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Beschrijving
Het betreft het veldbezoek aan De BreedeWatering Bewesten Yerseke, gelegen op
Zuid Beveland aan de Oostersehelde tussen km 155,8 en km 161,3, exclusief de haven
van Wemeldinge welke in toetsrapport PZDT-M-03030 is beschreven. In dit
veld bezoek wordt het toetsrapport van het Waterschap ter plaatse gecontroleerd.

Controle steentoets
n.v.t.

Veldbezoek
Uitgevoerd, d.d. 18 april 2003 door

-Tussen de ingang van het Kanaal door Zuid-Beveland en De haven van Wemeldinge is
het volgende aangetroffen:
Conform de toetsingskaartjes is aangetroffen van onder naar boven: Vilvoordse,
Vilvoordse overlaagd met grauwacke, Vilvoordse met beton / Haringmanblokken ( 40 x
40 cm) / basalt, en erboven grotendeels muralt glooiing. Behalve de basaltbekleding is
alle bekleding onvoldoende. Het basalt is in het veld plaatselijk verzakt, en er zijn holtes
aangetroffen. Het eindoordeel is onvoldoende.

-De westelijke kop van de haven van Wemeldinge bestaat uit gezet basalt. Plaatselijk
ontbreekt een blok en er liggen wat blokken los. Bovenin zijn de blokken ingewassen
Doormiddel van perkoenen rijen is de glooiing in vakken gedeeld.

-Ter hoogte van km 159,0 ligt een vervallen buitendijks bouwwerk van beton en
metselwerk. Dit is het vroegere haventje van Lindenberg. Alvorens hier te beginnen zal
in overleg met de beheerder en mogelijke andere partijen de cultuurhistorische status
moeten worden vastgesteld.
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158202: volgens het toetsrapport petit graniet, ter plaatse is basalt aangetroffen. Onder
158202 ligt basalt, dikte 25 cm (158209) en erboven ligt basalt, dikte 25 cm (158210).
Logische dikte van het basalt in vak 158202 is 25 cm. De taludhelling is volgens
steentoets 1:2,7. Dit geeft een F-waarde van net boven de 6. Wanneer het talud 1:3 is
(zoals het boven en onder liggende vak), voldoet de bekleding wel.
Gezien het bovenliggende basalt is het logisch dat het onderste vak 158101 ook basalt
betreft.

-vak 158508: volgens het toetsrapport basalt, ter plaatse is met beton ingegoten basalt
aangetroffen. Het vak heeft een oppervlakte van ca. 30 m2, verborgen bekleding.
Toetsscore als niet ingegoten is goed. Bovenliggende vak is ook goed.
Eindoordeel: Goed

-vak 159202 (basalt) vertoont veel zonnebrand.

-vak 159203 en 159302 (ingegoten basalt) blijkt in het veld niet te zijn ingegoten.
-nabij km 159,3 is onderin een klein vak basalt niet ingegoten (volgens steentoets wel
ingegoten). Toetsscore als niet-ingegoten is 159203 goed en 159302 is twijfelachtig
(F=6,12).

Uit te voeren acties/ adviezen

De Haringmanblokken welke ter hoogte van km 156,10 zijn aangetroffen zijn van een
afwijkend formaat, waarvoor nog geen rekenregels zijn ontwikkeld. Hergebruik van de
weinige vierkante meters bekleding dient dan ook te worden bezien.
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