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1. Overzicht traject

Kenmerk

PZDT-M-06083 rev

Beschrijving
Dit rapport beschrijft de revisietoetsing van de nieuw aangebrachte steenbekleding naast de
Thomaes- en Hoofdplaatpolder. Dit werk is uitgevoerd in 1999 waarbij de oude bekleding is
vervangen door nieuwe bekleding. Het traject is gelegen tussen Breskensen Terneuzen op
Zeeuws-Vlaanderen aan de Westerschelde tussen de dijkpalen 008415 en 009485• De
toetsing is uitgevoerd naar aanleiding van de revisie, uitgevoerd door het Waterschap
Zeeuws-Vlaanderen. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het programma SteenToets
versie 4.055.

Eenoverzicht van het traject is weergegeven in de figuren in bijlage 1.

Randvoorwaarden
De gebruikte randvoorwaarden zijn aangeleverd door het voormalige RIKZ (huidige
Deltares), laatstelijk gewijzigd op 24 oktober 2005. Hierin zijn de resultaten van de studie
evaluatie golfcondities voor de Ser-lippens- en Nieuw-Othenepolder nog niet verwerkt. Bij
het ontwerp is uitgegaan van het ontwerppeil 2050, de revisietoetsing is uitgevoerd met het
ontwerppeil 2060.

Veldbezoek
In 2006 is een veldbezoek uitgevoerd door van het Projectbureau
Zeeweringen.

Controle toetsing
De toetsing van Waterschap Zeeuws-Vlaanderen (PZDT-M-05280 rev) is gecontroleerd en
in orde bevonden. Dit rapport vormt de basis van de in dit document beschreven toetsing.
Alle voor de overdracht relevante stukken zijn op het projectbureau aanwezig.

Na invoering van de gegevens in SteenToets versie 4.055 scoren enkele vlakken op het
criterium afschuiving "onvoldoende". Drie vlakken (56731,56732 en 56801) liggen echter
onder NAP. +1.00 m (onder de huidige kreukelberm op NAP. +1.00 m), toetsing middels
SteenToets is derhalve niet noodzakelijk.
De vlakken 56733 en 57102 scoren op het criterium afschuiving via de methode afschuiving
2007 "goed".

Projectbureau Zeeweringen

Postadres pia postbus 1000, 4340 ZW Middelburg

telefoon: (0118) 62 13 70

telefax: (0118) 62 19 93
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Revisie toetsing Nieuw- Neuzenpolder West en Th,

Conclusie
De nieuw aangebrachte bekleding van de Thomeas- / Hoofdplaatpolder (ZL-4759) is
volledig goed getoetst. Hiermee is het traject gereed voor overdracht aan de beheerder.
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- - - - - - - i - - - - - -e - - - - - - -Tabel met opmerkingen veld bezoek Bijlage 19

traject constructieopbouw dikte toplaag cm)
tafel dp dp toplaag onderlaag eindscore in min max opmerkingen vooraf eindsocre conclusie veldbezoek 31 januari 2006
code van tot voorlopig toets nodig nodig aan veldbezoek definitief

05179401 1796 1796,6 11,1 strnv ONVOL 0,2 0,45 0,45 Veel verzakkingen aanwezig; twee betonblokken zijn omhoog gedrukt.

05179601 1796,6 1797 26 stmy ONVOL 021 023 023 Wisselende zetting; éen keer gat in glooiing; in veld dikte bepaald (22/20/20/15cm).

05179701 1797,5 1807 11,1 stklZA ONVOL 0,15 0,46 0,5 Bij overgang met tafel 05179702 veel verzakkingen; plaatselijk betonblokken omhoog gedrukt; plaatselijk blokken
beschadigd.

05179702 1797,5 1801,8 2601 louvlkl NaderOnd 027 023 026 Ter hoogte van dp 1800+50m gat in glooiing.

05179703 1797,5 1801,8 281 louvlkl ONVOL 015 057 08 Tussen dp 1797 -1798 doomikse tussen vilvoordse steen; tafel is 28.1 i.p.v. 28.11.

05179704 1797,5 1799 281 louvlkl ONVOL 026 065 066 Tafel is 28.3 i.p.v. 28.13.

05180104 1801,8 1807 2811 louvlkl ONVOL 021 059 066 Ter plaatse van dp 1805 doornikse tussen vilvoordse steen.

05180602 1807 1808 26 stmv GOED 027 024 024 Wisselende zetting; tafel is ingewassen met steenslag.

05180701 1808 1810 11,1 stmvZA ONVOL 02 046 047 Tussen dp 1808 - 1809 zijn halverwege tafel betonblokken omhoog gedrukt.

Veldbezoek datum
Dyktafel Os 1796 -1810 2006.0227 versie 4.05.xls 1 van 1 10-3-2006
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