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Overlagingen Kruispolder
Op 25 juli 2000 is overleg gevoerd tussen waterschap Zeeuws-Vlaanderen en
projectbureau Zeeweringen om te bezien of zowel het aspect veiligheid als het aspect
beheer, en bovendien de ruimtelijke vormgeving nog geoptimaliseerd kan worden.
Het waterschap noemt twee belangrijke knelpunten:
1. de omvang van de stenen;
2. de extra overlaging van de basalt.

Afgesproken wordt de kreukelberm aan te brengen zoals bij Eendragtpolder (dp 16) is
gebeurd. Dat betekent eerst de oude kreukelberm opzij zetten, dan in het cunet de
nieuwe kreukelberm en de overlaging aanbrengen en tenslotte de oude kreukelberm hier
overheen aanbrengen. De verwachting is dat de grove steen dan niet meer storend is.
Aan de bovenrand zal de gepenetreerde rand van 1 m ook als constructie worden mee
gerekend. Dat kan als de penetratie wat ruimer wordt opgezet, bijvoorbeeld 1,5 m met
als voorwaarde dat boven de overgang basalton-basalt minstens 20 cm penetratie
aanwezig is die ook doorloopt tot de plaats waar de steendikte weer iDn is (werkgroep
Kennis adviseert daar nog over).

Daarnaast zal als klei beschikbaar komt een proefvakje worden aangelegd als
kleioverlaging over de stortsteen. Dit moet nog uitgewerkt worden.

Projectbureau Zeeweringen

Postadres pia postbus 114, 4460 AC Goes

Bezoekadres pia waterschap Zeeuwse Eilanden,

Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 241370

Telefax (0113) 216124

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m, de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.
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Overlagingen Kruispolder
Op 25 juli 2000 is overleg gevoerd tussen waterschap Zeeuws-Vlaanderen en
projectbureau Zeeweringen om te bezien of zowel het aspect veiligheid als het aspect
beheer, en bovendien de ruimtelijke vormgeving nog geoptimaliseerd kan worden.
Het waterschap noemt twee belangrijke knelpunten:
1. de omvang van de stenen;
2. de extra overlaging van de basalt.

Afgesproken wordt de kreukelberm aan te brengen zoals bij Eendragtpolder (dp 16) is
gebeurd. Dat betekent eerst de oude kreukelberm opzij zetten, dan in het cunet de
nieuwe kreukelberm en de overlaging aanbrengen en tenslotte de oude kreukelberm hier
overheen aanbrengen. De verwachting is dat de grove steen dan niet meer storend is.
Aan de bovenrand zal de gepenetreerde rand van 1 m ook als constructie worden mee

_ gerekend. Dat kan als de penetratie wat ruimer wordt opgezet, bijvoorbeeld 1,5 m met
als voorwaarde dat boven de overgang basalton-basalt minstens 20 cm penetratie
aanwezig is die ook doorloopt tot de plaats waar de steendikte weer 2Dn is (werkgroep
Kennis adviseert daar nog over).

Daarnaast zal als klei beschikbaar komt een proefvakje worden aangelegd als
kleioverlaging over de stortsteen. Dit moet nog uitgewerkt worden.

Projectbureau Zeeweringen

Postadres pia postbus 114,4460 AC Goes

Bezoekadres pia waterschap Zeeuwse Eilanden,

Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 241370

Telefax (0113)21 61 24

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NS station richting centrum. na 150 m. rechts.
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Projectbureau Zeeweringen

Postadres pia postbus 114, 4460 AC Goes

Te!efoon (0113) 24 13 70

Telefax (0113) 21 61 24

Bezoekadres pia waterschap Zeeuwse Eilanden,

Piet-Heinstraat 77 Goes
Het proleet Zeewenngen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de orovincie Zeeland.

'/anai NS station richting centrum, na 150 m. recnts,
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