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Polder/bestek

Eilanddijk / Buitenhaven Vlissingen
dp 036412 - dp 037460 (Eilanddijk)
dp 078943

- dp 079087 én havendam
(Buitenhaven)
dp 076290

- dp 076383 (Zuidwatering)

bestek lLR-5894

Toetsing uitgevoerd door

Doorkiesnummer

• Status

DEFINITIEF

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-generaal Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

Aan

Leden Pbo

Datum

28 mei 2009
Bijlagen

1. Glooiingskaart met eindscores beheerder

Kenmerk

PZDT-M-08295 rev

Beschrijving
Dit rapport beschrijft de revisietoetsing van de nieuw aangebrachte steenbekleding naast de
Eilanddijk / Buitenhaven Vlissingen. Dit werk is uitgevoerd in 2005 waarbij de oude
bekleding is overlaagd. Het traject is gelegen op Walcheren aan de Westerschelde tussen de
dijkpalen 036412 en 037460 (Eilanddijk, deeltraject 1A), 078943 en 079087 én havendam
(Buitenhaven, deeltraject 1B) en 076290 en dp 076383 (Zuidwatering, deeltrajecten 2 en 3).
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.

•

Projectbureau Zeeweringen

Postadres pIa postbus 1000,4340 ZW Middelburg

telefoon: (0118) 62 13 70

telefax: (0118) 62 19 93



Randvoorwaarden
De gebruikte randvoorwaarden staan weergegeven in de ontwerpnota van de Eilanddijk /
Buitenhaven Vlissingen (PZDT-R-04142 ontw). De revisietoetsing is uitgevoerd met het
ontwerppeil 2060.
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Eigendom, beheer en onderhoud
Het gedeelte Eilanddijk (dp 036412 - dp 037460) is in eigendom, beheer en onderhoud bij
Waterschap Zeeuwse Eilanden (deeltraject 1A).
Het gedeelte Buitenhaven (dp 078943

- dp 079087
) en het gedeelte Zuidwatering (dp

076290 - dp 076383) is in eigendom en onderhoud bij Zeeland Seaports. Het beheer werd
gedaan door Rijkswaterstaat Zeeland maar is overgedragen aan het waterschap (deeltraject
2 en 3).
De havendam is in eigendom, beheer en onderhoud bij de provincie Zeeland (deeltraject
1B).

Veldbezoek
Op woensdag 8 oktober 2008 is een veldbezoek uitgevoerd door R. Derksen van
Waterschap Zeeuwse Eilanden en R. van de Voort van het Projectbureau Zeeweringen. Er
zijn geen bijzonderheden geconstateerd. De aansluitingen op de bestaande dijkbekleding
van de Oranjedijk en de bestaande dijkbekledingen / damwanden in de Buitenhaven
Vlissingen en op de nieuwe dijkbekleding van de Zuidwatering zijn goed uitgevoerd. Voor
de Eilanddijk geldt dat enkel een ingieting van de bestaande basalt onder de ingegoten
breuksteenbekleding is uitgevoerd en een klein deel betonblokken is verwijderd en
vervangen door grindasfaltbeton.

•
Controle toetsing
De toetsing van Waterschap Zeeuwse Eilanden, zoals beschreven in "Rapportage toetsing
bekleding, Eilanddijk en havendam Buitenhaven (Walcheren), dijkpaal 364-376 &
Rapportage toetsing bekleding Zuidwatering en Buitenhaven Vlissingen (Walcheren),
dijkpaal 763-764 en dijkpaal 789-790" (PZDT-R-09200 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 Scheepvaart\Zeeweringen (AXZ)\Algemeen \ foto 's\Dijkvakken
Westerschelde\ Vlissingen\Eilanddijk 2006. •Conclusie
De nieuw aangebrachte bekleding van de Eilanddijk / Buitenhaven Vlissingen (bestek ZLR-
5894) is volledig goed getoetst. Hiermee is het traject gereed voor overdracht aan de
beheerder.

Akkoord waterschap Zeeuwse Eilanden,

directeur ~n en Wegen
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Noordzee, Walcheren
dp 364· dp 3T5 (deeltraJect 1A)

Eindoordeel toetsing be!deding; vooraanzicht
op basis van : één oordeel per vlak, Inclusief beheerdersoordeel

bijlage 14.1
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• •
Noordzee, Walcheren
dp 374,6· dp 375 (deeltraject 1B)

lEindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht
op basis van : één oordeel per vlak, Inclusief beheerdersoordeel

bijlage 14.1
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• •
Westerschelde
dp 763· dp 790,9 (deeltrajecten 2 en 3)

Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht
op basIs van : één oordeel per vlak, InclusIef beheerdersoordeel

bijlage 14.1

r ~

0711,. 078.3 on,8 077.3 070.1

Label : vl8kcode ~I W. 763-791 2009.0526 versie 4.05

staoarootte 20 m
SleentoelS _ 4.04

Legenda

~onzIc:hlbaa _goed
,vlak

.voldoende - _naderonderzoeklll!lonvoldoencle _geen oordeel

#OEElJO!

graf vooraanzicht

dyktafel met YOI!edige:kleurvuning versie 4.05A.x!s

UI

00

..

"

0711.3

15:53
26-5-2009

,.
•

"11" ,~..
'I" "




