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Uw kenmerk

Geachte heer; mevrouw,

Hierbij zend ik u de Ontwerpnota en de Planbeschrijving voor de dijkverbetering Lage
Tafel Borsselepolder. De Ontwerpnota is reeds in het Ambtelijk overleg van 16
november jl. behandeld.

Inmiddels is het ontwerp ook in de Toetsgroep behandeld. De Toetsgroep heeft twijfels
over de praktische uitvoerbaarheid van een open en toch stabiele penetratie van
breuksteen (patroonpenetratie). Het/gaat hier om een deel van de kreukelberm, daar
waar breuksteen 60 - 300 kg moet worden gepenetreerd. Door het Projectbureau is
naar aanleiding hiervan de volgende toelichting gegeven.
Het Projectbu reau heeft met deze vorm van penetratie in 1999 ervaring opgedaan. De
sortering was toen lichter (40 - 200 kg), maar gebleken is dat de vorm van het patroon
en de viscositeit zodanig kunnen worden gestuurd, dat het gestelde doel wordt bereikt.
Hiervoor is het wel noodzakelijk daUijdens de uitvoering een vooronderzoek in een
proefproductie wordt gedaan. De "maakbaarheid" en de "houdbaarheid" zijn in overleg
met de beheerder tot stand gekomen.
De Toetsgroep is akkoord met bovenstaande toelichting en stemt in met het
voorgestelde ontwerp.

Verder vraagt de Toetsgroep aandacht voor een zorgvuldige uitvoering van het vak
waar "niet-vol-en-zat" wordt gepenetreerd. Hierbij dient de bovenkant van de stenen
vrij van gietasfalt te blijven. Wij hebben het advies van de Toetsgroep om daar de
overlaging 10 cm dikker te maken, en hierdoor de kans op nog vrij van asfalt zijnde
steen te verhogen, overgenomen. Overigens wordt aan die constructie, waarbij we
verbetering van natuurwaarden in plaats van alleen herstel proberen te bereiken, tijdens
de uitvoering extra zorg besteed. De reden hiervoor is dat een dergelijke constructie nog
weinig is toegepast op deze schaal.

Projectbureau Zeeweringen

Postadres pia postbus 114. 4460 AC Goes

Bezoekadres pia waterschap Zeeuwse Eilanden,

Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70

Teiefax0113 -2161 24

.E-mail j.perquin@dzl.rws.minvenw.nl

Hetproject Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.mde Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NS station richting centrum. na 150 m. rechts .
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Naar aanleiding van bovenstaande is de Ontwerpnota die in het Ambtelijk Overleg van
16 november jl. is behandeld op enkele bladzijden tekstueel aangepast. Het ontwerp zelf
is niet veranderd. De Planbeschrijving is opgemaakt in overleg met de werkgroep Milieu
en Juridische Zaken.

Met het toezenden van deze stukken ga ik er van uit dat het Ambtelijk Overleg definitief
heeft ingestemd met het ontwerp en de planbeschrijving. Eventuele reacties verneem ik
graag per omgaande.

De dijkverbetering Lage Tafel Borsselepolder zal12 december a.s. door het DB van het
Waterschap Zeeuwse Eilanden worden behandeld.
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