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•
Als start wordt een korte inleiding gegeven over het dijkvak Polder Schouwen.
Belangrijkste punten uit de introductie zijn:

• Het dijkvak is uitgebreid. Het dijkvak liep van dp126+50m tot en met
dp144+90m. Het dijkstuk tussen Schelphoek Oost en Polder Schouwen is nu
toegevoegd. De nieuwe grenzen van het dijkvak zijn daarom dp101 tot en met
dp144+90m.

• Door het, zeer recent, verlengen van het dijkvak is nog niet alle informatie van
de ingevoegde Weevers- en Flaauwersinlaag bekend. De introductie betreft
hierdoor voornamelijk het gedeelte langs de Polder Schouwen.

• De aanwezige typen bekleding blijven gelijk. In hoofdzaak is de ondertafel
bekleed met basalt, al dan niet ingegoten met beton. Een groot deel is
daarnaast bekleed met Vilvoordse steen, hier en daar ingegoten met beton.

• De helling van het eerste deel, dp126+50m tot ca. dp133, is redelijk steil, ca.
1:2,8. Het overige deel tussen dp133 en dp144+90m heeft een iets flauwere
talud helling.

• De kleilaagdiktes onder de bekleding variëren sterk. Vooralsnog lijkt bijna
nergens voldoende klei aanwezig. Wanneer wel voldoende klei aanwezig is, is
de kwaliteit twijfelachtig.
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• De berm ligt over het gehele traject van dp126+50m tot en met dp144+90m
onder ontwerppeil. De berm ligt rond een niveau van NAP+2,25m. Het
ontwerppeil voor dit gedeelte is NAP+3,45m.

• Uit de toetsingen is gebleken dat voor het gehele dijkvak van dp101 tot en
met dp144+90m de bekleding is afgekeurd. Uitzondering hierop is een vlakje
van ca. 100m2 ter plaatse van dp103. Echter is dit vlakje zo klein in
verhouding tot het gehele dijkvak dat alle aanwezige bekleding versterkt dient
te worden.

Rondvraag:

Bas van Liere:

De voorontwerp notitie staat gepland in mei 2008
Uit de vrijgave blijkt dat de kreukelberm onvoldoende is.
De vrijgave voor dit dijkvak beslaat nu twee documenten,
PZDT-M-06465 en PZDT-M-07150inv.
In aanvulling hierop wordt vastgesteld dat de hydraulische
randvoorwaarden voor het hele vak reeds beschikbaar zijn,
evenals de toetsingen.
De Weevers- en Flaauwersinlaag zijn zeer belangrijke
broedgebieden, met name voor een Stern-soort. Dit is een
sterk aarîqachtspunt voor de uitvoeringsfasering.
Op de dijk langs Polder Schouwen zijn vele Strandbieten
gezien. Dit is geen beschermde soort maar komt elders in het
land niet veel voor. Het is wenselijk hier rekening mee te
houden met betrekking tot de nieuw aan te leggen bekleding.
Op de dijk langs Polder Schouwen zijn verschillende
Provinciale aandachtssoorten aangetroffen. Het ecologisch
detailadvies voor de Polder Schouwen is inmiddels gereed. Dit
wordt aangevuld voor de Weevers- en Flaauwersinlaag.
In december is vermoedelijke de cultuurvisie voor de gehele
Oostersehelde gereed. Op basis van deze visie schrijft ze een
advies voor de Flaauwershaven. Voor het overige deel van het
dijkvak kan al eerder een landschapsadvies worden
aangeleverd.
Naast de uitstroomkoker van Prommelsluis is een werkende
Aalgoot aanwezig. Deze dient ook in de nieuwe situatie
functioneel te blijven.

•

Tijdens de hierna volgende gesprekken en het dijkbezoek komen de volgende zaken
naar voren, weergegeven in oplopende nummering van de dijkpalen. De vetgedrukte
namen zijn degenen voor wie de betreffende actie open staat.

• Volgens de vrijgave van de Weevers- en Flaauwersinlaag heeft de inlaagdijk
een functie. Welke functie is dit en heeft deze invloed op het ontwerp van de
primaire dijk. (

• Wat is het toetsoordeel van de met stroken gepenetreerde overlaging tussen
dp116+50m en dp121+50m.

• Aanvullen detailadvies ecologie ( )
• Aanvullen aandachtspunten flora en fauna (
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