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In verband met het in voorbereiding nemen van het ontwerp van het dijkvak Van
Citterspolder is door PBZ aan waterschap Zeeuwse Eilanden gevraagd de toetsing van
1999 (PZOT -B-99542) verder te detailleren en te actualiseren.

Op 22 januari 2002 is van het waterschap het geactualiseerde toetsrapport van dat
dijkvak ontvangen (PZDT - R-02040). Het betreft het dijkvak ten westen van het in 1998
verbeterde dijkvak Borsselepolder-west.
Het getoetste vak loopt van dp 564 (Borsselepolder) tot dp 574 (Europaweg-oost). Bij
dp 564 en dp 571 liggen respectievelijk het koelwaterinlaat- en uitlaatwerk van de
kerncentrale. De voor die werken aangelegde steenbekledingen behoren niet tot het
Project.
Het traject bestaat tussen dp 566 en 574 uit een groene dijk. In feite is alleen de
steenbekleding over ca 150 m aansluitend aan de Noordnol van belang. Het betreft
haringmanblokken, die "onvoldoende" getoetst zijn.

Werkgroep Kennis heeft de toetsing beoordeeld (K-01-05-36). Kennis wijst op de
aanwezigheid van de koelwateruitlaat. Voorts vraagt Kennis duidelijkheid over de
betekenis van de duintjes voor de golfbelasting.
Er dient bij het ontwerp van uit gegaan te worden, dat de voorliggende duintjes geheel
zijn weggeslagen en dat het voorland verlaagd is met 0,5 m. Met de eventuele aanleg
van de Westerschelde Container Terminal hoeft geen rekening te worden gehouden,
omdat deze ten westen van het uitlaatwerk zal komen.
PBZ (L. van Nieuwenhuijzen) heeft de toetsing gecontroleerd (PZOT-M-02049) en
akkoord bevonden.

Conclusie: de toetsing van dijkvak Van Citterspolder wordt vrijgegeven voor het maken
van een nieuw ontwerp.
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