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-2z.g. "bezwijkkans"
op pag. 7. Daarin wordt

Een andere benadering, waarbij wordt uitgegaan van de

kan men vinden in de hiervoor genoemde TAW-leidraad
rbare bezwiikkans
sesteld zou kun--kunnen worden
vermeld, dat de maximaal toelaatbare
bezwijkkans gesteld
op een factor l0x kleiner dan de overschrijdingskans van het ontwerppeil.
In tabel 1- op pag. 25 van deze leidraad vindt men voor Terschelling naast
het ontwerppeil van NAP + 48O cm een (kans)decimeringshoogte van 68 cm.
Dit begrip houdt in, dat wanneer de overschrijdingskans van een hoogwater-

stand in het onderhavige statistische gebied der extrema een factor 1Ox
kleiner wordt, de daarbij behorende hoogwaterstand met 68 cm toeneemt.
Volgens deze norm zou de maximaal toelaatbare bezwijkkans optreden bij
een hoogwaterstand van NAP + 48O + 68 cm = NAP + 548 cm (tegen NAP +
54O cm, zoalg hierv66r werd bepaald). Op grond van deze beide uitkomsten
kan worden geadviseerd de minimaal kerende hoogte afgerond op NAP + 55O cm

te fixeren.
er in het begroeide hoog liggende geaccidenteerde duingebied bij
een eventuele inundatie niet voor duinafslag behoeft te worden gevreesd
omdat er vrijwel geen golfbeweging is te verwachten, kan men zich afvragen met welke minimale kruinbreedte van de plaatselijk te maken duinversterkingen rekening moet worden gehouden. Richtlijnen zijn daarvoor
moeilijk te geven, zodat men er het beste aan doet hiervoor een gangbare
praktijkmaat te nemen van l-O d 15 m en het eventueel ook nog af te laten
hangen van de mogelijkheden, die worden gebodert door de plaatselijke
topografische omstandigheden, begroeiing, bebossing etc. Daarbij kan men
ook nog overwegen om de versterkingen uit te voeren in de vorm van een
kunstmatig te modelleren duin zodat na begroeiing deze versterkingen in

Aangezien

geen enkeL opzicht een opvallend karakter qua vormgeving vertonen.
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