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Bepaling dijkafmetinRen afsluitdam
Benedenmond Spui.
1951.

13 blz.

3 bijl.

0.3 cm.

De verschillende afmetingen van een dijk worden bepaald door
a.
de stormvloedstanden
b.
de Golfoploop teeen de dijk.
De standen, die door stOTCwloeden veroorzaak t \lorden hanGen voor
een groot deel af van de toestand op de benedenrivieren (stuwen.
inpolderingen e.d.) De stormvloedstanden worden (stormvloed als
in 1916) bij:
Biesbosch ingepolderd: 3,5 m + flAP
Stuw Hollands Diep:
3.7 m + NAP
3,8 re + NAP
Stuw Tien Gemeten:
deze standen resp. 4.5. 1.9 en 5,0 m +
worden
Bij een superstorm (2000)

NAP.

De golfoploop han!;t af van de r;olfhooGtc. -lengte e" -voortplantine~
richting. Rekening houdond rnpt c\eze factc,en worden ,Ie I:laatgevende
eol fafmetingen bepa'lld. De I'"rootcte hoor;te (2,3 ro) word t verwacht
bij de zw-punt van do afsluitdam. Ook de nr.Jere waarden worden in
een ntantjc op~aeeven.
Ook de vorm van Ge c\ijk speelt een V00rnlt,." r< 1 biJ de golfoploop. Zo kOMt Mon 0. oen binnen talud van 1~~.:.<il;:FtA.] 1: 2; een
kruinbreoJto van 2 1'\; de hooLtf> vall de bui tel berm hangt ftf van
de golfhoo,;te. {;ezorgd dient to word"r. è.:.t .~~ InF_r;ste f,olf die
tijdens 001'. storOlvloed optreedt. 1 1/tx de Cclfh(.o;;+e boven de
buitenberr.: str.at, daar deze ec1f anncrs ni~~.. tr" .... (·tj rio mn.:ximA.le
berCll-reedte is 1/3 van de golflengte, !cet
ter tclud mag een
mnxiI:llJle helline "ebbf>n van 1 :3. De '<"uinsh(;(.(~te varieert over de
verschillende dijkv~Y~er.
Al ieze afmetingen er nog enkele anè.er<r\ Tlorder. in tabellen
in ~~t rapport weergegeven.
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