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Beschrijving
Het betreft de controle van de toetsing van het dijkvak Baarlandpolder van km 38,00 tot
km 41,00.

Controle steentoets
Het ontbreken van gemeten klei dikten en zuil dikten bij ingegoten basalt. De vakken
met twijfelachtige kleilaag dikten (zeer dun of standaard waarde van 0,30 m) zijn
opgenomen in de kolom ontbrekende gegevens van de bijlage.

Veldbezoek
Uitgevoerd: zie K-00-08-38, K-01-07-47 en de geavanceerde toetsingen.

Uit te voeren acties/ adviezen
Er zijn nog steeds enkele vakken waarvan de dikte van de klei laag niet bekend is en er
wordt gerekend met de 'standaard waarde' van 30 cm.
Voor de vakken welke zijn gepenetreerd wordt geadviseerd de uit komsten van de
infiltratie proef af te wachten. Vervolgens kunnen de vakken worden hertoetst of
worden afgekeurd.
Het vak 38103 wordt als onvoldoende beoordeeld omdat de beheerder aangeeft dat de
penetratie slecht en oppervlakkig is uitgevoerd.
De vakken 38703, 38704, 39004, 39103, 39802, 40504 en 40507 zijn in steentoets
opnieuw getoetst omdat de stenen in de vakken plat en rechtop in de glooiing zijn
verwerkt. Er is gerekend met een gemiddelde dikte van 24 cm. Op basisvan deze
resultaten worden alle vakken op vak 39004 na als onvoldoende beoordeeld. Vak 39004
wordt als twijfel achtig beoordeeld. Echter op basis van het geringe oppervlak en
omgeving wordt het vak als onvoldoende beoordeeld.
De vakken 37904, 38004, 38301 en 38502 worden door de beheerder als voldoende
beoordeeld omdat deze onder een stabiele zware kreukelberm liggen. De vakken
worden als twijfelachtig beoordeel omdat kreukelbermen nog niet te toetsen zijn.

Projectbureau Zeeweringen

Postadres pia postbus 114, 4460 AC Goes

Bezoekadres pia waterschap Zeeuwse Eilanden,

Piet-Hein straat 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.
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Op basis van 'Gewikt en Gewogen' het" Afwegingsdocument voor de bescherming van
Zuidgors en Baarland" kunnen voor het uitvoeren van de werken met de volgende
afweging rekeningen worden gehouden. Indien binnen afzienbare tijd een leidam wordt
aangelegd heeft deze direct invloed op de hydraulische randvoorwaarden. Afhankelijk
van de keuze zal deze voor de huidige dijkvakken geen invloed hebben maar mogelijk
voor een nieuw aan te brengen glooiing wel. In het afwegingsdocument worden geen
opmerkingen geplaatst welke direct betrekking hebben op de voorgenomen
dijkverbetering ter plaatse.

Aan de hand van 'Milieu-inventarisatie zeeweringen Westerschelde' zijn voorwaarden
verbonden welke van belang voor ontwerp en uitvoering.
Ter plaatse van dijkvak 39a is een camping gesitueerd aan de binnen zijde van de dijik.
De onderhoudsstrook dient voor de vogels te worden afgesloten terwijl volgens het
waterschap buitendijks recreëren mogelijk moet zijn.
Ter plaatse van dijkvak 40 dient rekening te worden gehouden met dorp Baken dorp
welke op korte afstand van de dijk is gelegen.
De constructie alternatieven dienen te worden afgestemd op het herstel van de
natuurwaarden van de glooiing.
Voor dijkvak 39 geldt dat zowel in als boven de getijdezone alle constructie alternatieven
goed zijn behalve penetratie's welke vol en zat worden uitgevoerd.
Voor dijkvak 40 geldt dat in de getijdezone de constructie zal moeten bestaan uit
betonblokken of zuilen, breuksteen gepenetreerd met (colloïdaal-)beton of basaltzuilen.
Boven de getijdezone zijn alle constructie alternatieven toepasbaar.

2



it

Baar1and

Toetsing dijkvakken Baar1a~r dalLm
3-1-02

dik 23 cm, gepenetreerde toplaag, steentoe1s onvoldoende
staDI8Ie zv",re kreukelberm

basis van geavanceerde toetsing
, klei laag bestaat uit ldeI en veen, F = 8,27 gekanteld F = 6,57

IVilhloc_ .. s1""" = onvoldoende
Ionder ,stableleZVl'llre kreUkelbenn, Ingegoten.

mijnsteen f kiel
gepene1reende toplaag, geavanceerde toetsing onvoldoende
Basa~ dik 23 cm, oppervlakkig gepene1reende toplaag, geavanceerde toetsing onvoldoende

I Vill/OOIrdsf.st .. en = onvoldoende

I~:,;=:::~kreukellerm1\ = onvoldoende
steblele ZVl'llre kreul<elberm

Basa~on, gepane1reerde toplaag, baheerder onvoldoende
Blokken op mIjnsteen f klei
DoornIkse, F =7,9,gekanteld F = 6,563
DoornIkse, F= 8,2, gekanteld F = 7,474

Basa~ dik 22 cm, gepenetreerde toplaag, geavanceerde toetsing onvoldoende
""",en. __ , loI:>iaa,a. steentoeIs onvoldoende

IVi,",oc>rd!:isteen gepene1reerd, beheerder onvoldoende
IVi'hIoc>rd!",st""" gepenetreerd, beheerder onvoldoende
Ingegoten DoornIkse dik 20 cm, gekanteld F = 5,571, oppervlak1e 27 m2
blokken op ldeI
Blokken op mI]nsIeen fidei
Basa~on, gepane1reende toplaag, _ onvoldoende
IVltvoofdseStaen = onvoldoende
DoornIkse, gekanteld 7,137
Ing&goten Basa~ dik 23 cm, gepene1reende toptaag, geavanceerde toetsing onvoldoende
Blokken op mijlsteen fidei
Ing&goten Basa~ dik 23 cm, gepenetreerde toplaag, geavanceerde toetsing onvoldoende
Basa~n, gepenetreerde toplaag, geavanceerde toelslng onvoldoende
IVilvoo,rdse5teen = onvoldoende
Ingegoten Basa~ dik 23 cm, gepene1reende toplaag, geavanceende toetsing onvoldoende
Doornikse, F = 13,1, gêkanteld F = 8,287
Blokken mI]nsteen f klei

IViM>OI"dl;estE"'" = onvoldoende
Blokken op mijlsteen, geotextlel en klei
Ing&goten Basa~ dik 23 cm, gepenetreerde toplaag, _ntoet onvoldoende
blokken op kiel
Basa~, gepene1reende toptaag, _Is onvoldoende
Blokken op mI]nsteen f klei
blokken op klei
Vilvoordsasteen = onvoldoende
Vllvoordses1een = onvoldoende
Vllvoordses1een = onvoldoende
Doornikse, gêkanteld F = 6,609
DoornIkse, Qêkanteld F = 7,752
Basa~, gepene1reende toplaag, _Is onvoldoende
Basa~on, gepane1reerde toplaag, _ onvoldoende
Betonblokken
Betonblokken

Basa~ dik 23 cm, gepene1reefde toplaag, s1eentoels onvoldoende
Basa~ dik 23 cm, gepenetreerde toplaag, s1eentoets onvoldoende
gepenetreerde toplaag, _ onvoldoende

, gepene1reende toptaag, _Is onvoldoende

37903
37904
38001
38002
38003
38004
38101
38102
38103
38104
38301

38501 .......38502,.
38701
38702
38703
38704
38901
39001
39002
39003
39004
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