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Geachte

Zoals bekend wordt het traject Paviljoenpolder uitgevoerd in een tweejarig bestek in de jaren 2001 en
2002. Het ontwerp voor het in 2002 nog uit te voeren gedeelte is getoetst aan de nieuwste inzichten met
betrekking tot zeespiegelstijging. Besloten is om een relatief eenvoudige aanpassing als gevolg van die
nieuwste inzichten nog mee te nemen in dat deel. Dit wil zeggen dat de buiten rand van de berm, die
tussen dp 25+50 en dp 43 ontworpen was op NAP+ 6,55 m, zal worden verhoogd naar NAP +7,10 m.
(De extra zeespiegelstijging heeft in het oostelijke reeds gemaakte traject geen invloed, omdat daar de
oorspronkelijke en de nieuwe berm hoger liggen dan in het westelijke traject. De bovenrand van de
berm ligt daar ruim boven NAP + 7,10 m).
Tevens wordt het werk verlengd tot aan de dijkshoek bij dp 44+75. Hoewel de hydraulische
randvoorwaarden daar iets lichter zijn dan in het aansluitende vak is voor eenzelfde constructie
gekozen. Met name speelde daarbij éen rol dat het traject landschappelijk deel uitmaakt van de
Paviljoenpolder. Omdat daar in de ondertafel een bijzondere betonzuil wordt toegepast (toplaag
antraciet-zwart) ontstaat nu één geheel zonder overgangsconstructies of materiaalwijziging. Ook de
boventafel wordt doorgetrokken in eco-zuilen.
Ik ben voomemens om de aannemer van het werk op een staat van meerwerk de werken uit te laten
voeren. De wijzigingen zijn in overleg met de dijkbeheerder, het waterschap Zeeuwse Eilanden,
ontworpen en aangegeven op de hierbijgaande tekeningen.
.lk stel u voor deze aanpassing van de bestekswerken te voegen bij de in uw bezit zijnde stukken van de
Paviljoenpolder. Een afschrift van deze brief is aan het waterschap gezonden.
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Polder: Paviljoenpolder Bestek ZL-5112

Blad nr. Cad nr. Omschrijving Datum
Dwabest.dgn Dwarsprofielen bestand
Dwanew.dgn Dwarsprofielen nieuw
Glooiing.dgn Glooiingskaart bestaand - toetsing - ontwerp
Projgeb.dgn Projectgebied

Bestektekeningen

Zl..NW 2000-1240 00-124O.SIT Situatie van dpO tot dp14 31-01-2001
ZI..NW 2000-1241 00-1241.SIT Situatie van dp14 tot dp29 VERVALLEN 31-01-2001
ZlNW 2000-1242 00-1142.SIT Situatie van dp29 tot dp43 VERVALLEN 31-01-2001
ZLNW 2000-1243 00-1243.SIT Situatie t.h.v. dpO 31-01-2001
Zl..NW 2000-1244 00-1244.SIT Situatie Bathse spuisluis t.h.v. dp23, dp24 31-01-2001
ZI..NW 2000:-1245 00-1245.SIT . Situatie t.p.v. uitwateringssluis t.h.v. dp36, dp37 VERVALLEN 31-01-2001
ZLNW 2000-1246 00-1246.DWA Dwarsprofiel1 bestaand en nieuw van dpO tot dp6 + 65m en detail1 31-01-2001
Zl..NW 2000-1247 00-1247.DWA Dwarsprofiel2 bestaand en nieuw van dp3 + 65m tot dp9 en details 2 en 3 31-01-2001
Zl..NW 2000-1248 00-1248.DWA Dwarsprofiel3 bestaand en nieuw van dp9 tot dp14 en detail4 31-01-2001
ZI..NW 2000-1249 00-1249.DWA Dwarsprofiel4 bestaand en nieuw van dp14 tot dp21 en details 5 en 6 31-01-2001
Zl..NW 2000-1250 00-1250.DWA Dwarsprofiel5 bestaand en nieuw van dp21 tot dp29 en detail7 VERVALLEN 31-01-2001
ZI..NW 2000-1251 ()(H251.DWA Dwarsprofiel6 bestaand en nieuw van dp29 tot dp35 + 35m VERVALLEN 31-01-2001
ZI..NW 2000-1252 00-1252.DWA Dwarsprofiel7 bestaand en nieuw van dp37+ 60m tot dp43 en detail8 VERVALLEN 31-01-2001
ZI..NW 2000-1253 00-1253.DWA DwarsprofielA bestaand en nieuw t.b.v Bathse spuisluis en details 9 en 10 31-01-2001
ZI..NW 2000-1254 00-1254.DWA Dwarsprofiel B bestaand en nieuw t.b.v uitwateringssluis en details 11en 12VERVALLEN 31-01-2001
ZI..NW 2000-1255 00-1255.DWA Dwarsprofiel C bestaand en nieuw t.b.V. uitwateringssluis VERVALLEN 31-01-2001
ZLNW 2000-1256 00-1256.DWA Transportroutes en depotlocaties 5,6 en 7 31-01-2001
Zl..NW 2000-1257 00-1257.DWA Transportroutes en depotlocaties 1 en 4 31-01-2001

Bestektekeningen nieuw
Zl..NW 2002-1265 02-1265.SIT Situatie van dp14 tot dp29 27-01-2002
ZI..NW 2002-1266 02-1266.SIT . Situatie van dp29 tot dp44 + 75m 27-01-2002
Zl..NW 2002-1267 02-1267.SIT Situatie t.p.v. uitwateringssluis t.h.v. dp36, dp37 27-01-2002
Zl..NW 2002-1268 02-1268.DWA Dwarsprofiel5 bestaand en nieuw van dp21 tot dp25 +50m en detail7 27-01-2002
Zl..NW 2002-1269 02-1269.DWA Dwarsprofiel5A bestaand en nieuw van dp25 + 50m tot dp29 en detail13 _. 27-01-2002
ZI..NW 2002-1270 02-1270.DWA Dwarsprofiel6 bestaand en nieuw van dp29 tot dp35 + 35m en detials 14 en 15 27-01-2002

Zl..NW 2002-1271 02-1271.DWA Dwarsprofiel7 bestaand en nieuw van dp37+ 60m tot dp43 en detail16 27-01-2002

ZI..NW 2002-1272 02-1272.DWA Dwarsprofiel8 bestaand en nieuw van dp43 tot dp44+ 75m en details 17 en 18 - 27-01-2002

ZLNW 2002-1273 02-1273.DWA Dwarsprofiel B bestaand en nieuw t.b.v uitwateringssluis en details 11en 12 27-01-2002
ZLNW 2002-1274 02-1274.DWA Dwarsprofiel C bestaand en nieuw t.b.V. uitwateringssluis 27-01-2002
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