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Van
Aan
Datum
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:
:
:
:

M. Vries
leden werkgroep Afsluitdijk
12 September 1989
bekleding binnentalud Afsluitdijk

INLEIDING.
De Afsluitdijk voldoet in zijn huidige vorm qua kruinhoogte en bekleding
niet overal aan de eisen- Een mogelijke oplossing is het verdedigen van
kruin en binnentalud, zonder de kruin van de dijk te verhogen, zodat de
dijk onder extreme kondities als overslagdijk dienst kan doen. In de
afgelopen jaren zijn daarom door de werkgroep Afsluitdijk een aantal
mogelijke aanpassingen aangedragen (lit. [1], [2]).
Aan de werkgroep is gevraagd de variant met cement-betonnen elementen
(variant B 2.1.1., lit. [2]) nader uit te werken, waarbij dient te
worden uitgegaan van de conclusies zoals vermeld in het modelonderzoeksverslag H 993 (lit. [3]) van het Waterloopkundig Laboratorium.
In deze korte notitie is nader uitgewerkt wat in petit comité d.d. 25
Augustus '89 is besproken. Voor de details daarvan zie het als bijlage
toegevoegde bespreekverslag.
UITGANGSPUNTEN.
De uitgangspunten, zoals deze in de afgelopen jaren door de werkgroep
zijn vastgesteld, zijn voor wat deze notitie betreft de volgende:
- de huidige kruinhoogte van een aantal "probleemtrajecten" van de
Afsluitdijk van NAP + 7.70 m. zal niet worden verhoogd. Dat betekent
volgens de werkgroep dat zal moeten worden uitgegaan van de volgende in
een reeds eerder stadium vastgestelde hydraulische randvoorwaarden
(lit. [4]):
gemiddeld overslagdebiet : 11.25 l/s/m
momentaan overslagdebiet : 175.00 l/s/m
frequentie van voorkomen : 7.0E-4/jaar
- het binnentalud dient te worden verdedigd middels cement-betonnen
elementen.
- het buitentalud is reeds gedimensioneerd.
- byzondere aandacht dient te worden geschonken aan kruin, binnentalud
en overgangskonstrukties.
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STERKTE.
Uit het WL rapport H 993 ([3]) blijkt o.a. dat een binnentalud verdedigd
met zuilen/tegels 0.4x0.4x0.2 m3 bij momentaan optredende overslagcondities van 555 l/s/m, een situatie met een frequentie van voorkomen van
lE-5/jaar, zal bezwijken, als de toplaag "normaal" gezet is. D.w.z. als
er een "normale" hoeveelheid ruimte (spleten) tussen de elementen t.p.v.
de overgang kruin-binnentalud aanwezig is.
Voor de in dit onderzoek ook bekeken tegels 0.2x0.2x0.15 geldt vrijwel
hetzelfde.
Op grond hiervan en op grond van de in praktijk lagere maatgevende
hydraulische belastingen (frequentie van voorkomen 7.0E-4) dan onderzocht in [3], wordt in voorliggende notitie door de werkgroep gesteld
dat een toplaag bestaande uit elementen van 0.15 m dikte stabiel zal
zijn, mits er in de loop der tijd en vooral tijdens maatgevende
belastingscondities, nauwelijks speling tussen de bovenste blokken
ontstaat t.g.v. het evenwijdig aan het (binnen)talud nazetten c.q.
nazakken van de binnentaludbekleding.
Tevens blijkt uit [3] dat het qua sterkte is te prefereren een granulair
filter van minstens 0.40 m. dikte aan te brengen onder de zetting van
het binnentalud. Er dient dan wel voor te worden gezorgd dat evt.
wateroverdrukken aan de teen van het binnentalud kunnen worden afgevoerd. Hier zouden in dit geval dan ook openingen moeten worden
aangebracht.
Uitvoeringstechnisch en financieel is het volgens de werkgroep mogelijk
een dergelijk filter achterwege te laten. De totale sterkte van de
zetting zal dan slechts weinig lager zijn ...[3]. Gezien de in vergelijking met H 993 relatief lage randvoorwaarden in praktijk, wordt dit door
de werkgroep acceptabel geacht.
Om verschildrukken en liftkrachten op de elementen op de kruin te
reduceren, is het zinvol de kruin af te ronden. Abrupte, geknikte overgangsconstructies dienen te worden vermeden. Afronden van de kruin heeft
als voordeel dat de stroming blijft aanliggen, dat onderdrukken en
liftkrachten over een groter traject en met een gemiddeld lagere waarde
optreden, waardoor de belasting op de individuele elementen afneemt.
DE CONSTRUCTIE, (zie de bijgevoegde figuur).
De constructie, zoals momenteel voor het buitenbeloop gedacht, zou
moeten worden doorgetrokken over een afgeronde kruin (met kruinhoogte
ca. NAP + 7.75 m.) tot ca. NAP + 7.45 m. op het binnentalud. Hierna zou
kunnen worden overgegaan op tegels met een dikte van 0.15 m. Onder de
zetting op het buitentalud is een granulair filter van 0.20 è 0.40 m.
dikte onder de glooiing aangebracht, bestaande uit
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granulair materiaal met een D15 van orde-grootte 20 mm. (In praktijk
een sortering 25/60 mm.). Dit filter zou moeten worden doorgetrokken
tot minimaal onder het hoogste punt op de kruin. Onder het filter een
geotextiel op klei/ keileem. Onder de toplaag op het binnentalud zou
kunnen worden volstaan met een vlijlaag van 5 è 10 cm. op een geotextiel.
Om te voorkomen dat spleten op en rond de kruin te groot worden, dient
het zetten van het binnentalud uiterst nauwkeurig te gebeuren. De tegels
moeten hier strak tegen elkaar worden gezet. De verticale ribben van de
tegels zouden bij voorkeur t.p.v. de teen moeten worden afgeschuind
(vellingkanten van 2 a 4 cm.). Dit om de door eventuele wateroverdrukken optredende opwaartse krachten onder de elementen t.p.v. de teen te
reduceren.
Zoals de kruin zou moeten worden afgerond, zou ook de overgang van
binnentalud naar binnenberm/fietspad moeten worden afgerond. De zetting
kan worden opgesloten middels een betonnen opsluitrand van ca. 0.3x0.6
m2/m. Deze afmeting is dusdanig dat de opsluitrand als plaatsvast mag
worden beschouwd. De overgang fietspad-vluchtstrook autosnelweg kan
worden uitgevoerd met cement-betonnen "doorgroei-elementen" van minimaal
0.15 m. dikte direkt op de reeds aanwezige
klei. De gaten in deze
blokken kunnen worden ingezaaid met vegetatie.
Daar waar van de ene constructie op de andere wordt overgegaan (zoals
b.v. van zuilen naar tegels) en de overgangen niet vloeiend afgewerkt
kunnen worden (uitstekende elementen), is het aan te bevelen de
overgangselementen 1.5x zo zwaar uit te voeren. Dit omdat de optredende
krachten op deze plaatsen het grootst zijn.
Bijzondere aandacht zou moeten worden besteed aan de waterafvoer van
het relatief waterdichte en versteende binnentalud bij (zware) regenval.
Dit i.v.m. de begaanbaarheid van de Afsluitdijk.
Tenslotte kan als aandachtspunt meegenomen worden dat er een soort
toelatingsbeleid zou moeten komen voor de Afsluitdijk onder extreme
condities. Onder maatgevende stormomstandigheden zal een dergelijke
overslagdijk nl. absoluut onbegaanbaar zijn, zowel te voet, te fiets
als per auto.
CONCLUSIES.
Een constructie zoals in de bijgevoegde figuur is aangegeven is onder
de hierboven aangegeven uitgangspunten en randvoorwaarden een goed
alternatief voor het verhogen van de kruin. Er zal echter bijzondere
aandacht moeten worden geschonken aan de uitvoering, aan het beheer
(toelatingsbeleid) en aan het onderhoud. Met name de kruin en de
overgangsconstructies zullen de eerste jaren na aanleg nauwgezet moeten
worden gevolgd.
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M. Vries
H. Dekker (DWW), de Swart en vd Meulen (Sl./St.)
25/08/89
kort verslag brainstormsessie afsluitdijk-bekleding
binnentalud d.d. 24/08/89.

Uitgangspunten.
- huidige dijknivo (gem. NAP + 7.70 m.) niet verhogen. Daarmee een
overslagdijk als uitgangspunt nemen.
- binnentalud zo goedkoop mogelijk (qua stichtings- en onderhoudskosten) verdedigen met b.v.k. cement/betonnen elementen.
- resultaten van het WL-modelonderzoek [H993] meenemen.
Sterkte.
- de stabiliteit van de kruin- en binnentaludbekleding bij de in
[H993] genoemde blokdikte van D=0.15 m. is, bij momentaan optredende overslagcondities (stroming 0.555 m3/s/m), twijfelachtig.
Een "normaal gezette" toplaag (d.w.z. met de nodige spleetruimte)
zal hierbij vanaf de kruin bezwijken. Hierbij dient bedacht te
worden dat een dergelijke belasting een frequentie van voorkomen
heeft van lE-5/jaar. De maatgevende belasting voor dit stuk Afsluit
dijk is momentaan 175.0 l/s/m en gemiddeld 11.25 l/s/m.
- een blokdikte van D=0.15 m. zal alleen voldoen indien élle blokken
"stijf" tegen elkaar zijn gezet. De grootste aandacht verdient
hierbij de zetting van kruin en overgang kruin-talud. Het binnentalud dient dusdanig te worden gezet dat "het zetten of nazakken" van
de bekleding op het binnentalud evenwijdig aan het talud, t.p.v. de
kruin nauwelijks speling geeft.
- voorkeur gaat uit naar het "afronden" van de kruin m.b.v. op
granulair filter van ca. 0.20 m. è 0.40 m. (op kleidicht geotextiel)
gezette betonzuilen (0.20 a 0.25 m.) "doorgaand aansluitend" op
gezette betonnen tegels) ca. 0.4x0.4x0.15 m3) met afgeschuinde
vertikale ribben. Dit om verschildrukken en water onderaan het
binnentalud af te kunnen voeren.
(Fig. 1 ) .
- byzondere zorg verdienen de overgang van talud naar fietspad,
middels een betonnen opsluitrand (0.30x0.60 m2) alsook de waterafvoervoorziening. Een dergelijke afvoer zou links van het fietspad
(tussen pad en kruin) kunnen worden aangebracht.
- de overgang fietspad-autosnelweg dient ofwel gezette betonelementen
ofwel doorgroeiblokkken te bevatten.
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Conclusies.
- in princiepe een volledige verstening van het binnentalud beschouwen. Letten op waterafvoer bij regen (i.v.m. begaanbaarheid).
- veel aandacht schenken aan overgangsconstructies. Knikken zoveel
mogelijk vermijden. Zo mogelijk afrondingen toepassen.
- de zetting op het binnentalud mag niet meer dan enige centimeters
ruimte aan de kruin geven bij "nazakken"enwijdig aan het talud.
- overgangsblokken, indien ongelijkmatige overgangen, 1.5x zo zwaar
uitvoeren.
- binnentalud uitvoeren zonder filterconstructie op op een vlijlaag
van 5 è 10 cm. op kleidicht geotextiel op waterdichte ondergrond.
Afgesproken is dat DWW (Dekker/Vries) hierover e.e.a. op papier zullen
zetten.
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