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Controle van de toetsing van dijkvak Van Citterspolder

Beschrijving
Het betreft de controle van de toetsing door het waterschap Zeeuwse Eilanden van het
dijkvak Van Citterspolder van dp 563 tot en met dp 574. De toetsing staat beschreven
in Actualisatie toetsing bekleding van 21 januari 2002, versie 0.1 concept.
Documentnummer: PZDT-R-02040-inv. (zie ook K-01-05-36).

Resultaten
De grasbekleding is getoetst; voor de reststerkte (bijlage 32) moet daarbij gekeken
worden naar de ligging van de groene lijn ten opzichte van de rode . De groene lijn komt
op sommige plekken boven de rode uit, de grasbekleding heeft dus de score
'onvoldoende'. Het beheerdersoordeel is 'goed' op basis van extra aanwezige klei. De
beheerder vraagt wel aandacht voor de aansluiting op de aanwezige harde bekleding.

De vakken 56408 t/rn 56415 liggen allemaal op de strekdam of voor de inlaat van de
centrale. De scores van deze vakken zijn daarom niet erg relevant. Vak 56413 t/rn
56415 zijn overigens niet terug te vinden op de overzichtskaarten.

Vak 50404 is de nieuw gemaakte onderhoudsstrook en krijgt daarom de score' goed'.

De vakken 56409 en 56410 hebben de score 'geen oordeel/geavanceerd'. Omdat het
hier om Haringmanblokken gaat kunnen deze het best de score 'onvoldoende' krijgen.
Voor overgegaan wordt tot ontwerp moeten de kleidiktes gecontroleerd worden in het
veld, deze zijn niet opgenomen in het toets rapport.
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Adviezen
Gezien de beperkte omvang van de vakken met gezette steen moet overwogen worden
of dit een apart ontwerp moet worden. Hierbij moet ook rekening gehouden worden
met de beheerssituatie aangezien het merendeel van de vakken in beheer is bij de EPZ:
vakken 57001, 57002, 57003 en 57004. Eventuele maatregelen dienen met hun
besproken te worden.

In de Milieu-inventarisatie Westerschelde zijn voorwaarden gegeven voor ontwerp en
uitvoering.
Het dijkvak ligt naast de kerncentrale Borssele. Het voorland is een integraal
milieubeschermingsgebied.
Vanwege actueel en potentieel broedende plevieren dienen werkzaamheden buiten het
broedseizoen plaats te vinden. De actuele en de potentiële natuurwaarden zijn erg laag
en er zijn geen aanbevelingen voor verbetering.

Met vriendelijke groet,

Leo van Nieuwenhuijzen
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