
Memo

Aan

Provincie Zeeland
afd. elijk Gebied en Water

Postbus 165
4330 AD Middelburg

Van

Daturn

9 mei 2001
Onderwerp

Bestekswijziging Biezelingsche Ham

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

2 situatie tekeningen
Kenmerk
PZDB-M-01038 .

Zoals reeds gemeld in de vergadering van Milieu & Juridische zaken zijn er plannen om
de constructie over een klein gedeelte van het dijkvak Biezelingsche Ham aan te passen.

Eengroot deel van de boventafel van het dijkvak Biezelingsche Ham wordt volgens plan
uitgevoerd met gekantelde blokken die vrij komen bij dijkvakken elders. Als gevolg van
problemen bij de gunning van het dijkvak Paviljoen en de mond- en klauwzeer epidemie
komen op dijkvakken elders niet voldoende oude blokken vrij. Het exacte aantal is nog
niet aan te geven maar naar schatting gaat het om 5000 rrr'.
Het is de bedoeling om deze 5000 m2 nu uit te voeren in betonzuilen van voldoende
dikte. Deze constructie is volgens de/huidige Milieu-inventarisatie ingedeeld in de klasse
"redelijk goed". De gekantelde blokken zijn één klasse lager ingedeeld.
De locatie staat vermeld op het bijgevoegde kaartje.
Het is niet mogelijk met de zuilen te beginnen direct aansluitend op de uitwateringssluis
(dijkpaal 331) omdat ook hier voorlopig onvoldoende gekantelde blokken van de juiste
dikte aanwezig zijn voor de opbouw van de dijk. De enige plaats waar de aannemer kan
beginnen is dijkpaal 334. Het traject loopt dan tot dijkpaal 342+ 25 m. De zone loopt
van NAP. +4.00 m tot NAP. + 6.00 m.

Ik hoop je zo voldoende te hebben ingelicht. Graag ontvang ik zo spoedig mogelijk een
reactie van je.

Met vriendelijke groet,

Projectbureau Zeeweringen

Postadres pia postbus 114, 4460 AC Goes

Bezoekadres pia waterschap Zeeuwse Eilanden,

Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70

Telefax (0113) 21 61 24

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

Vanaf NS station richting centrum. na 150 m. rechts.
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Figuur 4
Glooi ingskaart
ontwerp
legenda

........ 1 asfalt
__ 2 basalt

~ 3 betonzullen
:éà~·t?& 4 betonb lokken
~ 5 diaboolblokKen
~ 6 doorgroe i stenen
"~'ii .; 7 doorn i kso steen
-- 8 pools graniet
~ 9 haringmanblokken
~ 10 hydrobloKKen
,.,'..".', tl koper si aKblokkeri

12 Iess i n i acne steen
-13 petit cr om t
~ 14 vi Ivoordse steen
............15 gran ietb lokken
liOIiliilI 16 v I I voordse steen me+ beton
rzzzi 1 7 over Iogen
= 18 betonzui len ECD
= 19 kr euke Iberm
....._ 20 geKante Ide hor ingmanblokken
[Jona 21 gebroken betonblokken gepene1Teerci

met gietosfalt

~
Waterschap Zeeuwse Eilanden

Datum:21~






