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Uw kenmerk

Inleiding
Het onderstaande betreft een wijziging op de plan beschrijving van het dijktraject
Philipsdarri Noord [18], document nr. PZDT-R-09268 ONTW. Deze wijziging is een
gevolg van het verzoek van Rijkswaterstaat, Waterdistrict Zeeuwse Delta om enerzijds
het projectgebied 150m uit te breiden en anderzijds te zorgen voor goede
aansluitingen van de nieuw te realiseren onderhoudsstroken op de werkwegen van het
sluizencomplex.

Verleggen werkgrens
De noordelijke werkgrens van het projectgebied wordt verlegd van dp 473 naar dp
471 +50m. Projectbureau Zeeweringen zal de steenbekleding, die tussen de
oorspronkelijke werkgrens en de spuisluis ligt over een lengte van circa 150m,
meenemen in de uitvoering. In bijgevoegde figuur is de nieuwe werkgrens
iNeergegeven.
De voorgestelde bekleding van deelgebied I: overlaging ondertafel met asfalt
gepenetreerde breuksteen en gekantelde Haringmanblokken op de boventafel wordt
over 150m doorgezet. Voor de bekleding wordt verwezen naar dwarsprofiel I uit de
Planbeschrijving Philipsdam Noord.

Aansluitingen onderhoudsstroken
Op de berm worden nieuwe onderhoudsstroken aangelegd. In de huidige situatie is er
op een viertal locaties geen mogelijkheid om deze onderhoudsstrook te bereiken vanaf
de werkwegen van het sluizencomplex voor inspectie en onderhoudswerkzaamheden.
Om de nieuwe steenbekleding aan te brengen zullen er op deze locaties tijdelijke
voorzieningen aangebracht moeten worden. Deze blijven in de nieuwe situatie liggen
zodat er goede verbindingen ontstaan tussen de onderhoudsstroken van de
steenbekleding en de werkwegen van hetsluizencomplex. Het hoogteverschil tussen
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berm en kruin varieert tussen 1,2m en 2,5m~ In bijgevoegdè figuur zijn de 4Ioói.ties.·
omcirkeld. . .

·Effecten.·

.. Landschap . . .. ... ... .. .. ..
. De nieuwe bekledingstypen wijzigen niet ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Er
.: zijn geen effecten te verwachten anders dan genoemd in par. 6.1 van de ..
·Planbeschrijving Philipsdam Noord

Natuur ..
Et zijn geen Wijzigingen in de uitvoeringswijze. Het werkgebied wordt ten opzichte.
van het oorspronkelijke plan Uitgebreid met 150m. De voorgestelde maatregelen uit
de natuurtoetsen blijven hetzelfde, waardoor ergeen effecten zijn te verwachten
andersdan genoemd in par. 6:2 van de Planbeschrijving Philipsdarn Noord. ..

. .

C~Jtuurhistörie .. . .

De binnen ditdijktraject aanwezige cultuurhistorische waarden blijven zo goed als .
mogelijk behoud~n; Er zijn geen effecten te verwachten anders dan genoemd in par, •

. 63 van de Planbeschrijving Philipsdarn .Noord.
· ...

o~~. .. . ..... . . .
Er zijn :geen effecten te verwachten anders. dan genoemd in par. 6.4 van de
Planbeschrijving Philipsdam Noord. .. . .
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