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Onderwerp

Ontheffing parallelweg Oesterdam N659

Geachte heer

In verband met de uit te voeren werkzaamheden aan het dijktraject Oesterdam
(aanzet), Eerste Bathpolder en Tweede Bathpolder(deels), langs de Oosterschelde,
verzoeken wij u om ontheffing te verlenen voor het gebruik van de parallelweg van de
Oesterdam N659.

Aanleiding en doel
Een groot deel van de Nederlandse dijken wordt aan de zeezijde tegen golven
beschermd door steenbekledingen. Uit waarnemingen van de waterschappen en
onderzoek van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen is naar voren
gekomen dat in Zeeland deze steenbekledingen onvoldoende tegen zeer zware
stormen bestand zijn.
Om dit probleem op te lossen is in 1996 het project Zeeweringen gestart. Hierin
werken Rijkswaterstaat en de Zeeuwse waterschappen samen. Het doel is de met
steen beklede delen van het buitentalud van de dijken te verbeteren op de plaatsen
waar dat nodig is. Op bovengenoemde locatie is dit het geval en is het derhalve
noodzakelijk om de steenbekleding te verbeteren.

Situering
De steenbekleding op het gedeelte "Oesterdam " van onderhavig dijktraject is in
eigendom en beheer bij Rijkswaterstaat Dienst Zeeland, Waterdistrict Zeeuwse Delta.
Het gedeelte" Bathpolders" wordt door het waterschap beheerd. Een situatietekening
is opgenomen in de bijlagen. De provinciale weg N659 op de Oesterdam inclusief de
parallelweg is in beheer bij de provincie Zeeland.
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Aard en beschriiving van de werkzaamheden

De werkzaamheden betreffen het verbeteren van de steenbekleding van de dijk. In het
onderhavige dijkvak wordt de huidige bekleding van betonblokken verwijderd. Deze
worden grotendeels binnen het dijktraject hergebruikt en tevens worden er nieuwe
materialen aangevoerd en aangebracht. De nieuwe materialen zijn betonzuilen,
breu ksteen , asfalt en fosforslakken .

Periode van uitvoering

Het vervangen van de steenbekleding zal plaatsvinden tussen 1 april en t oktober.
Voorbereidende werkzaamheden en aanvoer van materialen zal voor het onderhavige
dijktraject al vanaf 1 februari 2009 plaatsvinden.

Transport
Het transport over de parallelweg zal grotendeels in één richting plaatsvinden. Alleen
het laatste stuk, bij de aansluiting op de hoofdrijbaan zal in twee richtingen gereden
worden. Hiervoor zullen tijdelijke maatregelen (bijvoorbeeld rijplaten) worden
genomen om te kunnen passeren. De transportroute is in de bijlage weergegeven.
Het aantal transportbewegingen zal ongeveer op maximaal 40 per dag liggen.

Verzoek
Gelet op bovenstaande informatie en de daarbij behorende documenten die bij deze
aanvraag zijn gevoegd, verzoeken wij u ontheffing te verlenen voor het gebruik van
de parallelweg van de Oesterdam, volgens de bijgevoegde figuur. Graag vernemen we
van u of er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden met betrekking tot de
transportroute en de veiligheid van overige gebruikers.

Met vriendelijke groet.
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