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1• De zeedijk van de Verenigde polders van Osisenisge zal

moeten worden verzwaard om ©en stormvloed te kunnen keren

waarbij een waterstand van ca. 6,k$ + H.A.P. zal kunnen

optreden»

2. Voor de berekening van de golfoploop, die In een derge-

lijk geval tegen de dijk moet worden verwacht, is voorts

een storm uit W~WNW-ridhting verondersteld met windsnel-

heden tijdens hoogwater van 30 nt/aeo«

3« Volgens de empirische tabellen voor het aangroeien

van golven van Brataohneider wordt de golfhoogte die

daarbij voor de dijk kan optreden berekend op 2*^0 m ,

bij een golflengte van *K5 ra. De berekening volgens de

methode van Bretschneider is voor het onderhavige gebied

•gecontroleerd met de golfwaarneraingen dia in December voor

de Nietxwr-Neuzenpolder en de Nijspolder zijn verricht;

bij bleek de practljk zeer goed overeen te komen aet de

berekeningen.

k* De golfoploop tegen de dijk van de Verenigde polders van

Ossenisse kan worden berekend niet de forsrule»

z » 2*7 H ( oo».B - | ) " \ ^

waarint H * golfhpogte voor de dijk

B e breedte buiteabeptn

(3 P». invalshoek der golven

ï, B golf Xsmtte

oc m MXiinfe talud bov«n de

Men vindt hier indien do invalflho#k tiissan de golfkammen

en het talud i?a» de dijk £ • 0 gesteld wordt -aannemend

een talu^ l .i H tn «en buitenberra op stormvloödshoogte

van J van de te verwaohten golflengte» dus 10 m ••
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golf oploop van 2» 75 B ^ I>® kruin van de ^ijk moet dan ten
- • . » i

minate koaeh: op 6.U? + 2,75 « 9*20 + H.A.P» of afgerond

op 9»5O + lï.A.p, :

5* De gevolgde beyekenlngametho^ w«rd zowel voor d©

van (3t Verenigde polder van Osssnlas^, als voor d©

van d> öal* Hiauw-Höussenpolder ook uitgevoerd voor dé

sfeora van 23 D^smbèr 1 9 ^ en gecontroleerd mat de waar-

genomen golfoploop volgens de betreffende

6* De golfoploop tegen de bestaande.dijk van de:

werd voor dit geval op twee manieren berekend, ,.

Beest is aangenomen dat de buitenfeerm (6 m breed,

op! 3 » * N#A»P# onder helling 1 i 8) in het betreffende

geval (waterstand* ^ 0 0 m + N»A,P») een maximale invloed

hebben geha4. Men berekent dan een golfoploop van

&.d*V»s»*oi,|#29 m > N,A*P»f Vervolgens is verondersteld

de M$m wegens de lage ligging en de betrekkelijk

steile htlling bij genoemde waterstand O+.OO m + H.A.P,)

ia het geheel geen Invloed zou hebben gehad* Men berekent

dan voor het betreffende geval een golf oploop van ii^K-w-

-<U*«-8» tot 5*72 ra t H.AP.

Vermoedelijk heeft de berm slechts geringe invloed gehad»

m zal de tweede berekende waarde de werkelijkheid het

meest nabij komen* :

Volgens, de veekrandwaarneraingen heeft de. golf oploop tij*

dens dé betreffende storm een gemiddelde hoogte bereikt
* * i ! -

van 5*51 R» + N,A*P« .

f4 De dijk van de Gal. Nieuw-Neusenpoldes1 hoeft een bui-

tenberm van 10 m breed (gelegen op 3 » ^ «> + N*A,P» onder

aen helling,! t 20)? zodat aangenomen is dat in het be-

treffebde geval (waterstand * 3.90 m -f N.A.P.) de invloed
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van deze berm toen maximaal Is geweest* Men berekent dan

©en golfoploop van 1.25 m d.w.z* 5,15? ra + H#A*P# terwijl

de veekrand op die datum gemiddeld op ©en hoogte van

1+.98 m + N.A.P. ligt-

8. Do resultaten van de berekeningen .konen in beide

govallen betrekkelijk goed met de practijk overeen.

9. Op grond van do resultaten van de berekening wordt

voor de dijk van de Verenigde polder van Bssenlase een

dwarsprofiel aanbevolen als In rood aangegeven op bij-

gaande tekening. De berm komt daarbij op stormvloeda*

hoogte en is dus niot aan de golfslag blootgesteld # Paar

om Is de breedte van 10 m dan ook ruim voldoende aet het

oog op de bescherming van het daarachter gelegen boven-

beloop.

10. Wat betreft het traoé van de dijk wordt opgemerkt

dat tegen het op de bijlage voorgestelde ; in rood enigs-

zins gewijzigde traoé uit waterloopkundig oogpunt geen

zwaar bestaat.

De Hoofdingenieur




