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Beschrijving
Dit rapport beschrijft de revisietoetsing van de nieuwe bekleding naast de Veerhaven van
Breskens.Dit werk is uitgevoerd in 2005 waarbij de oude bekleding is vervangen door
overlaging en bestaande basalton is ingegoten met asfalt. Het traject is gelegen ten westen
van Breskensop Zeeuws-Vlaanderen aan de Westerschelde.

Een luchtfoto van het traject is weergegeven in figuur 1.
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Randvoorwaarden
De gebruikte randvoorwaarden staan weergegeven in de ontwerpnota van betreffende
traject (PZDT-R-05091). De revisietoetsing is uitgevoerd met het ontwerppeil 2060.

Eigendom, beheer en onderhoud
Het traject is in eigendom, beheer en onderhoud bij Rijkswaterstaat Dienst Zeeland,
Waterdistrict Westerschelde.

Veldbezoek
Er is een veldbezoek uitgevoerd door Y. Provoost en R. van de Voort van projectbureau
Zeeweringen op dinsdag 24 februari 2009. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd.

Revisietoetsing
De revisietoetsing is uitgevoerd door projectbureau Zeeweringen. Er is gebruik gemaakt van
de overzichtstekening ZLRW-2005-01055 (d.d. 28 juli 2007). Op de overzichtstekening
staan tevens het detail van de beëindiging van de zijkant van de overlaging. Deze is buiten
bekeken en is akkoord.

In tekening ZLRW-2005-010156 (d.d. 28 juli 2007) staan de dwarsprofielen 1 en 2
weergegeven.
De overlaging in dwarsprofiel 1 is 0,60 m dik (waarvan 0,50 m ingegoten, dus uitgevoerd
met zogenaamde schone koppen) en bestaat uit stortsteen 10-60 kg. De dikte is getoetst in
spreadsheet breuksteen versie 9.1. De berekende dikte is 0,39 m en dus GOED.
Het waterbouwasfaltbeton in dwarsprofiel 2 is 0,23 m dik. De dikte is getoetst in
spreadsheet asfaltbekledingen versie 7.0. De berekende dikte is 0,16 m en dus GOED.

In tekening ZLRW-2005-01057 (d.d. 28 juli 2007) staan de"dwarsprofielen 3 en 4
weergegeven.
De basaltonzuilen (dikte 0,25 m) in de dwarsprofielen 3 en 4 zijn schoongespoten en daarna
ingegoten met asfaltmastiek. Deze bekleding heeft de score GOED, zie tevens kennismemo
K-05-04-15 (d.d. 4 mei 2005).
De overlaging 10-60 kg (dikte 0,50·m) in dwarsprofiel 4 ligt op een gunstigere locatie als
deze in dwarsprofiel 1, de score is dus GOED.

Foto's
Foto's van het dijktraject zijn terug te vinden op:
G:\Water en Scheepvaart\Zeeweringen (AXZ)\Algemeen \ foto 's\Dijkvakken
Westerschelde\Breskens\Breskens Veerhaven.

Conclusie
De nieuw aangebrachte bekleding van BreskensVeerhaven (bestek ZL-6053) is volledig
goed getoetst. Hiermee is het traject gereed voor overdracht aan de beheerder.

Akkoord Projectbureau Zeeweringen,

O}Plj 2009
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BULAGE 1: UITTREKSEL SPREADSHEET BREUKSTEEN
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BUlAGE 2: UITTREKSEL SPREADSHEET ASFALTBEKLEDINGEN
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