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Memo Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Aan

PBZ
afsch rift aan

Van

Datum

9 februari 2005 (gew. 12 -4-05)
Onderwerp

Begrenzing dijkvak Hansweert

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

1
kenmerk

PZDT-M-05061 (gew)

In de Toetsgroepvergadering van 9 februari 2005 is de vraag aan de orde geweest, of
de ter plaatse van de buitendijkse bebouwing bij Hansweert de bestaande
steenbekleding voldoende is om af te zien van een verbetering. Daarover kan het
volgende worden gemeld:

In 2000 is dijkvak De Breede Watering Bewesten Yerseke verbeterd. De oostgrens lag op
de plaats waar de brede buitenberm als industrieterrein in gebruik is. Zie (1) op
bijgaande situatie. De berm is daar meer dan 30 m breed (tot meer dan 100 m).
Bij het opmaken van het verbeteringsplan is bepaald, dat de glooiing vanaf dat punt als
bekleding van de havendam wordt beschouwd. Het waterschap heeft er extra aandacht
aan besteed, in die zin dat de onderhoudsgevoelige delen van de dam in het kader van
het bestek zijn overlaagd en vol-en-zat gepenetreerd. Bovendien is tijdens de uitvoering
door het Projectbureau de bekleding aansluitend op de havendam nog uitgebreid met
een ca 10 m lange overlaging van gepenetreerde breuksteen.

In 2005 is in voorbereiding Verbetering Voorhaven Hansweert. Het projectgebied loopt
tot ca 40 m op de oostelijke kade van het slibdepot. Zie (2) op situatie. Het traject
tussen (1) en (2) bestaat uit havendammen en een slibdepot, die een zodanige
afscherming geven dat de bekleding van de (groene) dijk van de primaire waterkering
niet in het kader van het project Zeeweringen wordt meegenomen.
Op dit moment worden de dijkprofielen door het waterschap dan ook als" goed"
beoordeeld.

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1, Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 1993

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwsewaterschappen.
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Project gebied Voorhaven Hansweert Waterschap Zeeuwse Eilanden

Datum: 11-02-2005



Memo Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Aan

PBZ
afsch rift aan

Van

Datum

9 februari 2005
Onderwerp

Begrenzing dijkvak Hansweert

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

Kenmerk

PZDT-M-05061

In de Toetsgroepvergadering van 9 februari 2005 is de vraag aan de orde geweest, of
de ter plaatse van de buitendijkse bebouwing bij Hansweert de bestaande
steenbekleding voldoende is om af te zien van een verbetering. Daarover kan het
volgende worden gemeld:

In 2000 is dijkvak De Breede Watering Bewesten Yerseke verbeterd. De oostgrens lag op
de plaats waar de brede buiten berm als industrieterrein in gebruik is. De berm is daar
meer dan 30 m breed (tot meer dan 100 m).
Bij het opmaken van het verbeteringsplan is bepaald, dat de glooiing vanaf dat punt als
bekleding van de havendam wordt beschouwd. Het waterschap heeft er extra aandacht
aan besteed, in die zin dat de onderhoudsgevoelige delen van de dam in het kader van
het bestek zijn overlaagd en vol-en-zat gepenetreerd. Bovendien is tijdens de uitvoering
door het Projectbureau de bekleding aansluitend op de havendam nog uitgebreid met
een ca 10 m lange overlaging van gepenetreerde breuksteen.

Misschien, dat als de bebouwing op het bedrijfsterrein ooit wordt opgeruimd, tevens
nog profielaanpassingen terplaatse gewenst worden. Op dit moment echter worden de
dijkprofielen door het waterschap als" goed" beoordeeld.
Alsnog aanpassing van dit deel van de damaanzet is niet nodig.

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

PIa Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1, Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 621993

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.




