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memo Revisie Toetsing
Onrustpolder (dp 000 - 012)
bestek ZLD-6315• Beschrijving

Dit rapport beschrijft de revisietoetsing van de in 2008 vernieuwde
steenbekleding van Onrustpolder. Het traject is gelegen op Noord-Beveland aan
de Oosterschelde tussen de dijkpalen 1 en 11. De toetsing is uitgevoerd naar
aanleiding van de revisie, uitgevoerd door waterschap Scheldestromen.
Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het programma SteenToets versie 4.04.

Een luchtfoto van het traject is weergegeven in figuur 1.
Figuur 1: Luchtfoto Onrustpo/der (bron: www.maps.goog/e.nJ)
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Randvoorwaarden
De gebruikte randvoorwaarden staan weergegeven in de ontwerpnota van de
Onrustpolder (PZDT-R-06162 ontw). De revisietoetsing is uitgevoerd met het
ontwerppeil 2060.

Veldbezoek
Op 20 mei 2010 is een veldbezoek uitgevoerd door en

van de Onrustpolder. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Slechts
een klein deel van het traject (bij de stormvloedkering) is visueel zichtbaar, de
rest ligt onder het zand.

Controle toetsing
De toetsing t.b.v. overdracht aan waterschap Scheldestromen, zoals beschreven
in "Rapportage toetsing bekleding, Onrustpolder (Noord-Beveland), dijkpaal 0 -
11 (PZDT-R-12315 rev) is gecontroleerd en in orde bevonden. Alle voor de
overdracht relevante stukken zijn op het projectbureau aanwezig.

Foto's
Foto's van het dijktraject en het veld bezoek zijn terug te vinden op:
G:\dzl\ WS_WSZ\Algemeen\O 1Algemeen\fotos\Dij kvakken
Noordzee\Onrustpolder\Revisietoets 20-05-2010.

Conclusie
De nieuw aangebrachte bekleding Onrustpolder (bestek ZLD-6315) is volledig
goed getoetst. Hiermee is het traject gereed voor overdracht aan de beheerder.
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