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Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Memo

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Zeeland

Aan

Kor
Van

Doorkiesnummer

Piet
Datum

Bijlage(n)

31 juli 2001
Onderwerp

kenmerk:

Beheerdersoordeel Zuidwatering

PZDT-M-01221 ken

De toetsing is in een wat ongewone volgorde gegaan, eerst is nl (op basis van een
foutief toetsrapport) een Geavanceerde toetsing uitgevoerd, pas daarna de
gedetailleerde toetsing.
Uit de laatst toetsing komt nu dat enkele vakken alsnog" goed" getoetst kunnen
worden ( GD berekende veelal F>6, wtp berekent net < 6).
Feit is echter dat GD/WL een" geavanceerd" onderzoek hebben gedaan en op basis van
die bevindingen tot "onvoldoende" komen.
Er moet nu een gemotiveerd beheerdersoordeel komen dat het Geavanceerde Rapport
overruled zodat sommige vakken alsnog goedgekeurd worden of het waterschap moet
op basis van de berekende, kleine sterkteoverschotten en op basis van eigen ervaring en
waarneming in het veld, alsnog een negatief beheerdersoordeel geven.
Het gaat om de volgende vakken in de boventafel:

I glooiingcode

73633

traject dp
736,5 741
741 - 744

73633,1

744 - 749

73931

749 - 751

74931,1

751 - 754

74931,2

754 - 756

74931,3

756 - 758

74931,4

758 - 763

73631

Geavanceerd

toetsing wtp

Beheerder:

Eindtoets

onvoldoende
F = 6,8
onvoldoende
F = 6,8
onvoldoende
F = 5,5 à 5,7

onvoldoende
F= 6,1 à 6,45
onvoldoende
F= 6,6 à 6,8
goed
F = 5,5 à 5,9
D benodigd = 27
D aanwezig = 28
onvoldoende
F= 5,7 à 6,1
goed
F= 5,6 à 5,95
D benodigd = 27;
D aanwezig = 28
onvoldoende
F= 6,1 à 6,2
goed
F= 5,7 à 5,95
D benodigd = 27
D aanwezig = 27
goed
F= 5,3 à 5,6
D benodigd = 25
D aanwezig = 27

nvt

onvoldoen
de
onvoldoen
de
???

onvoldoende
F = 6,1
onvoldoende
F = 6,1?

onvoldoende
F=6?
onvoldoende
F=6?

onvoldoende
Vvo vraagt na
bij GD, omdat
met te steil taIud is gerekend
F=6,4

nvt

stormschade?
goed gezet?
taludhelling?
O_f>_merking_en?
nvt
onvoldoen
de
stormschade?
???
goed gezet?
talud helling?
Opmerkingen?
nvt
onvoldoen
de
stormschade?
???
goed gezet?
taludhelling?
O_f>_merkingen?
Hoe is
???
algemene
indruk ten
westen van
759?

Projectbureau Zeeweringen

Telefoon (0113) 2413 70

Postadres pia postbus 114. 4460 AC Goes

Telefax (0113) 21 61 24

Bezoekadres pia waterschap Zeeuwse Eilanden,
Piet-Heinstraat 77 Goes
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd

i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NS station richting centrum. na 150 m. rechts.
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Verder zijn de tafelgedeelten ender de kreukelberm bij de gedetailleerde toetsing niet op
"goed" of "onvoldoende" gezet, maar op "voldoende".
M.i. moet hier het advies van Werkgroep Kennis worden gevolgd, dwz gelet op de
schadeplekken erboven een overlaging inclusief de kreukelberm.
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