golfoploop tot uitdrukking brengt 
r = i - S

Tp = de periode welke volgt uit de frequentie met
de maximale hoeveelheid energie in het energie

. dichtheidsspectrum [s]

z2= dé golfoploop die door 2% van de oplopende
ö golven wordt overschreden [m]

zveek = niveauverschil tussen de hoogteligging van 
, het veek en het opgetreden maximum stormvloed-

§ peil [m]
g
r-v
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LIJST YAN BIJLAGEN

Bijlage nr. Omschrijving Tokening nr.

1 Vlissingen - Eilanddijk. A2-80.525
Situatietekening 1 : IO 000.

2 'Eilanddijk - Globale schatting AI-8O.508
overschrijdingsfrequentie van
de 2%-golfoploophoogte bij heer
sende windrichting WNW - NW.

Appendix 
Brieven :

Studiedienst Vlissingen 
nr. 2262, d.d. 27-08-1974

Provinciale Waterstaat in Zeeland 
nr. 6951, d.d. 24-06-1980

Directie Zeeland,, Rijkswaterstaat 
nr. AXK 9359, d.d. 27-O6-198O 
met ais bijlagen o.a. de brieven 
nr. 80/1668 Waterschap Walcheren 
nr. 77/4427 Waterschap Walcheren
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1e U 0« ImmraaXta krlaf varsaakt V ali, V fu aérlaa 

ta tiiiaa auk*t* kat 4alt«|r«flal vaa Aa kaagvatarkarlag tmaaaa 

kat KalsarakoafA aa Aa kwltaakavaa tm Vllaaiagaa*

OavaagA klj V« teria* aaaA V ai J tarava tak* 15-7^tW, 

«aarla Aa aatvarpaa «arkaa ataaa Amaga gara» • Var Aar kak ik 

adüi^enomaa, Aat Aa Avarapraflalaa raa Aa Zaavarlag araraaak— >a 

aat Ala, gatakaaA ap Aa raar lapita axaaplaraa va» Aa ia al Ja 

kaalt aliala takaaiag 13-73.1 Vf vaa V« Alaaat.

far valAaaalag ama Da varaaak aaga ik V kat volgaaAa saga- 

Aalaa*

Da aadarkavlga kaagvatarkarlag kaa va» aaat maar »aat 

gamaia, galat ap Aa arlaatariag aa aaaatraatlavijaa, aaAarrar- 

AaalA varia» ia vijf galaaltaa al* kai aaaat avatalijk» lijk- 

vak vaa Aa allaaAAiJk (t*p*v. Aa vaaakalaaa), kat Aijkvak 

laaga Aa Dijkatraat, kat galaalta t*p.v* Aa vaaraallga Naria»* 

kava«, kat vak t*p*v* Aa OraajaAlJk aa taaalatta Aa tea# gv a lar* 

karlae raai Aa Kaapaaaakavaa*

Da raagitata» vau Aa klj mija Alaaat altgavaarAa lijk* 

kaagtakarakaaiagaa mija, aat «itaoalarlag vaa Aa ap Aa watar- 

karlag raai Aa Kaapaaaakavaa katrakklag katekaaAa karakaalagaa,

- »aargagavaa -

Ontwerp ven : Gezien : Getypt : Geirill : )
A.*D* V /

H d d.d. d.d. d.d ' 1



waargagavaa ap 4« bljgavoagda tabal, waarbij aag da volganda toaliahtlag ga» 

(«▼an kau vordaa.

2. Hat baaahawwda gadaalt* vas da baogwatarkarlag la aagavaar ap bat awida» 

gaarlantaard. bit kaalt tat gavolg dat dit dijkvak tljdaaa aaa aaparatara ali 

kai aoordwaataa elachia la garlaga mata aan galfaaaval wardi blaotgastald. Da 

taira«, dia aadar dawa aaaiaadlgkadaa da dljk baralkaa, Bija gadiffraataard 

raad kat Laugaaaarakaald aa kat Daalarakoofd aa mija daardaar raada aaaalamlljk 

lagar gawardaa. Taarta la kaa veertplantlagariehtlag aagavaar galljk ama da 

lengte-as vaa kai baaakaawda dijkvak, waardoor da golfepleep aaar garlag aal 

mija. Ila aaatgavaada wladrlaktlag vaar dit dijkvak (a.u.v. da Oraajadijk, ala 
lld 3) la al talada lijk vaatgwatald ap 230*. mij dawa rlaktlag kamara mlak maa- 

malva» vaa awa aaaalaalljka kaagta aatwlkkalaa (la kai relatief diapa watar 
vl4r Vllaaiagaa la 1^« b,ftO a), tarwijl dawa molva» »» refraetie vrijval laad- 

raaht ap da dijk lavali»»• Da aaatgavaada atoravlaadataad la bij da*a rl abt lag 

avanwal afganoaaa vaa V.A.p. +5,*rt) a tat I.A.P. +3*33

3« Toar da Oraajadijk aaat (i.v.a. da aldaar aaawaaig» verticala waad) 

aag wal rakaalag gakoadaa wardaa aat aan ataravlaad alt kat aoardwaatoa. Olt 

da raawltataa vaa da galfaatlagaa, dia la da jara» **atlg aagavaar kalvarwaga 

kat Oaataxkoopaaaakavaakaafd mija varrlokt, ka» aaa aaatgavaada galfkaagta 

vaar aoordwaatalljka rlohtlagaa afgalald vordaa vao 2,4 a. Rakaalag 

koadaad aat kat fait dat aag. 15)í vaa da molvae alt aaa galfvald bagar mija 

«tan H1/3 kui gaaaaoladaard wardaa dat tljdaaa aan auparataravload awa kiai» 

parwaataga vaa da golvaa sallaa ralkaa tat bavaa da bovaakaat v*a da ñutir vaa 

lita»». Op hat aaktar dawa awar galagaa plata»» aaat dae ook aaa ratra karaada 

koagta aaawaaig mija, waarvoor la da tabal aaa waarda varaald la vaa 1,0
arai ara ali vaa ara »uld-wastali jk* wladrlahtlag (230*) dae beat maa tat 

da aal Ida eaaolaala. Urna sallan da galvaa al. vrljwal Io adra ab t ap da miar U- 

Vallani t.p.v. da aaar sal ara ataaada gal! aatataaa dia aag. ara faatar twaa 

bagar wardt daa 4a lapaada golf. Hlardoor sal aagavaar 1% vas da galvaa water- 

avaralag varoarsakaa. Kr Bart daarbíj aag ap garakand wardaa dat door galvaa 

dia tagaa da aaar "klappas" avaaaaaa wataravarslag varoaraaakt wardi. Dit 

affaot sal aawal blj K.W.- ala bij Z.W.-atana la kavlga asta aptradaa t.p.v. 

da aaaalaltlag vaa da Oraajaaaar ap bat Oraajabolwerk.

b. Ia bai aatvarp vaa da varswarlag vaa da Oraajadijk wardt rakaalag ge- 

kaadaa aat da aagalljkbald dat da aga* auar vaa Altaaa tljdaaa ara aaar avara 

ataravlaad gadaaltalljk sal brariJkaa. Aahtar da auur la datria ara bliada 

gleeiXag aaagabraabt dia aadar ara halllag 1i2,9 aaaalalt ap da tunda vaa da 

dl jk.

Torr da (valllakt addr axtraaa) altwatle dat da auar tljdaaa ara awpar- 

atora tat ara pali vaa aagavaar Ü.A.P. +2,0 a daar da galfaaaval ara aija »f- 

gabrokaa aa bai vardadlgda balaap la blaat gakaaaa, sal ar ara golfavaralag



kuim«» optreden dia la arda rua graatta sakai« tlaatallaa l/a*a sal bedrages. 

Pesa heave*lbeld la aaaaiaalljk gratar dea da la Zealand raada sakai# »alan 

taagapaata mar« vaa 2 1/a'a. Da aumr vas titan* l»wt Ama sam ©ani«hara bij

drage ama kai waterkaren* varaegaa vas da r.eawcrlag. pa b lia da gloeiing birdi 

aalge eanpeaeatle veer da aaaakarhald n.b.t. de alablliialt vu de n*nr tijdaa 

ara avara ataravlaad« Of deae eenpeaeatle *1 dea alet voldoende la haagt ga

haal af rea da verratend dia da beveaaijde vas da aaar kam hiedra ama gelf- 

kraakten* Zen bijv. da aaavealgkeld ren da naar banadan ren airean vaa M*F« 

+4*5» gegaraadaerd kamara wardaa dea ara aat ara b 11 ada gleollag vaa be

perktere afnatlagan Velateam knanaa verdam, terwijl la dat geval eek andera ap 

teerlagen garandan kannen werden« San nadar aadaraaak la daar ala lijkt aij ge

wannt«

3« Tear da bepaling ren da keegt# van da waterkering read da Keepnaaahavei 

la vadera» gebrwlk genaakt ren da gal fas tingan dia t.p.v« kat Oaatarkaapnaan- 

kaveakeefd an la da ingang van da Vlaserohavea aljn verrlekt. Da naatgavanda 

galfkaagta (1^) kalvarwaga kat Oeaterkeepnaaebavenhorfd kaa vaatgaatald 

wardaa ap 2,4 Dit da Mtlagea blaak dat da golfhoegte la da Ingang vaa da 

Viaeerehavea tljdaaa aaardvaataratamaa aagavaar da kalft alsiaar la» tljdaaa 

nan awparatam ara da golfhoogte daar dua ara «narde kaaaaa baralkaa vaa 1,2 ■. 

tangamisa da gelfneetbaak alaohta sakai* matara verwijderd vas van da (tljdaaa 

aeerdweeter-ateraea doorgaan» ga alatam) alaiadauraa mija da waaraanlagam aldaar 

aalgamata balavlaad door de teraggekaatste golf tagen da elnledeuroa. Om desa 

raden la da maatgevende hoogte vaa da lepando golf (H^^) mar da Ingang van 

da Kaepnaaabavan varstçorteld op 1,0 n. Door terugkaatsing tegen bet einde van 

da Kaopwanakaven mai eoa staande golf ontsta on dia tljdaaa euporatoravleodheeg- 

water (V.A.P. +5,4 #0 eoa ulvae« sal baralkaa van N.A.P. +6,4 n. Hierbij ia 

a aegea anea dat da tap vas da staande golf »ich aaa halve gelfkoegte bavaa da 

gaalddelde watoratwad verhaft» Rakaalag handend nat ara baistostaffact (10 â 

19 en) an aan everbeegte (0,9 a) vaat da waterkering (nat ara vertikaal fraat) 

nan bet alada van da Xeopnaoehaven san heegta bora Ilan vas taanlaata tf.A.P*

♦7,0 a.

Valladlghaldshalva aij ar aag sp gavena» dat da haogat* golven ali bet 

gelfveld den aag aalge gelfevaralag kaena» varaaraakaa, aij bet dat da aver- 

alagkaavaalbald alternate garing sal Bija aeleag er beven eoa peli vas X.t.p* 

«6,4 n eakela An*a everbeegte aaawaaig mija.

4. Sanenvattead koa gestald wardaa dat 4a deltadijk tmaean bet K.H.X.X.- 

gebans an da Tlaeerehavea ara boogt# dient t* verkrijgen van H.A.P. +9,0 n net 

altsondering van bet gedeelte lange da Dijkatraat en t.p.v. da voorna11ge Ingang 

vas de nerlmehavea, waarvan da kraln neet reiken tai taanlaata R.A,p. +4,9 n.

Öp dit punt ara theoretisch duo nat ara gariagara kargte dea weerkenend la ev 

antvarp kaaaaa wardaa volstaan. Mai da la vv ontwerp varna1de hoegi*» vas da

kering -



korlog road do Koopmaookavoo koa Ik iootooooo (lid 5)*

7* Ton aanaloa m wo ?r«t| ornar do govoaoto hoogt« vao ooo koootvork Io 

do oood vao do Koopaaookavoo Io Io do wood vao do VI««orakaroa ilan Ik V oof 

kai volgondo ooodolom. Aaogoaloa aohtor doao korlogoo ooo oatorhaoolo vao ko~ 

koorlljko afkotlagoo aaowoalg Io kao «migo golfovoralag toolaathaar goaokt war* 

doo« Voor kot kaoatwork tuaooa hot Eolaorokoofd «o do amar vao ¿Itama sal tijdoi 

ooo «operator« oit kot aoordvootoa klj ooo watorotaad vao V.A.P. +5,* o ooo foli 

koagto kooooo optrodoa vao oog. 2,0 o* Do voortplaotlogarloktiog vao doma

golvoo Io oogovoor ovoowijdlg oot do loagto-ao vao do kooraoar madai torag» 

kaatoiagavorookljoaoloo olot of oaovolljko aolloa optrogoa. Voor doma oltoatlo
z\

bootaat gooo orkoado «mikado voor do korokoolog vao do ovorologkoovoolkold. Doma 

Io took ooo pogiog gevaagd «o do ovorolag to korokoaoo, waarvoor ovorigoaa moa 

gravo aokoaatlaorlag vao kai proklooo oodlg vao« Do rooaltatoo («io oodorotaaodo 

dakoi) kiorvao govoa dao ook olot «oor aam dao do ordo vao groot to vao do to vor 

waoktoo ovorolag.

fivorslff tlldooi fi|Ptrotor«vlood ovar vort» waad tampo« Kolsorakoofd oo Orania*

MA-

koogto vao ovorolag pollrljolog Io kavooi
do korlog 1. l/a'. (kroodto korlog »50 m\ daar 2 k)

V.A.P. +6,50 o oa. yh 0,7 o
V.A.P. +7,00 « oa. 0,2 0,01 o

V.A.P. +7.90 o • -

Voor do ovorolagkorokooiog vaa o«n korlog Io do oood vao do Viooorokavoo 

«oot rokooiog «ordo« gokowdoo «ot ooo vrijval loodrooht iovalloodo golf oot

5). Do rooaltatoo vao do korokoolog mijo io do volgoodo takol

voraold.

Ott.I*» UJ*.n. >«wr«tor»n»»4 >?.r r.r», wyU 1» ■—« TlWH>»Wi

f ■■ 11 ........ ...............................
koogto korlog ovorolag

Io I/o*a

' ■ ' ' ........ .........n
pollrljolog Io kovooi 
(kroodto korlog 12 «| door 2 k)

V.A.P. +6,0 ■ •a. 270 i,u •

V.A.P. +Í.5 ■ oa. 17 0,12 o

V.A.P. +7,0 ■ oa #•

golot op do oomokorkold t.a.v. do korokoolog vao do ovorolag ovar do korlog 

tooooo kot kolsorakoofd oo do Oroojodljk Io kot gowooot dot doom korlog tooaiooto 

ooo koogto vorkrljgt vao V.A.P. «7*50 o d.w.a. V.A.P. +7*0 o ploa 0,9 « «var-

koogto -



àMft« i.v.a. mUU#m M«a9t*|«Xrij>lB| «ta. Aaa 4# rmlUlai vaa Aa ava» 

alagkarakaaiag vaar Aa karlae la Aa aaaA vaa Aa Vlaaarskavaa aag maa» waarda 

«arAaa toagakaaA. San hoagta vaa tanalaata V.A.F. *7,0 a (l»A»l. «4,90 m yU 

0,5 a avarkaagta) lijkt Aaa ook valAaanda*

6« Sa kavangaaaaada karakaalagaa vaa Aa Jaagia vaa Aa vatarkarlagaa alii 

aitgavoard valgaaa Aa ataaAaardaatkala, kaaakravaa ia aata 71*7 vaa alia 

Alaaat.

Zamia la Aa ¿amiata allaaa vaa paragraaf 4.1 vaa Aaaa mata wardi alatai 

■•r4l klj Aaaa karakanlagaaatkada altgagaaa vaa aaa grata Mata vaa makaratt» 

aatla Aar vaarkaaAlga owataadlghadaa tiJAaaa aaparatarwvlaaAataadas.

Tamalada tat vardlaplag van kat laalakt ta kaaaa mija ap Alt aaaaat 

atadlas gaaaAa, Ala walllakt la Aa taakaaat tat aaavkaarlgar karakaatags- 

aatkaAaa kaaaaa la 1 Aaa.

fia kai Alga laalakt a a gavaa a altar gaaa aaalaidlag ta varaadaratallas, At 

Aa gavaadaa Aijkkaagtaa t# laag aaadaa mija.

de Waterloopkundige ¡\ í'd eling/Aí'd e J ing kustonderzoek van de Ki jkewa t era t aa t, 

Van Alkemadelaan lH)0 te • s-d ruvenhugü .

Hat HeafA vaa Aa Atadla Alaaat TUaalagaa

/'

(Ir* W.Tk. J.U.JP. Hakkar)

Vlissingen, ¿'i augustus 19?Vver«.: k september 197 

ílet H oo id vau ile Studiedienst Vlissingen,

(ir. w . i i. ..i . h . i . Bakker)
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Wl » Ali. ueaioiiKj voor r j jkswaters t aa t directie Zeeland, t.a.v. de heer Wolthuis.

PROVINCIALE WATERSTAAT IN ZEELAND

HUT ÜROUNfc WOUD I 
Postbus 165
4130 AÍ) MIDDELBURG 
TeMOtIHO) 2 89 51 
Telex: 55281

Aan hot College

van Gedeputeerde Staten 

vari

ZEELAND

Uw kenmatk; Uw blief vao; Oni kenmerk : MIDDStBURG,

1076, 2e afd. 22 mei 1980 * 6951 24 juni 1980

Ondarw«rp: Versterking zeedijk lange Bijlagen;
hot "Eiland" te Vlissingen In kader 
deltawet. Inzending ontwerp door 
dagelijks bestuur waterschap Walcheren.

\í

t i
à .. .

De dijk van hoi zogenaamde Eiland te Vlissingen is 

vanaf de Buitenhaven in westelijke richting gaande, over 

ca 700 m in beheer bij bet waterschap Walcheren en ver

volgens over ca 300 m bij d© rijkswaterstaat, dit tot de 

aansluiting aan de Oranjedijk, die eveneens bij bet rijk 

Ín beheer is.

De dijk is in 1975 in bet kader van de deltawet versterkt. 

Uit oogpunt van doelmatigheid zijn de voorbereiding en uit

voering van deze versterking voor ..bet gehele dijkvak verzorgd 

door de rijkswaterstaat. Ontwerp met toelichting werden door 

u op grond van artikel 33 van de waterstaatswet 1900 goedge

keurd bij brief van 31 december 1974 no. 2328/265/74/230,

2e afd.

Bet buitcnbeloop bestaat, vanaf de teenconetructie op

N. A.P. - 1,00 m tot een hoogte van N.A.P. +• 3,00 m, uit basalt 

op mljnsteen; daarboven uit geprofileerde betonblokken, dik

O, 25 m, op kiel, tot de voorrand van de buitenberm op N.A.P.

V 5,00 m. Genoemde bera, totaal breed 10,00 m, is over een



breedte vau 5,00 m, uanslultend aan voornoemde blokkengloollug, 

bekleed met vlakke betonblokken dik 0,20 m. De kruinhoogte be-* 

draagt N.A.l'. + 9,40 m. '

Tijdena de stormvloed van 2 januari 1979 - hoogwater te 

Vlissingen N.A.P. + 3,45 m; windrichting noordwest, grootste 

windsterkte IO Beaufort, werd de betonblokkenglooiing plaatselijk 

vrij ernstig beschadigd. Reeds eerder was gebleken, dat de golf

oploop bij dergelijke vloeden belangrijk hoger reikte dan waa ver

wacht. Op deze punten wordt meer in detail Ingegaan In de door het 

waterschapsbestuur mede ingezonden toelichting.

Terwijl inmiddels - vóór bet stormseizoen 1979-1980 - een 

deugdelijke noodvoorziening was toegepast, la in overleg tussen 

rijk, provincie en waterschap een nader onderzoek ingesteld naar 

de sterkte van de dijk eu de verschillende aspecten die daarbij 

een rol spelen. Bet gaat hier met nama ora het gedeelte dat bij 

het waterschap in beheer is; op dat deel vindt de zwaarste golf- 

aanval plaats. Op het bij het rijk in beheer zijnde deel is de 

schade inmiddels hersteld, met toepassing vao een bescheiden ver

betering van de glooiingconstruet1e; gezien de ligging speelt de 

liier aan de orde zijnde problematiek op dát deel in belangrijk 

mindere mate. Het door bet waterschapsbestuur ingezonden ontwerp, 

en mijn thans voorliggende rupport, hebben dan ook alleen betrekking 

op het bij het waterschap in beheer zijnde deel van de Eilanddijk 

(zoals gezegd, de meest oostelijke 700 van de in totaal ca 1.000 m 

dijklengte). Uit recentelijk door de studiedienst Vlissingen van de 

rijkswaterstaat verricht onderzoek is nu gebleken, dat de golfa&nval 

belangrijk sterker blijkt te zijn den waarvan bij de dimenslonerlng 

van de huidige dijk is uitgegaan. De dijk voldoet daarom, zowel wat 

de glooiing ais wat de kruinhoogte betreft, nog niet aan de delta

eisen. Derhalve zal de dijk alsnog op deltasterkte moeten worden

gebracht.
/

Voor bedoelde versterking wordt thans het ontwerp, met toelichting, 

ter goedkeuring ingezonden. Bet ontwerp, dat door de technische dienst 

van bet waterschap Walcheren Is opgemaakt in overleg met de rijkswater

staat - directie Zeeland en studiedienst Vlissingen - en mijn dienst, 

omvat twee aspecten, te weten in de eerste plaats de reconstructie en
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uitbreiding vau de glooiing en ln de tweede plaat« de ver

hoging en verzwaring vau het dljkllchaam. Voor laatstbedoeld 

aspect komt bet advies van de studiedienst deze zomer beschik

baar; bij de krulnshoogte ie dan ook op het Ingezonden ontwerp 

door bet waterschap "voorlopig" vermeld. Dit aspect ls dus op 

dit moment nog niet voor uw goedkeuring vatbaar. In meergenoemd 

overleg is echter afgesproken, dat het ontwerp voor de glooiing 

In elk geval zou worden ingezonden en dezerzijds beoordeeld, op

dat het werk zo spoedig mogelijk kan worden aangevat. Bet ontwerp 

voor de dijkverzwaring - wellicht nog wat afwijkend vao het thans 

lngetekeude, doch op zichzelf In elk geval éénvoudig - kau daaraan 

dan io de goedkeuringsprocedure worden bijgevoegd, of afzonderlijk 

volgen.

De reconstructie en uitbreiding van de glooiing - die ls aan

gegeven op het Ingezonden ontwerp en omschreven Io de bijbehorende 

toelichting - komt in hoofdzaak hierop neer, dat boven de - te hand

haven - basaltglooling, een verdediging, eveneens van basaltzullen 

wordt aangebracht, tot de voorrand van de buitenberm, die wordt 

gelegd op N.A.P. + 5,40 m. Van de bultenberm wordt de voorste strook, 

ter breedte vao rond 5,00 m, verhard met een laag asfaltbeton op hoog- 

ovenslakken op mijnsteen, terwijl daarop landwaarts aansluitend, deze 

berm wordt bezet met de geprofileerde betonblokken, dik 0,25 m, die 

van het huidige buitenbeloop vrijkomen. Daarbóven wordt een deel van 

bet beloop, tot N.A.P. + 7,00 m, bezet met betonblokken, dik 0,20 m, 

die uit de huidige bermverhardlng vrijkomen.

De financiering van het werk was onderwerp van overleg tussen

de drie betrokken Instanties: rijk, provincie en waterschap, bet

laatst op bestuurlijk niveau in de Contactgroep deltaversterking

kust. Terwijl daarbij de rijkswaterstaat, alvorens een definitief

oordeel uit te spreken, eerst de mening van hogerhand, passend In 
/

bet landelijk beleid, wenste te vernemen, zijn provincie en water

schap van oordeel, dat bet - alsnog - op deltasterkte brengen van de 

dijk een werk ls in de zin vau de deltawet; dit op deltasterkte brengen 

ls nu Juist hetgeen de deltawet beoogt. Bet gaat hier niet om normaal 

herstel van stormschade, doch de glooiing ls duidelijk te zwak om de 

golfaanval bij storm, laat staan bij superstore«, te kunnen weerstaan.
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Evenmin ls sprake van wijziging van maatstaven voor de be

paling vau aard en afmetingen van dc dijk, doch, zoals gezegd, 

ls destijds bij de dimenslonering vau de dijk uitgegaan van een 

te geringe golfaanval. Nu uit de eerdergenoemde nadere studie 

de reële - grotere - golfaanval waarmee rekening moet worden 

gehouden ls geresulteerd, moet de dijk alsnog daarop worden 

gedimensioneerd en daarmee alsnog op deltasterkte worden gebracht.

Het ingezonden ontwerp voor reconstructie en uitbreiding van 

de glooilug zijn voor goedkeuring vatbaar; de verhoging en verzwaring
ft

vau bet dljkllchaam moeten, zoals eerder opgemerkt, thans bulten be

schouwing blijven. Het werk is, zoals gezegd, aan te merken ais een 

dijkversterking in de zin van de deltawet; toekenning van een rijks- 

bljdrage van 100 % in de kosten op grond van deze wet ls daarmee on

verbrekelijk verbonden,

Blijkens de mede Ingezonden raming worden de kosten voor het 

glooiingwerk geraamd op ƒ 1.534.000,--, inclusief B.T.W. De waarde van 

overblijvende materialen, l.c. betonblokken, moet op bedoelde kosten 

in mindering worden gebracht.

Ik stel uw college voor;

1. bet ontwerp met toelichting voor reconstructie en uitbreiding van 

de glooiing op grond van artikel 33 van de waterstaatswet 1900 

goed te keuren;

2. de minister van verkeer en waterstaat, met bericht van uw goedkeuring 

bedoeld sub 1 en onder overlegging van een afschrift van mijn des

betreffende ambtsbericht, te verzoeken:

a. het sub 1 bedoelde ontwerp c.a. eveneens goed te keuren;

b. in de kosten een rijksbijdrage van 100 % te verlenen;

3. het sub 2 bedoelde schrijven, alsmede bet daarbij overgelegde af-
/

schrift van mijn desbetreffende ambtsbericht, belde In viervoud, 

te doen toekomen aan de hoofd Ingenleur-dlrecteur van de rijkswater

staat In de directie Zeeland, met verzoek, de nodige bescheiden, 

waaronder het ontwerp, met toebehoren, die hem reeds door het water

schap zijn toegezonden, met zijn advies te willen doorzenden aan de 

minister van verkeer eu waterstaat en te willen bevorderen, dat de 

verzoeken bedoeld sub 2 worden Ingewllligd;



s

4. hot dagelijks bestuur vau bet waterschap Walcheren vau uw 

goedkeuring bedoeld sub 1 eo van uw verzoeken bedoeld sub 2 

eu 3 In kennis te stellen.

Da hoofdlngenleur-directeur,

w.g. W. de Beijl.

/

i
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Verbetering Eilanddijk Vlissingen.

Hierbij doe ik u toeknmen eon afschrift van do briol 
van 9 mei 1900 vari hot dagelijks bestuur vau bet waterschap 
Walcheren betref fondo do verbetering vari do Eilanddijk 
te Vlissingen mot do daarbij hohorondo tekening nr. «l1 ’>
en toelichting. Ais ia jlago treft u voorts aan kopjeön vau 
de door het waterschap tnegezonden brieven vari 16 december 11 > - / 
en 9 februari 1979 dio Ion dele rospect i evei i jk geheel op 
dezelfde aangelegenheid betrekking hebben.

Ik verzoek u mij terzake vari «advies te dienen.
Daarbij met name de nodige aandacht schenken aan de 

opmerking van het waterschap dat liet lütgevoerde eerste 
ontwerp niet aan de normen van de Deltawet bleek te voldoen.

Met het oog op de gewenste voortgang in de behandel inoa- 
procedure zie ik dit advies graag uiterdijk eind augustus a.s 
van u tegemoet.

Ik acht het gewenst zowel uw zienswijze met betrekking 
tot de noodzaak en ontwerp van de voorgast olde ginoi i ngsron i » ,, t ip 
ais voorzover binnen do gestelde (omii in mogkii jk, uw coi do» ; 
ten aanzien van Urgentie en omvnnq vau eventuele di ikver houinu 
c.q. dijkverzwaring te vernemen. Zulks iii het licht vari de iii 
het kader vari de Deltawet te stellen technische normen eu « fuci .

Ik teken voorts nog aan dat ik u liei terzake nii fo Inoi n
advies van Gedeputeerde Stalen vau ¿.upland nan de Ministot 
zal doen toekomen zixlra dit. is ui tetela «acïïK.

Bij aJtV■ 
iH t¿i< ' ilo <• t»' 1

Ur.M.J. v.d. Hoffi
wrrcttk bi| uw antwoord (in twMvoud) 
t» «Amari« an dalum da/at té vtrmtIOtn 
•n s'acnil één tuk inun bn«l It 
MMn<wi«n

4330 KA middtlbura 
postbus 50t4 /
4337 ÊA middtlburg ^
vrijléndstraM 33 -
tol. (01180) 37600.1»l«i 55101 
glrono. 425090

De hoofd!ngeniour d.i r eet our ,
1 .-IKI .D



WATERSCHAP WALCHEREN

lü Wfiufi - ¡WV2-Í!

4331 BH Middelburg, Groenmarkt 10 .
4330 AD Middelburg, postbus 179
Telefoon (0U80M5751* De heer Hóofdingeniour-Directeur van ilo

Postrekening 67733 Rijkswaterstaat in de <
t.n.v. Comptabel* ven het Watenchap Walcheren rij k swaterntaat
No.: 8O/I668 Postbus 501*1 c’ -'"♦in 7F:c-ln:td
Onderwerp: nr. 72 i:T

verbetering Eilanddijk 
Vlissingen A330 .KA MIDDELBURG I 6 ri[£l YJjÜ

Men wordt verzocht bij aanhaling van deze brief 
dagtekening en nr. nauwkeurig te vermelden

VCO.
* volg. nr.

Bijl.: Coli.: Middelburg, 9 mei 19^0
Verzonden

hid
dx
P*
rf .
tix

* • • • <

ex
*nx’

rfo
rjfm

Vtb
T.K

rfg
rfp
dn

yjxp
VrXt
nix

vrxö
axi
axw

axb
:nz:

nvp
nxt
n<b
axi

Ten vervolge op one schrijven van 9 februari 1<>79 
nr . 79/^10 doen wy U ingesloten (in *l-voud) toekomen het 
plan voor de (tweede) verbetering van de Eilanddijk in 
bet kader van de Deltawet, bestaande uit tekening nr. 
252-B6-401 met begroting en toelichting.

W(j verzoeken U te bevorderen dat aan dit Deltawerk 
rijksgoedkeuring wordt verleend en dat de kosten hiervan 
Voor rekening van het Rijk worden genomen. Dat wij voor 
deze (tweede) verbetering de normale procedure voor bet 
verkrijgen van goedkeuring en Rijks bijdrage in bet kader van 
de Deltawet volgen wordt veroorzaakt door bet feit dat he1 
uitgevoerde eerste ontwerp niet aan de normen van de Delt.- 
wet bleek te voldoen.

Aan G-S. van Zeeland hebben w(j om goedkeuring van dit 
plan verzocht ex. art. 33 van de waterstaatswee 1900.

HBT DAGELIJKS BESTUUR 
YAN HET WATERSCHAP WALCHEREN,

, dijkgraaf
V -------- ....... ............ — , V

, griff!er

REL^ÍR.

!______ 1

15 r, n
dd3 0 jukt 1980]



WATERSCHAP WALCHEREN 
Zu idwatoring 
Dienst i960

Vorbei or ini) Ki 1 a miii y K 
le V ] i t;.s i nyei!

T O IO K 1 c: M T 1 N C.

Poor de uteri» vau 2 januari 1979 weid mei name aan «if glooiing vau de Ki Iaini- 
dijk te Vlissingen aanzienlijke adiado aaiiooi iolil . l.)o/o blijkt een gevolg Ie /iju 
van bet feit dat de golfaonval op de nieuwe dijk krachtiger ia dan in tia lx re- 
kettingen ia aangenomen. Dat betekent een hogere golfoploop eu een sterkere a.m- 
V*1 op cle glooiing dan verwacht werd. De op de bereken ingen gehaneerde il ijk — 
hoogte on dykverdediyiny blijken daarom achteraf onvoldoende te zijn.
Met herstel van de voormalige tocstund kau derhalve niet worden volstaan; er 
zou immers periodiek aanzienlijke schade ontstaan.

De huidige profilering vau bet dijki ichaum is ais volgt:

Io. Een bonedenbeloop dat tot N.A.F. + 3»DD' ni is verdedigd met een basal L-
glooiing vau zuilen lang 30/^0 cm, daar hoven met een bctonblokkong1 oui iny 
dik 25 cm.

2e. Een buitenborm, beginnende op een hoogte vau N.A.F. + 5»DO m, die over
•en breedte van 5»0ü m is voorzien vau betonblokken dik 20 cm en overigens 
onverdedigd is.

3e. Een onverdedigd bovcnbcloop, reikende tol N.A.F. + 9.^0 iii.

Aon dozo constructie zijn de volgende gebreken geconstateerd:

Ie. De verdediging boven N.A.F. + 3.00 in is onvoldoende gebleken met bet ge
volg dat op 2 januari 1979 250 van (Iozo, direct op de klei geplaatste, op 
vele plaatsen reeds verzakte be tonbl okkeng 1 00 i iny is weggeslagen, terwijl 
nadien by een inspectie is gebleken dat de glooiing op meerdere andere 
plaatsen "ophangt".

2« • Do hoogte en de verdediging vau de buitenberm zijn onvoldoende gebleken, 
resulterende in geregeld aanzienlijk kleivorlios vau bet onverdedigde ge
deelte, ook bij niet zware stormen.

3o. De kruinhoogte is onvoldoende gebleken, zodat de golfoploop bij een fl nike
Storm, maar storinv loodstanden + 2 m beneden de 1 t aoi» twerppe i I , op een enkele 

_ plaats zelfs niei meer dan ongeveer 0.35 m beneden de kruin blijft.

Ter verbetering vau de boven opycsomdc gebroken zal volgens bet ontwerp

le. de be toni) 1 okkeng 1 eo i i ng worden vervangen door een basal t g 100 i i uy vau zuilen 
lang 30/^tO cm, opgesloten door een duinwand vau tropisch hardhout;

2e. bet aan de buitenberm grenzende benedenbe 1 oop »Vs bij de andere deltadijken 
op Walcheren worden opgetrokken (vau N.A.F. + 5*OOm) tot N.A.P. + 5./i0 iii 
en de buitenberm over de volle breedte, alsmede bet bovenbeloop tot N.A.F.
+ 7.OO m, worden voorzien vari een verdediging;

3e. de dijk'worden verzwaard tot een nader vast te stellen hoogte.

Op een gedeelte van de berm is een op mijns! een eu hydraulische boogi) v tuis t. ik i. c n 
gefundeerde werkweg vau asfaltbeton gedacht, een constructie di«; voor dit doei 
beter en zeker niet duurder is dan een zetting vau betonblokken (zie ook de by- 
gevoeyde prijsvergelijking) .
Indien bet door de Studiedienst vau de Rijkswaterstaat te verrichten oni!« 1 /,<>» k 
ten aanzien van de dykhooyte niei tijdig voltooid zou zyn, kunnen de nii 11 - **n 
2e genoemde werkzaamheden indien nodig gescheiden» van de sui» 3° genoemde dijk
verhoging worden uitgevoerd, in volband waarmee ook twee afzonderlijke be
grotingen zyn opgemaakt.

1 Fi nnr a àin r4s4 I



r WATKINSI HAI* WALCHEREN 

ZU KIWA l Mí INO 

l>i**nsl 190().

Varbataring Eilanddijk

ta Vlissingen.

PRIJSVERGELIJKING (januari 19ÖO)

Raming per m berrneonstruct ie. 

Alle bedragen exclusief H.T.W.

ASFALTBKTONCONSTRUCTIK.

1« mijnstecn leveren eu verwelken 3,70 ton & f 11

eor* » ƒ 66 ,60

2* hydr. hoogovens 1akken 0-^0 leveren 1, 12 ton & ti 26," s tt 29,15
en verwerken

3« asfaltbeton leveren en verwerken 2,55 ton & ti 75,— M tt 191,25

k . slijtlaag leveren en aanbrengen 5,10 2m & tt 1,80 K h 9,20

5* betonband 100x50x10 cm leveren en 1 1m k it 20,— tt h 20,—
aanbrengen ■■ --..... ......... 4

ƒ 316,20

BETONBLOKKFNCONSTRUCT1F

f. klei leveren en verwerken

2* betonblokken 50x50x25 cm leveren 
en verwerken

2.0 m3 4 ƒ 25,— - ƒ 50,—

5.0 m2 i " 55,— - " 275,—

ƒ 325,—

JL
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UATER5CHAP UALÇHfRtlM 

2UIQUATERING 

Dienst I960,

Verbetering Eilanddijk

te Vlissingen.

RACING WAN KOSTEN, (januari 1980)

omschrijving werk rami ng 
kosten

18% B.T.U. saman

>« i I; glooiing en bermverharding ƒ 1.300.000;,- ƒ 234.000,- ƒ 1.534.000

ƒ 413.000
j 1

>«•1 II: werken t.b.v. verhoging en 
, verzwaring

ƒ 350.000,- ƒ 63.000,-

leei I + deel II: gehele werk ƒ 1.650.000,- ƒ 297.000,- ƒ 1.947.000
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^Waterschap uaicheren

¿UIOUATERIMC 
. . Dienst 1930«

Verbetering Eilanddijk

te Vlissingen,

HAMI NO WAN KOSTEN, (januari 1980)

Deel I; glooiing en bermvurharding.

»olg-
IO. korte omschrijving hoeveel

heid
een
heid

eenh. 
prijs

bedrag

1 perkoenpalen lang 1,20 m trekken. 2750 stuks 5,- 13.750,.

2
afyoeren en opslaan ’
betonoand 100x40x12 cm opnemen, 690 m1 18,- 12.420,-
opslaan en herzetten

3 kiai op beneden beloop ontgraven 760 m3 6,- 4.560,-
en in bermaanvulling verwerken

4 Oaornikse steenslag 20/40 leveren 
en op beneden beloop verwerken

1100 ton 35,- 38.500,-

5 basalt 30/40 leveren en zetten op 5650 2m ilo,- 621.500,-
Ooornikae steenslag

6 glooiing van basalt 30/40 opnamen 
en herzetten op Doornikse steenslag

900 2m 35,- 31.500,-

7 damwand van tropisch hardhout lang
1,20 m; dik 4 cm leveren en aanbrengen 700 im 105,- 73.500,-

0 mijnsteen leveren en verwerken 2900 ton 16,- 52.200,-

9 hydraulische hoogovenslakken 0-40 
leveren en verwerken

750 ton 26,- 19.500,-

IO asfaltbeton leveren en verwerken 1700 ton 75,- 133.500,-
11 slijtlaag leveren en aanbrengen 3550 2m 1,B 6.390,-
12 betonband 100x50x10 cm leveren en 696 1

m 20,- 13 .920,-

13
aanbrouyim

kiai leveren en verwerken op berm aoo m 25,- 20.000,-
en bovenbeloop

L4 betonblokken systeem Haringman 
50x50x25 cm opnemen en herzetten, 
restant afvoeren en opslaan in depot

5660 2m 25,- 141.500,-

LS betonblokken 50x50x20 cm opnemen, 
gedeeltelijk herleggen; grootste deel 
afvoeren en opslaan in depot

3480 2m 25,- 87.000,-

16 bovenbeloop zaaiklaarmaken en inzaai- 35Q0 2m 0,6 2.100,-
en met te leveren graszaad

.7 bestaande afrastering opnemen en 700 1m 6,- 4.200,-
herplaatsen

18 stelpost voor aanpassen drie trappen - - - 2.00U,-
19 direktieverblijf en direktiebehoeften - « — 6.000,-1 20 stelpost keuring bouwmaterialen - - — 1.DUO,-
21 ter beschikking stellen van een ar- - — — 3.000,-

beider, hydr. kraan en vrachtauto
12
.......

onvoorzien en afronding - — - 11 .960,-

totaal ƒ 1.3ÜO.OOO,-

10 % B.T.U. 234.000,-

samen f 1.534.000.-



f| JATÇR5CHAP WAlCHfREN 

ÍUIDUATCRINC 

Dienst 1960,

Verbetering Eilanddijk

te Vlissingen.

RANINO VAN KÜSTfN. (januari 1900) 

Geei II; uerken t.b.v. verhoging en verzwaring*

wig-
0. korte omschrijving hoeveel

heid
een
heid

uenfi* 
p r ij s

bedrag

1 kleibakleding van binnenbeloop af
graven, tijdelijk opelaan en opnieuw 
verwerken

8400 m3 5," 42.000,-

2 zand leveren en aanbrengen 35000 m3 4," 140.000,-

3 kiai leveren en aanbrengen . 5000 3m 25,- 125.000,-

4 bestaande afrastering opnamen, tij — 
dölijk opslaan en herplaatsen

1000 1m 6,- 6.000,-

5 stelpost voor gedeeltelijk opnemen, 
tijdelijk opslaan en herplaatsen van 
drie trappen bestaande uit beton
blokken en -banden

10.000,-

6 direktieverblijf en direktiebehoefteii - - - 6.000,-
7 ter beschikking stellen van een 

arbeider, hydr. kraan en vrachtauto
- - - 4.000,-

0 zaaiklaarmaken en inzaeien 25000 2m 0,6 15.000,-
9 onvoorzien en afronding - - - 2.000,-

totaal ƒ 350.000,

18% B.T.U. 63.000,-

sanien ƒ 413.000,-

~
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..Jt \WÁLOHBR!3r

IO / l'OSWUS 179 / TüUiFOOl! Í01180)>:rj;
'133'J AO IO'/

Ko.: 7 V / 'l - 7
Oi)>!» i v.ri (>'

s f o i i i;; cha<l o
12 13 ) i < » V c.* lui) o ) ' 1977

f'i'it woult \v¡■»«niii l»¡j V ,*n i‘ -ve Urioi
d.',;¡ fciu í». en nr. n;u.ukoimü te u-uncUlca

Anae
Gnd* Staton ven ZIrt*
117*3 pljicatfctnyfitnat lUddelbura 
tari ProvineInia Unierntikcit Ín ¿Id* 
Unoítl Ooo» ven UNS
Ur.oiM Studied:} oiiot Vltenin^tn

Uijl.. Culi.:

X MJ briol*
ár« l*XiX van i*US

hioiïfluukg. 1C» clecciiibor 197£ 
Vmondcii 4 j mular i 197&

Tengevolge vau do storm van 12 fc/m 13 novoinbcir 19
ve 1 d .se h;.d c. ve raorzaal; t nan de zoewerin gen vaa om,

••ríl t (' I SO liui) V. va 1 vaii wij U hoi vol gondii ovorssicht doon
toukovion. Vm»r?í' i reft 11 een aurita 1 Rt\ge\ ons nan over
!o wat (M ilae) e; un , 1/ i iul!;ra chi. ou vim¿richii ”G. t. v'. r

} ‘.’a í’ 0 r hoo u; Omi , a : i a 1 ! 1. >; a_o lut 011 v i ndri c Iii 3 n r.

\f b 1 S S j , J (i IO >7 \v to S 3' K A '> 1' i,

u. V. 1. - V/. w i n Û V i n d

í ijrl stouti 1 ijd s l and t ijcl Krocht richting tijd krach 1: ri ebt

2 IKV, £.03 O V' i¿ • / Ui + fi.30 1.4 2-- 2.0 3 7-10 WZW 2.00 8-9 WZU
x A. n 3 3 .15-1 20.SO O.79- 1 A . 2 9 8-9 W lA .00 0-9 V/

' nov. 2. A3 3 • 32-¡ 9.IO 1.70- 2. A3 6 VNW 3.OO 7 WNW
10.07 3.99- 21,'¡5 1.62- 13.07 5 NU I5.OO 6 WNW

A nov . 3.31 2 . C> 8 ♦ 10.00 2.03- 3.31 6 ZU A.oo 7 vzu
15.33 3.1a IS.53 ß V 16.00 8 w

3 no\ » 'i.ifi 3.a-‘s IO.-i7 0.7ft- A . 18 8-11 w A ,00 9-10 w
l6.4ü 3-2A 1 23.II 1.12- l6. Ao 7 W NV/ 16.00 8 V

3 no v . 3.O6 2.9Q< II.36 I.70- 5 .Oó 6 WNW 5. ou 7 VNW
- - - _ 17.36 5 w 17.00 5 w

dva t or J ns - llootrlu vau hot vloedmerk In m boven N.A.P.

I 'Pii 1 en V J.oedmcr k rauipai eu vloochnerk

7 00' 6.57 37OOO* 7.09 '
00 -1 3 04 6.70 37000 + Ao' 8.01

/OO * 6.71 37000 -t- 5 A * 8.29
von -i SO' 6.80 37000 -i- 85* 8.51

run 6.88 37100* 8.58
..io i so4 6.93 37100 12* 8.ilo***

9 OU'' 7 . h(, 37,100 c 28* 7.8A
>0 1 30' 7.81 ' 37100 3 3* 5.79

door tí Í ju ava n'::taal opr 'Mcnieli *** O.J<; m beneden kruin C

* ■ ■ ' ■
.......... ...................... [rei wn 1 ñ ß ÎÎ « n.nikii «mm
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vloedmerk ranipa len vloedmerk

38000 6.2 4 2/j 'l. 20
3ßiOo 6.21 2 4 4. 27

0 5.0y 25 . • 4.60
1 5.5a 26 3. tu*
2 5.05 2? 3.73
3 5.15 •2Û /i. Û4
4 5* Al 29 'ulu
5 6.02 ' 30 3.79
6 6.23 31 5.3Ö
7 5. Go 32 5.OU
0 6.53 33 5. 1.4
9 " 5.69 34 4.44

IO ‘ 5.60 35 4. Cl
11 5.?0 36 3.95
12 6.32 36 + 100 3.48
13 6,84 36 + 200 3.30
1/. 6.02 36 + 3OO 3.71
15 5- i9
IO 5.61 Schor’erpolder* *
17
IO

5 - 4 3
5.15

lini 0 
liui 1

3.69
3.66

19 5.32
5.45
5.00
5.02

lini 2 3.7120
21
22

hui 3 
luii *1 
hm 5

•
3. Ul 
3.79 
3.U3

im. 6 3 • 87

** goon dijk« of rnaipnlcn aanwox.i g

Du i nv o o t ;\ f n a no

Noardv.'nlering - Noordcra l l anci :

P Tl i 128CO - 13460 (llüinatcr) . 2 tol 3 » 5 in
ïw.ai 13660 - 13940 O4-m toi 4 ia
Haai 1398c - 15095 3 tot 5 1»
liaoi 1599C - 36036 7 tot 7,5 UI
Haai I612O ) 3 Ul
Haai 16325 ) 2.5 III
Maui 1653O ) 5 5 III
Haai 16735 ) 2 III
Haai 16946 ) 2 Iii
Haai 17145 ) 3 III

Noordv/atcring - Zuidcrütrand;

Haai 23125 - 23495 ( JüOüíiOSKCl¡ ) 5 tol IO m
Haai 23540 - 235C0 Ö toi 9 m
Haai 23620 - 23830 5 tot 8 iii
Haai 23865 « 23940 4 tot 6 m
Hani 23960 - £4170 6 tot 9 m
Haai 24190 » 25270 0 tot 6 iii
Hani 25320 - 25510 6 tot 9 iii
Harti 25550 - 25O30 2 tot 6 m

25C80 « 27020 « 0 tot O in
Aqal 27060 - 2?200 4 toi 5 m



Wostwrvtorl n?«

nani, 27200 - 27500 ß lol IO
Hurii 27500 - 30ß'i0 5 toi. 6
Hani 30D*i0 - 31770 2 toi h

tol J 2 
tot 8

Opmerkelijk is do (in verhoudt ng) gering« • afname bij bot 
golfterrein to Domburg. Doze iii op do dignus!j gr»to plaats af
gerond door do dit jaar anngebrnohtc ziikl.endnm cu do korte 
panlri jt jos .

De zakkondnm is echter in zijn bobooi v/e^ge;;] a^on terwijl 
ca. ñO/í van do p nairi j t j os .is ui. t gespoel <1.

De liui naf.slag bij de Joo.ssosuog haii tot gevolg dat de 
leudoindon vau dc strandhoofdcn jO ou ')'} ca. ö m vau do duin- 
Voot kwamen io liggen. Daar niei kau worilcr. nangonoi iop. dat do 
aansluiting dooi' natuurlijke b i j znkk i n g van bet (Iago) duin tol 
stand zal komen zullen beide hooiden met genoemde 3 m moeten 
vordem verlengd. Dij de hogere duinen is dit niei. nodig; deze 
zakken zodanig bij dat do aansluiting, zonder verlenging vau 
do op do iluinvoct ¿»¿uisluitende hpofden, automatisch tot stand 
leo nii •

Posti catering

Haai 0ÖOO - 10250 
Haai 5**00 - 5ÖQ0 3

Omschri. jv 1 n g s t o ini ; ; diado 

Koord- on Vestwatori ng

m
iii
iii

iu
Ul

Tor plaatse .steekt uiteraard ook liet zeoeinrle van do duin- 
overgong v/eer voider uit waaraan hovciidi en enige Kcluulc verd 
aangoricht. Thans is 0011 situatie ontstaan waarbij deze ovorgon 
volgens bet huidige trac 6 niet moor iii te handhaven. Vei legging 
Vau bet zcccinde in de dui urichi ing iljini de meest voor do heinei 
liggende oplossing* Dit is temeer noodzakeJjjk daar naar onze 
mening do huidige ligging, de afslag vim bet' ten zuidoosten 
daarvan gelogen duin in de hami verkt.

Do situatie zal worden opgemalen eu in tekening gebracht 
vmarbij, in overleg met do Studiedienst vau de Kijkswaterstanit 
naar do Desto oplossing zal v/orden gezocht.

Tenslotte is tengevolge vau de duinafslag nan de Wen Ivat o ¿* 
*1 Um puntdraadafmatering (staande nan de huitenduinvool ) verai

Overige ych¿ule _ajm_ jlo vcrken

Schade in (nngensfal teerde ) basai.igloo.! 5 ng Wcstkape.lsc zeedijk:

Kaai 2I3OO 
Haai 21*130 
Hani 215OO 
Hilii! 217IO 
Haai 21P.5O 
Haai 223(*0 
Hani 22*150

- 15 m2)
*■ 20 m2)
- I? m2)
- *100 m2)
- IO m2)
- 15 m2)
- 30 m2)

totaal 505 m2

'TO

j U& 
o .1 d .



Sellado busnltgt i iii; ze owe vi ng /-uttlo'l .melo:

UtKüii '¿(>‘¿00 - 2.6'iOn 70 mi

Schade basal t g.l .00 i ;i ng V/ es (. waliT.i.n;; :

Nol 1 odi jk 
Boulevard 13aukort

h mil) io taal 66 mii
l6 nii)
15 m2)

Be lictonpuinaf dolii;i 31 ¿j; op liei buitenbol.oop van de 
WostUapolso zeedijk tus«cn do ranipnlen 2130U en Í.II7OO werd 
op^efilhgcn.

V our lilliei heve?» 1 en J lamme k en s /.iju j;ro t one! e e 1 s vcnho ). d . Aan de 
E.ilanddi jk te V L.i ss:i ngen is behalve oni ;ai reliado aan de 
basai tglooi.iiig nogal wat l;.l oi vor.l i o.*;' op de.» berm en nan do toen 
vau bet bovcnbolooj) geleden. Coli nan de /i',n. dijk van 3 heve:
Hnmmokens vio] op deze plaats» n k .1 e i v e 1 3 i e s te» constate ren. be 
tolanrri jkyto üchaelc echter treil op vóór de inlaag vau l6?b. 
waai' op ccn »unita] pi natron de Hooi in;; en do ,stcemst/‘ook 
word v;c(r1ro.s]a,(rcn, tot op hedí 11 (ii[> novoinlioi' ) tot een go z aie«.- n t i |
opperv 3 al; t c vau ongeveer k^>0 nk i'o.;j»f.'o1 icved ijk 200 intii. lb 1. 
hoeft nogal, wat moeite gekost um de v en’ s c h i I. .1. ciulo gate" ten' 
voorkomi ng vau ’ ui t b r e i d i vast Io Joggen. Alle matoj'ialmi 
immer s moet on rordon aangeveerd via ile onverharde huitenoerm, 
die medí: tengevolge van de zv.a'e regenval in een ommezien 
totaal was stuk gereden. Om de /aak voor el liaoi' io krijgen, 
is daarom naast cea kman en vracht au*o 1s colo nog gebruik 
gemaakt van ccn shovel ( lnad.se hop ) .

Wij merken hierbij nog op dat bij con ongunstige wind
richting «Is op 15 november (west) eu waarschijnlijk in nog 
ergere mate bij zui dwcstoJ j j 1 : e wind dc Eilanddijk op een 
bepaald punt, n.l. ter plaatse van liei voormalige bastion,
»oer hoge golioplopen te verduren heeft: zie bijgaande
tokening* Eon golfoploop tot N.A.P. + 8.GO m op dit punt, 
ongeveor 0.35 m beneden dc kruin ter plaatse, is bopa¿ild 
vorontrustend voor een nieuwe, op deltahoogte .aangelegde dijk.

Op de strnndhoofdcn Ila en 1 h van de V/ostwater ing is 
in totaal 3^ m2 berm vau beloni).] okken beschadigd.

Zu!dwat orinr

Oostwntering

licha] vu de reeds eerder genoemde dui naf s .1 a g ging ca. kfjOO m 
ri jsschcrm verloren.
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Men wordt verrucht bij aanhaling vau deze bnef 
dagtekening eu nr. ruuukeung te vermelden

Bij!.: 2
a ;;

Coli.;
1

Do lí ‘1 ° i' i loo f d i 11 *ç o n i our --D1 r oc t sur vnn de
dijk sv.'a 1k e r st a at in < ......ÜRMfÿ.—rf ■ ■ ! ,-»T"

r ij k $ vv a t er s 1 a a t

d0 s thus 50H
TT 2320 ~

1 6 7 £8.1579

5330 KA MIDDELBURG VG'.- . 4

volg. nt. •

1.1

P*
' C. >s
•' I

d' i^S

io i

¿.¡CA
? I
:H..........

:;:i

MIDUI lhuiig, 9 februari 1979 
Verzonden /O „ »

Naar aanleiding van do op 2 januari j•1• ontstane 
s torm.se liarlo aan do Eilanddijk in dc Zuidwatering doen 
wij U ingés loten non rapport toekomen van de tijdens 
deze storm op e; r t r ed ori hoogste vloedstanden in voornoemde 
watorinj’. Tevens treft U hierbij aan een rapport van do 
stormschade 'vaat van de herstdkosten worden geraamd op 
/ 35.000,

Wij merken hierbij nog bet volgende op* Na de zware 
¿-.termen gedurende de periode van 12 tot en met 15 november 
1977 hebban wij mot ons schrijven van l6 december 1977 
no. 77/C127 t.a.v. de Eilanddijk onze verontrusting geúit 
over de tijdens storm bij een bepaalde windrichting 
optredende hoge goi fop loop en in verband daarmee over de 
annieghoogte van ‘leze nieuwe dijk* Tijdens de storm van 
2 januari j.l* is nu gebleken dat ook de toestand waarin 
met name de boven N.A.P* + 3*00 m gelegen betonblokken~ 
glooiing verkeert,bepaald onrustbarend is* Na een niet 
langer dan nan halve dag durende storm bleek ongeveer 
160 m2 van deze glooiing te zíjn weggeslagen en nog eens 
90 m2 te zijn verzakt.

In bet midden latend wat hiervan de oorzaken kunnen 
zijn blijkt de huidige constructie in ieder geval niet 
doelmatig te zijn. Met zekerheid kan worden gesteld dat 
de zoe kans krijgt bet kleiboloop waarop de blokken zijn 
gezet uii te schuren met bet gevolg dat de blokken 
verzakken. Knakt er nu een blok Ios, dan kan dit aanleiding 
zijn, vooral hij een langdurige stormpcrioclR, tot niet 
te overziene stormschade« Volgens onze mening wordt het 
ui t schui-i ngsproe os nog bevorderd door de half-open 
afscheiding tussen betonblokkenglooiing en bnsnltglooiing 
ou de niei dichte zetting van laatstgenoemde glooiing, 
waardoor bet water wanneer bet uitschuringsproccs eenmaal 
is begonnen, gomakkelijk zijn weg vindt, een versnelling 
krijgt en op zijn beurt de uitschuring versnelt*

é
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Bovengenoemde situatie geei!, ons aanleiding U onze 
bozor gdhe i d and erma ¿i 1 ken ba a r t <? maken.

Mede met het oog op eventuele verdere, moge lijk 
veel ernstiger, stormschaden verzoeken wij U Uw zienswijze 
over deze aangelegenheid kenbaar te maken eu de manier 
waarop naar Uw gevoelen afdoonde verbetering in de toestand 
van de onderworpelijke glooiing zon kunnen worden gebracht.

. Wij denken daarbij in de eerste plaats aan een 
deugdelijke waterdichte afscheiding tussen de open basalt- 
glooiing en de dichte glooiing vau betonblokken. B.v. door 
een damwand of een volledige penetratie tot op de mijnsleon 
met gietasfcilt vari een voldoend brede strook basalt grerizenc 
aan de betonglooiing. Gezien de kwaliteit vau bet zetwerk 
van do basaltglooiing misschien toch nodig. Hierbij wordt 
er van uitgegaan dat de mijnsteen voldoende waterdicht is. 
Mocht er nog kleiverlies onder de betonblokkenglooiing 
optreden dan dient onder de blokken op de klei een enigszins 
ruwe kleidichte watcrdoorlatende afdichting te worden aan
gebracht - b.v. kuns t ve ze 1 doek met opgemrai.de rietmatten -.

HET DAGELIJKS BESTUUR 
VAN HEX WATERSCHAP WALCHEREN,

D i j k g r a a í
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0 NOTA WWKZ 80.V022 BULAGE 1

W A

•77000 7700i

O RAADHUIS (vi.St.)

WATERTOREN

D ZEEVAARTSCHOOL (VI.)

WAARN. P05T K.N.M.I. (MAST)
VLISSINGEN

H.K.VLISSINGEI

A D. STEENBUITENHAVEN
ORANJEMOLENLEUGENAARSHOOFD ',HAVENLICHT(T<SEINMAST

■78000 7600C

ROEIERSHOOFD

rijkswaterstaat
directie waterhuishouding en waterbeweging
district kust en zee - studiedienst vifssingen

Walcheren

situatie vlissingen ei landdijk
Dieptelijnen met diepten in dm t. o. v. n. a. p. 
noar opneming r.vv.s. 1978
Rechthoekige coördinaten in m t.o.v. Amersfoort schaaget. L. P.

gec. £
80.525v «■ • W<y.



NOTAWWKZ -80V022 B'JLAGE 2

Xkm 36.8njfl.P.*l1.0m O km 36.9plaats
vee kwaar
neming

«P ai♦ 10,0m ♦ 10,0m

kruinhioogte Hloncdijk dijkstraat

situatieschets.

r Kit ♦ 7,0m♦ 7.0m
nile ogteeilondd jk voor

♦6,iOm

' e 9 10w 2 3 4 5 6 7 8 O IO'
jaarlijkse overschrijdingsfrequentietoel icht ing

de ingetekende waarden van de 2*U golfoploop- 
hoogte zijn afgeleid uit veekwaarnemingen, 
waarbij een correctie is toegepast m.b.t. invloed 
van bermhoogteligging op de golf oploop

rijkswaterstaat
directie waterhuishouding en waterbeweging 
district kust en zee-studiedienst vlissingen

eilanddijk-globale schatting overschrijdings- 
frequentie van de 2#/o-go!foploophoogte bij 
heersende windrichting wnw-nw nr 80.508

S 
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m
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