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1. Glooiingskaart met eindscores waterschap

Kenmerk

Beschrijving
Dit rapport beschrijft de revisietoetsing van de nieuw aangebrachte steenbekleding naast de
Zuidelijke Voorhaven Hansweert. Dit werk is uitgevoerd in 2006 waarbij de oude bekleding
is vervangen door betonzuilen en op zijn kant gezette betonblokken. Het traject is gelegen
op Zuid-Beveland aan de Westerschelde tussen de dijkpalen 0226 en 0260. De toetsing is
uitgevoerd naar aanleiding van de revisie, uitgevoerd door het Waterschap Zeeuwse
Eilanden. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het programma SteenToets versie 4.05.

Een luchtfoto van het traject is weergegeven in figuur 1.

Figuur 1: Luchtfoto Zuideliike Voorhaven Hansweert dp 0226 - dp 0260 (bron:
www.maps.goog/e.nO
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Randvoorwaarden
De gebruikte randvoorwaarden staan weergegeven in de ontwerpnota van de Zuidelijke
Voorhaven Hansweert (PZDT-R-04309 ontw). 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 Zeeuwse Delta.

Veldbezoek
Op donderdag 26 juni 2008 is een veldbezoek uitgevoerd door R. Derksen van Waterschap
Zeeuwse Eilanden en R. van de Voort en A. McGovern van het Projectbureau Zeeweringen.
In het gehele traject zijn visueel geen bijzonderheden geconstateerd. De aansluitingen op de
nieuwe dijkbekleding van de Kruiningenpolder (dp 0226) en op de bestaande dijkbekleding
van de dijk rondom het slibdepot (dp 0256) zijn goed uitgevoerd.

Vanaf dp 0256 tot en met dp 0260 is de steenzetting niet op de hoofdwaterkering
aangebracht. Voor de hoofdwaterkering is een slibdepot gesitueerd. Dit gedeelte tussen dp
0256 en dp 0260 is in het vrijgavedocument van de Zuidelijke Voorhaven Hansweert
uitgesloten van het projectgebied en daarom niet in het ontwerp meegenomen. De
revisietoets betreft dan ook de steenbekleding tussen dp 0226 en dp 0256.

Controle toetsing
De toetsing van Waterschap Zeeuwse Eilanden, zoals beschreven in "Rapportage toetsing
bekleding, Zuidelijke Voorhaven Hansweert (Zuid-Beveland), dijkpaal 226-256" (PZDT-R-
08320 rev) is gecontroleerd en in orde bevonden. Dit rapport vormt de basisvan de in dit
document beschreven toetsing. Alle voor de overdracht relevante stukken zijn op het
projectbureau aanwezig.

Foto's
Foto's van het dijktraject en het veldbezoek zijn terug te vinden op:
G:\ Water en $cheepvaart\Zeeweringen (AXZ)\Algemeen\foto's\Dijkvakken
Westerschelde\Hansweert\Zuidelijke Voorhaven.

Conclusie
De nieuw aangebrachte bekleding van de Zuidelijke Voorhaven Hansweert (bestek ZLR-
5941) is volledig goed getoetst. Hiermee is het traject gereed voor overdracht aan de
beheerder.

Akkoord Projectbureau Zeeweringen, Akkoord Waterdistrict Zeeuwse Delta,

projectleider Techniek Districtshoofd
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