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Bekleding havenplateau Brui~se
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Inleiding I. " . ~f '. .
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Het Projectbureau Zeeweringen is belast met-het vernieu~ban de
steenbekledingen in Zeeland. In 20,.1<l"'komtrh~t dijkvak Bruinisse in uitvoering.

/. ... ' ). ,~ ~~en~ 11Momenteel wordt de nieuwe bekleCling'ontworVl,In het dijkvak is een havenPI~e{( aa)~Zig~Dóor.Cle>:Gemeente Bruinisse is
V··.. I ~ .~ ~.

gevraagd of hier als bekleding Stelconplaten toegepast kunnen worden.
Als het noodzakelijk is een andé~e bekle\ji~g aan te brengen, is gevraagd of het

rnoqelijk ls h;ed~01~r\J>~r op" nemen,

HUidig"e~bek,I.,.~iJ~alnPlateauF ~;~e~ing~qv
Het onlw."erppeil t~..r. plaatse,;-,an het havenplateau is NAP +3,70 m.

r..'1 •.. " rJ
De bO\1~nkantvan\ti.et~:nplateau ligt op NAP +2,45/3,00 m.
De on~ergrond van~het t:iavenplateau bestaat uit zand. Aan de waterkant wordt

", ... --het havenplateau begrensd door een stalen damwand. Het havenplateau is
bekle~'d\met klinkèrs. Achter de klinkers zijn geasfalteerde parkeer plaatsten

'je ~ Ft
aanwez~rsprOfieI1).

Naar het wert: richting de sluis van Bruinisse gaat de damwand over in een
talud. Dit talud is bekleed met haringmanblokken. Op de berm is een
asfaltconstructie aanwezig (dwarsprofiel 2, t/rn 5) ..
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In dwarsprofiel 3, 4 en 5 is de taludbekleding en de bermbekleding hetzelfde als
dwarsprofiel 2.

Ontwerp bekleding havenplateau

Op het gehele havenplateau achter de damwand wordt een asfaltconstructie
aangelegd. Omdat het plateau onder ontwerppeil ligt wordt ook een deel van het
bovenbeloop tot Ontwerppeil + O,S Hs (NAP +4,15 m) voorzien van
opensteenasfalt afgedekt met een laaggrond. Op het haventerrein worden
parkeervak markeringen aangebracht.
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De taludbekleding in de haven wordt overlaagd met volledig gepenetreerde
breuksteen 10-60kg die wordt voorzien van een lavasteen laag voor de aangroei
van de wierbegroeiing.

Op de bermconstructie wordt de huidige asfaltlaag voorzien van een nieuwe
toplaag. Omdat de berm onder ontwerppeil ligt wordt ook een deel van het
bovenbeloop tot Ontwerppeil + 0,5 Hs (NAP +4,15 m) voorzien van
opensteenasfalt afgedekt met een laaggrond.

Werkzaamheden gemeente Schouwen

Aanbrengen van steigerconstructies zoals weergegeven in de bijlage. En het
inrichten van het havenplateau. Over de herinrichting zijn momenteel nog geen
gegevens van bekend.
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