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Waarde Westveer polder

Tijdens het overleg van 15 december bij het projectbureau ( ,
) is de rapportage van

de eerste fase geavanceerde toetsing van de Waarde Westveer polder aan de orde
geweest. Deze rapportage is eerder besproken in de werkgroep kennis. In deze
rapportage wordt aangeduid dat voor een tweetal dijkstrekkingen aanvullend
onderzoek in fase 2B tot mogelijke goedkeuring kan leiden. Na bespreking is
ingestemd met het voorstel tot uitvoering van metingen.

Het advies t.a.v. deze toetsing is:
• het uitvoeren van 2 getijdemetingen in het vak 16203 (km 16,4 - 17,3)
• het uitvoeren van 2 getijdemetingen in het vak 17299 (km 17,6 - 18,2)

Voor het vak 16203 geldt dat de bekleding als onvoldoende wordt beoordeeld op
het deel van km 16,3 - 16,4 en voor het vak 17299 geldt dat de bekleding als
onvoldoende wordt beoordeeld op het deel van km 17,3 - 17,5 (zie rapport GD
november 1999).

Er is gekozen om per vak 2 metingen uit te voeren vanwege:
• de lengte van de vakken (ca. 900 m en ca. 500 m)
• de visuele verschillen in de vakken (plaatsen waar wel water uittreedt en plaatsen

waar geen water uittreedt).

Indien de opdracht tijdig wordt verstrekt, dan vindt de uitvoering plaats in januari
(tijdens springtij), de rapportage is dan half februari 2000 gereed.
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