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"noord"

(dp 870 - dp 900),

Dijktraject
Het bezochte dijktraject Nieuwe-Annex-Stavenissepolder
"noord" tussen dp 870 en
dp 900 ligt aan de zuidwestzijde van het voormalige eiland Tholen ten zuidwesten van
Stavenisse (zie figuur 1 en 2). Het gehele te toetsen traject ligt tussen dp 870 en
dp 922.
Het traject grenst in het noorden aan de Oud Kempenshofstede-/Margarethapolder
tot
de keersluis (dp 836 - dp 870). Dit dijkvak is heden in uitvoering.
Het traject grenst in het zuiden aan de Nieuwe-Annex-Stavenissepolder
"zuid" (dp 900
- dp 922). Dit gedeelte is al eerder getoetst.
Beschrijving
Het veld bezoek is uitgevoerd door R. Derksen van waterschap Zeeuwse Eilanden en
A.M. de Jong en R. van de Voort van Projectbureau Zeeweringen.

Algemeen
Over het algemeen ligt de glooiing er strak bij. Door het gebruik van de vele
Haringmanblokken op klei zal het toch onvoldoende blijken. De basalt moet nog
nagerekend worden.
Over een gedeelte van het traject is geen onderhoudsstrook aanwezig.
Op regelmatige afstand staan bankjes en vuilnisbakken. Voor het hele traject liggen
diverse vispercelen en cultuurhistorische strekdam met jes.
Foto's genomen tijdens dit veld bezoek zijn te vinden onder G:\Water en Scheepvaart\
Zeeweringen (AXZ)\Algemeen\foto's\Dijkvakken
Oosterschelde\Nieuwe-AnnexStavenissepolder.
Rijkswaterstaat
Projectbureau

Zeeland
Zeeweringen

Telefoon

(0118) 62 13 70

Fax (0118) 621993

PIa Postadres: Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

E-mail

PIa Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1, Middelburg

Internet www.zeeweringen.nl

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.
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Nieuwe Annex Slavenissepolder

dp

Cultuurhistorie
Dit dijktraject valt deels in cluster "Stavenisse". De objecten zijn:
ClQ-200 (Westhavennol), ClQ-201 (bunkers), ClQ-202 (Havenkanaal Stavenisse),
ClQ-198 (Strekdam met jes), ClQ-199 (Westnol).
Specifiek
Dijkpaal 870
De daar aanwezige dam is recent opgeknapt en voorzien van bankjes nabij het strandje.
De bunkers in de dam zijn behouden.
Dijkpaal 870 - 879
Bij dit gedeelte ontbreekt de kreukelberm en de onderhoudsstrook. Het oogt visueel
goed.
De overgangen tussen Haringmanblokken en basalt zijn overgoten met asfalt.
Bij dijkpaal 875.4 staat een tweetal fuiken.
Dijkpaal 879 - 889
Diverse cultuurhistorische strekdam met je aanwezig, gemaakt van Vilvoordse. De
kreukelberm bestaat uit 40/200 basalt, < 5 mtr breed. De basaltglooing heeft diverse
verzakkingen en vertoont veel reparatiewerk.
Dijkpaal 889 - 900
Kreukelberm varieert van 10/60 naar 40/200, < 5 mtr breed. Dp 888.5 - 890.5
soortering 10/60, dp 890.5 - 894 soortering 40/200, dp 894 - 900 soortering 10/60.
Veel vissers (hengelsport) bezoeken dit dijkvak.
Haringmanblokken hebben een enkele verzakking, verder is het visueel goed. Veel
basaltblokken hebben geleden onder de zonnebrand en zijn afgebroken.
Het gedeelte tussen dp 895 - 898 (ter hoogte van camping Scheldehoeve) is een
recreatiegebied voorzien van bankjes en prullenbakken.
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Figuur 1: NieuweAnnex-Stavenissepolder "noord"
dp 870 - dp 900
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Figuur 2: Luchtfoto van het traject
Nieuwe-Annex-Stavenissepolder
"noord" (bron: www.maps.google.nf)
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Jong, Anne Marie de (DZL)
Van:
Verzonden:

(DZL)
maandag 22 september 200814:08

Aan:
CC:
Onderwerp:

RE: Veldbezoek Stavenisse

Ter info,
Het traject dp870 tot ongeveer dp911 ligt in de Stavenissepolder!
Aangrenzend tot dp932 is de Nieuwe-Annex-Stavenissepolder.
Hieraan grenst de Noordpolder.
Groet,

Van:
DZL)
Verzonden: ma 22-9-2008 12: 16
Aan:
(DZL)

Onderwerp: Veld bezoek Stavenisse
«pzdtm311 inv.doc>
Bijgevoegd het verslag van het veld bezoek Nieuwe-Annex-Stavenissepolder,
Groet,

22-9-2008

17 september 2008.

