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Vrijgave toetsing Hoedekenskerkepolder tussen dp 377 en dp 380

Van waterschap Zeeuwse Eilanden is op 10 november 1999 ontvangen de Rapportage
Toetsing Bekleding Hoedekenskerkepolder tussen dp 350 en dp 380. Het betreft
versie 0.3 van 29-9-99 (PZDT -B-99542).
Dit vak sluit in het zuiden aan op Baarlandpolder. De glooiing van de Baarlandpolder
heeft een logisch vervolg tot aan de nol bij dp 377 van de Hoedekenskerkepolder. Bij
het opmaken van het ontwerp voor een nieuwe steenbekleding is er voor gekozen dit
vakje mee te nemen bij het dijkvak Baarlandpolder. Vooruitlopend op de goedkeuring
van de toetsing van de Hoedekenskerkepolder wordt daarom in dit document de
toetsing tussen dp 377 en 380 beoordeeld.

• Werkgroep Kennis heeft over de rapportage van 1999 geadviseerd (memo K-01-05-35) .
De analyse heeft voor alle tafels alsnog een "onvoldoende" opgeleverd.
Er hoeft voor dit vakgedeelte geen geavanceerde toetsing te worden uitgevoerd.

In verband met het in 2002 in voorbereiding nemen van het ontwerp van dit vak en
door geconstateerde afwijkingen in het veld, is door PBZ aan het waterschap gevraagd
de toetsing verder te detailleren en te actualiseren. Dit heeft geresulteerd in het rapport
Actualisatie Toetsing Bekleding Hoedekenskerkepolder concept 0.1 van 6 november
2001 (PZDT-R-01338).
Door PBZ ( zijn controle's uitgevoerd op de Actualisatie
Toetsing (controlerapport PZDT-R-01339 van 14-11-2001 en PZDT-M-02227 van
26-9-2002). In PZDT-M-02227 is ook gebruik gemaakt van de resultaten van de in
september 2002 uitgevoerde infiltratieproeven op de vergelijkbare vakken in de
Baarlandpolder en de Willem-Annapolder. Dat betekent, dat tafel 37603 (ingegoten
basalt) nu "goed" getoetst wordt.
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Tafel 37603 eindigt in de nol bij dp 377. Van de in de ondertafel van de nol liggende
tafels 37601, 37610 en 37611 zijn 601 en 611 "goed". 37610 is ook gepenetreerde
basalt en kan O.g.V. de infiltratieproeven nu ook de score "goed" krijgen.
Resumerend: van de zeven "nader onderzoek" vakken hebben door toegenomen
kennis, de vakken 37603 en 37610 alsnog de score" goed" gekregen.

Conclusie: het dijkvak tussen dp 377 en 380 van de Hoedekenskerkepolder kan worden
vrijgegeven voor het maken van een nieuw ontwerp.
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