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Projectbureau Zeeweringen 

Postadres p/a postbus 114, 4460 AC  Goes 

Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden,     

Piet-Heinstraat 77 Goes 

Telefoon (0113) 24 13 70 

Telefax (0113) 21 61 24 

 

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland. 

Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts. 

 

Polder/Dijkvak 

Zuidelijke havendam Walsoorden 

Toetsing uitgevoerd door Datum 

 18 februari 2002 
Doorkiesnummer Bijlage(n) 

  
Status Kenmerk 
 K-02-02-10 
  

Beschrijving 
Het betreft de controle van de toetsing van de zuidelijke havendam van Walsoorden. 
 
Veldbezoek 
Uitgevoerd: 15-02-02. 
Schade geconstateerd aan de overgang van blokken naar basalt aan de kop van de 
havendam. Verder is er schade aan de basalt waar de granietblokken zijn gestort. 
 
Controle Steentoets 
Er is getoetst met Toetspeil. De overige randvoorwaarden zijn akkoord. 
Bekleding 176.15 B heeft een onwaarschijnlijk dun filter. (geen invloed op uiteindelijke 
score). 
 
Ondernomen acties 
De bekledingen 176.15 t/m 176.15 C zijn getoetst op afschuiving m.b.v. de CUR-regel. 
 
Uit te voeren acties/Advies 
Neem contact op met het waterschap over toetsen met ontwerppeil i.p.v. toetspeil. 
Zorg voor duidelijkheid omtrent het politieke gebeuren van het haventje. 
Het gras op het bovenste deel van de havendam zal getoetst moeten worden op 
klappen. De uitkomst zal dan onvoldoende zijn. Het toetsen van het horizontale deel 
van de bekleding op het havenplateau (aansluitend aan de havendam) zal 
problematisch zijn (zowel gras als harde bekledingen zullen zeer waarschijnlijk 
onvoldoende scoren). 
Een geavanceerde toetsing van de blokken (op filter) aan de binnenzijde van de 
havendam lijkt niet zinvol gezien de dikte van de blokken en de mate van onvoldoende. 
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nummer score opmerking score 
176.11 B twijfel te grote belasting (F-waarde) onvoldoende 
176.11 F twijfel te grote belasting (F-waarde) onvoldoende 
176.12 B 
176.12 C 
176.12 D 

twijfel 
en 
goed 

naast gelegen vak is materiaal transport 
geconstateerd. Grens niet bekend. 
Gering oppervlak tussen onvoldoende. 

onvoldoende 

176.15 
176.15 a 
176.15 A 

twijfel op basis van CUR getoetst 
eventueel op basis van nieuwe ksi-lijnen goed 
te toetsen 

afschuiving = goed 
onvoldoende (?) 

176.15 B 
176.15 C 

twijfel op basis van CUR getoetst onvoldoende 

 




