
Memo
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Zeeland
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Aan

Team Leider Ontwerp:
Projectleider Techniek:

Van

Datum

08-05-2002
Onderwerp

Oplegnotitie Paulinapolder

Doorkiesnummer

0113-
Bijlage(n)

(_- .... -~
kenmerk P~~T-M-021~5-ontw \

De oplegnotitie bevat de resultaten van de controle, uitgevoerd door de ontwerper van
PSZ,van het toetsrapport van de beheerder.

De controle bestaat uit de volgende 6 onderdelen:

1. Controleren of alle vakken met een steenbekleding getoetst zijn.
Vergelijken vlakcodes toetsrapportage met vlakcodes situatie tekening (dit kan ook
door middel van een tekening met vlakcodes/en ingekleurde getoetste vakken door
het Waterschap).

• Resultaat: Correct• 2. Globale controle situatietekening met wat tijdens een veldbezoek buiten wordt
aangetroffen.

• Resultaat: Correct

3. Controle hydraulische randvoorwaarden (begrenzing vakken, Hs en Tp) met
gegevens uit Bijlage bij "Handleiding toetsen en ontwerpen van dijkbekledingen "
PZOT -R-01.002 ken (eventueel door uitdraai werkblad golven in de digitale versie
van de toetsing/Steentoets). . .

• Resultaat: Correct

4. Bijlage 14.2 en bijlage 14.3 (B.gr=O.gr+0,5m) geven een overzicht van de
eindconclusie van de getoetste vakken. Alle vakken die de eindconclusie ONV, TWIJ,
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FOUT en GEAV zijn moeten in de memo van Vvo Provoost en het vrijgave document
van Piet Hengst worden onderbouwd.

• Resultaat: Correct

5. De eindconclusie van de geavanceerde toetsing moet worden geverifieerd. In dit
kader moeten de volgende zaken bekeken worden:
• komen de vlakcodes overeen;
• zijn de grenzen van de onderzochte vakken duidelijk en correct aangegeven;
• zijn de conclusies duidelijk, m.a.w. weet de ontwerp(st)er wat goed en

onvoldoende is en kan derhalve begonnen worden met ontwerpen.

• Resultaat: Niet van toepassing

6. Maken glooiingskaart met daarop aangegeven welke vakken goed en onvoldoende
zijn.

• Resultaat: Zie bijlage

•
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