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•
Inleiding
In 2003 is de waterkering langs de Waarde- en Westveerpolder voorzien van een nieuwe bekle-
ding. Voordat het traject weer wordt overgedragen aan het waterschap dient er volgens de sa-
menwerkingsovereenkomst een toetsing van het uitgevoerde werk te worden uitgevoerd. Voor
iedere overdrachtstoetsing wordt het traject bekeken. In het veld worden de gegevens geverifi-
eerd en wordt er gekeken naar de kwaliteit van het uitgevoerde werk.

Naar aanleiding van deze toetsing zijn in 2012 een aantal herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Dit
memo beschrijft de toetsing van de herstelmaatregelen langs de Waarde- en Westveerpolder op
Zuid-Beveland tussen de dijkpalen 146+25m en 185+10m

•

Revisietoetsing
In het kader van de revisietoetsing is het dijktraject langs de Waarde- en Westveerpolder op 12
november 2007 bekeken. Naar aanleiding van het veldbezoek is het volgende geconstateerd:
• Ter hoogte van dijkpaal173 zijn incidenteel grote spleten tussen de hydroblokken aanwezig,

waardoor het inwasmateriaal grotendeels is uitgespoeld;
• In de bocht bij dijkpaal 181 zijn veel spleten aanwezig tussen de hydroblokken met breedten

variërend van 5 tot 8 cm. Ook hier is het inwasmateriaal grotendeels uitgespoeld tot op een
diepte van 15 tot 28 cm;

• De verticale overgang (tussen de hydroblokken met en zonder ecotoplaag) bij dijkpaal175
staat open en het inwasmateriaal is grotendeels uitgespoeld (breedte maximaal 10 cm en
diepte maximaal 30 cm). De overgang is niet ingegoten met asfalt of beton.

Proefvak breuksteen gepenetreerd met collo'idaal beton
Tussen de dijkpalen 175+90m en 180+75m is een proefvak gesitueerd waarbij de overlaging van
breuksteen vol-en-zat is gepenetreerd met colloïdaat beton. Nagenoeg de gehele bovenrand van
de overlaging laat los van de onderliggende basalt. Ook bij de overgang naar de kreukelberm
laten delen van de gepenetreerde overlaging los. Aan de bovenzijde zijn zelfs hele schollen los-
geslagen. Hetzelfde beeld is te zien bij het haventje van Waarde. Het probleem lijkt te zijn dat
de breuksteen 5/40 kg niet is gepenetreerd maar slechts is overlaagd met circa 5 cm beton.

Petit graniet
Op het traject is tussen de dijkpalen 168+40m en 168+95m Petit graniet gepenetreerd met asfalt
aanwezig. Bij de toetsing is deze tafel als ingegoten steenzetting beschouwd en voldoet niet aan
uitgangspunt 27 van het rapport.
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Voorgestelde maatregelen
Naar aanleiding van de toetsing en bovenstaande bevindingen zijn in de "Rapportage toetsing
bekleding Waarde- en Westveerpolder dijkpaal146 - 185" van d.d. 25 augustus 2010 de volgende
maatregelen voorgesteld:
• Tafel Petit graniet tussen dijkpaal 168+40m en 168+95m overlagen met breuksteen;
• Ingieten met asfalt van de locaties bij dijkpaal173 en 181 met veel ruimten tussen de hy-

droblokken;
• Ingieten met asfalt van de overgang tussen de hydroblokken met en zonder ecotoplaag (dijk-

paal 175).

Herstelmaatregelen
In 2012 zijn de herstelwerkzaamheden langs de Waarde- en Westveerpolder uitgevoerd. De her-
stelmaatregelen worden in onderstaande tabel weergegeven:

Traject Situatie voor herstel Herstelmaatregel

dp 168-169 • Tafel Petit graniet (lengte ca. 10 meter) • Petit graniet is overlaagd met breuksteen 10/60
kg volledig gepenetreerd met gietasfalt en afge-
strooid met lavasteen 60/120 mm

dp 175-181 • Breuksteen gepenetreerd met colloïdaal · Breuksteen is overlaagd met breuksteen 10/60
beton (veel schade, losliggende delen) kg volledig gepenetreerd met gietasfalt en afge-

strooid met lavasteen 60/120 mm
• Inwasmateriaal betonzuilen uitgespoeld • Tussen de betonzuilen is beton toegepast

ter plaatse van dp 181· Overgangsconstructie staat open ter • Overgangsconstructie is opgevuld met mastiek
plaatse van dp 175

dp 173 • Inwasmateriaal betonzuilen uitgespoeld • Tussen de betonzuilen is beton toegepast

•
Toetsing herstelmaatregelen
Van de herstelmaatregelen zijn revisiemetingen en -tekeningen gemaakt (bijlage 1). Op woens-
dag 3 april 2013 zijn de uitgevoerde herstelmaatregelen in het veld visueel gecontroleerd en in
orde bevonden. De foto's van het veldbezoek zijn opgenomen in bijlage 2.

De bevindingen en het beheerdersoordeel zijn weergeven in de geactualiseerde bijlage 13 (bijla-
ge 3). Bijlage 13 in de "Rapportage toetsing bekleding Waarde- en Westveerpolder dijkpaal146 -
185" van d.d. 25 augustus 2010 wordt vervangen door de geactualiseerde bijlage 13. De toetsing
wijst uit dat het traject goed is en kan worden overgedragen aan het waterschap.



Bijlage 1

Revisietekeningen uitgevoerde herstelmaatregelen
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Bijlage 2

Foto's herstelmaatregelen Waarde- en Westveerpolder
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Foto's herstelmaatregelen Waarde- en Westveerpolder d.d. 3 april 2013

Foto 5 en 6: dp 175-181- breuksteen overlaagd met breuksteen 10/60 kg volledig gepenetreerd met gietasfalt en afgestrooid met lavasteen 60/120 mm



Bijlage 3

Bijlage 13 (geactualiseerd)
Eindscore bekleding per tafel, inclusief beheerdersoordeel

WaterschapScheidestromen
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Eindscore bekleding per tafel, inclusief beheerdersoordeel Bijlage 13

Tafel
code

Opper
vlakte

(hor. gemeten)

constructie
codering HS!60 ..~"m

Beheer-I Eind-
ders oordeel

oordeel

bevindingen
kwalIteIts-
oordeelgit Uo Mat. Transport

BIllage
14.1

Uit GIS

De conclusie wordt alleen nader toegelicht als het minimum van (H./~D)·ç213< 6 of anamos moet toepasbaar zijn I!

Dyktafel Ws 146-1852013.0403 versie 4 05.xls
Rapport 1 van 2 4-4-2013



Eindscore bekleding per tafel, inclusief beheerdersoordeel

l!l
Opper e

Tafel
1

constructie Q. '5 Klem- Klem- toeslaq- ~ I I 0
vlakte Traject Q. o

code codering o Q.
Q. factor gft factor tJo factor-dikte '"(hor. gemeten)

~Q. g-~ *.. 0 "j!

.ffi 1$:' x ~ ..: .><.><
C xUit g~ ::">.

Uit GIS I .. ~o 'Ë .. B .~c E

Dyktafel Ws 146-1852013.0403 versie 4.05.xls
Rapport

e ~
2 van 2

Bijlage 13

weerstand toplaag Vergelijking met Ingegoten
tegen statische resultaten '" steenzettingen~

overdruk inventarisatie :;
-e
0

~ d es score ver- E
'" '" s .~
0 0 Inventari- schil F'oelaatbaar :='ë u u .>< ~ Foplredend=~'
C C satie in .~ 0 ;;; v'Hs/IIO F,ooo$ .., <J .0.. .. toets :;;; .. ..~ c Cl a;

N n.v.t. 0 80 N
N n.v.t. 0 80 N
Jn 0.29 0.07 n.v.t. 0 [;IN

Jj 1.81 0,45 n.v.t. 0 'L:;N

N n.v.t. 0 80 N
N n.v.t. 0 80 N
N n.v.t. 0 80 N

N n.v.t. 0 80 N
Jn n.v.t. 0 t:JN

r:.. n.v.t. 0 80 N

Jn 2,34 0,59 n.v.t. 0 80 N
N n.v.t. 0 80 N
N n.v.t. 0 80 N
N n.v.t. 0 80 N
N n.v.t. 0 80 N
Jj 1,45 0,36 n.v.t. 0 ON

Jn 1,75 0,44 n.v.t. 0 80 N 1,00 6,03 6,40

Jn 1,75 0,44 n.v.t. 0 IJ]N 1,00 5,84 6,40
Jn 1,46 0,36 n.v.t. 0 (i)N 1,00 7,40 6,40

N n.v.t, 0 80 N

N n.v.t. 0 80 N
Jj 1,90 0,47 n.v.t. 0 I;)N

Jn 1,73 0,43 n.v.t. 0 100 J 1,00 6,40 6,40

N n.v.t. 0 80 N
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