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Op 4 september 2006 is een bespreking over het dijkvak Zoutelande gehouden,
waaruit een aantal acties voor Waterschap Zeeuwse Eilanden naar voren gekomen
zijn.
Deze bespreking is georganiseerd om de actiepunten te bespreken.

Hydraulische Randvoorwaarden.
Het waterschap heeft ernstige twijfels bij de door Svasek geleverde randvoorwaarden
voor het dijkvak Zoutelande: men vindt ze aan de lichte kant. Bij het bepalen van de
randvoorwaarden is Svasek uitgegaan van reducerende werking op de
randvoorwaarden als gevolg van de aanwezigheid van het "Bankje van Zoutelande" .
Voor het uitvoering van een toetsing zijn de afgegeven randvoorwaarden acceptabel,
voor het ontwerp zal gekeken moeten worden hoe het" Bankje van Zoutelande" zich
gedurende komende 50 jaar ontwikkeld. Daarnaast is de vraag of het" Bankje van
Zoutelande" tijdens maatgevende omstandigheden in stand blijft.
Aan Svasek zal gevraagd worden aanvullende berekeningen te maken voor de
hydraulische randvoorwaarden met als uitgangspunten dat het" Bankje van
Zoutelande" 2,00 m lager is en wanneer het" Bankje van Zoutelande" volledig
verdwenen is. Vraag stellen aan om deze
berekeningen uit te voeren.

Bekleden bovenbeloop en kruin.
Wanneer de golfrandvoorwaarden worden aangepast, heeft dit consequenties voor de
bekleding van het bovenbeloop en eventueel de kruinhoogte. Afgesproken wordt om
in eerste instantie een ontwerp te maken tot en aan het tegelpad wat momenteel op
de kruin van de zeewering ligt.
Op basis van de nieuw te verstrekken randvoorwaarden zal het waterschap bekijken
of er nog consquenties zijn t.a.v. kruin.
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Beëindigingen.
Momenteel is zowel aan de noord- als aan de zuidzijde sprake van een zogenaamde
versterfconstructie. De harde bekleding loopt niet in het duinlichaam door, derhalve is
er uit waterkeringstechnisch oogpunt dus geen goede, veilige constructie.
Het waterschap zal gegevens aanleveren m.b.t. de (duin-)afslag onder maatgevenden
omstandigheden. Deze zullen aan potentiële opdrachtnemers ter beschikking gesteld
worden.
Als eis zal in het contract worden opgenomen dat de beëindigingconstructies ook bij
maatgevende afslag zodanig moeten zijn dat sprake is van een veilige situatie (dus ver
genoeg doortrekken onder het duinlichaam).

Eisen- en wensenlijst beheerder.
Het waterschap zal op korte termijn een eisen- en wensenlijst opstellen zodat hier in
het contract rekening mee gehouden kan worden.




