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Naar aanleiding van het "kruinprobleem" in het erratum PZDT-M-06282 inv
aangaande de controle/ vrijgave toetsing van Zoutelande vindt een overleg plaats
tussen het Waterschap Zeeuwse Eilanden en het Projectbureau Zeeweringen.

•
De controle/vrijgave toetsing geeft aan dat de gepenetreerde breuksteen onder in de
glooiing evenals de bestrating op de kruin" goed" scoort, de overige bekleding scoort
"onvoldoende". Het waterschap vindt het vrij liggende voetpad op de kruin echter
ongewenst, het is een extra overgang (na betonblokken volgt een deel grasbekleding
en daarna het voetpad) in de glooiing en daarom dus extra kwetsbaar. Het gras tussen
de blokken en het voetpad is ook niet van goede kwaliteit, het vele stuifzand is hier de
oorzaak van. Een mogelijkheid om op de kruin te wandelen is in de toekomstige
situatie echter wel gewenst.
Het waterschap streeft dan ook naar een oplossing van een erosiebestendige kruin
waarbij de bekleding wordt doorgetrokken tot net over de kruin en waarbij aan de
binnenzijde een nette overgangsconstructie wordt gecreëerd.

Daarnaast is er wellicht over circa 50 jaar een kruinprobleem met een overslagdebiet
van meer dan 0,1 liter per seconde. Er ligt momenteel reeds een golfreducerende
bekleding op het boven beloop.

In verband met het gebruik van het strand van Zoutelande vóór de glooiing is het
wenselijk de Gemeente Veere in een vroeg stadium te betrekken om te bespreken wat
voor hen ongewenst is en om te bekijken in hoeverre hier rekening mee kan worden
gehouden.

Rijkswaterstaat Zeeland Telefoon (0118) 62 13 70

Projectbureau Zeeweringen Fax (0118) 62 1993

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg E-mail dzLrws.minvenw.nl

Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1, Internet www.zeeweringen.nl

Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.rn. de Zeeuwse waterschappen.

http://www.zeeweringen.nl
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Tot slot zijn de overgangsconstructies van de dijk op de duinen lastig, deze behoeven
extra aandacht. De toetsregels hieromtrent zijn weergegeven in het Voorschrift
Toetsen op Veiligheid (VTV) 2001-2006 in paragraaf 4.3.

De bedoeling is voor het dijkvak van Zoutelande een design & construct contract op te
stellen, uitvoer staat gepland voor 2009.

De volgende afspraken worden gemaakt:
• Het dijkvak van Zoutelande wordt voorzien van een bekleding welke wordt

doorgetrokken tot net over de kruin, dit wordt verwoord in het contract [a.cti.e
zeeweringen].

• Uitgezocht wordt over welke afstanden de twee overgangen tussen de dijk en de
duinen dienen te worden gesitueerd [actie waterschap].

• De Gemeente Veere wordt betrokken in een vroeg stadium [actie zeeweringen).
• Uitgezocht wordt wat het exacte overslagdebiet is en of golfreducerende

maatregelen wenselijk/nodig zijn [actie waterschap].
• Bekeken wordt of de laagdiktes van klei in het benedenbeloop bekend zijn [actie

zeeweri ngen].
• Er wordt een eisen- en wensenlijst opgesteld ten behoeve van het toekomstige

contract [actie waterschap].
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