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Beschrijving dijktraject

Dit rapport beschrijft de toetsing van de Willempolder en de Abraham Wissepolder tussen
dp 0630 en dp 0657 (zie onderstaande figuur 1 en figuur 2 op de volgende pagina). De
polder ligt ten zuiden van het gehucht Anna Jacobapolder op het voormalige eiland Sint
Philipsland.

Figuur 1: Wi/lempolder, Abraham Wissepolder dp 0630 - dp 0657
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•
Figuur 2: Luchtfoto van het treieä Willempolder, Abraham Wissepolder dp 0630 - dp 0657

(bron: www.maps.google.n/)

Het traject Willempolder, Abraham Wissepolder van dp 0630 tot dp 0657 sluit in het
noorden aan op de Anna Jacobapolder (dp 0590 - dp 0629), deze is getoetst in 2006, zie
controletoetsing / vrijgave PZDT-M-06259 (inclusief erratum PZDT-M-06269). Het deel van
dp 0629 - dp 0630 is een erratum PZDT-M-06412 inv aanvullend getoetst ten behoeve van
het ontwerp (dp 0586 - dp 0630).
In het oosten sluit het traject aan op de Oudepolder (dp 0657 - dp 0682), deze staat op het
programma voor uitvoer in 2013 (toetsing in 2009). Er heeft daar deels veldbezoek
plaatsgevonden, zie PZDT-M-07050 inv d.d. 25 januari 2007.

Het traject wordt qua uitvoering opgesplitst, het deel Willempolder tussen dp 0630 en dp
0640 wordt meegenomen in ontwerp en uitvoering van de Anna Jacobapolder (uitvoering
2009), het deel Abraham Wissepolder tussen dp 0640 en dp 0657 vindt qua uitvoering
plaats in 2011.

De eerste bedijking van Sint Philipsland vond in 1487 plaats (rond het huidige gelijknamige
dorp) onder initiatief van Anna van Bourgondië. In 1530 overstroomde Sint Philipsland,
begin 1531 waren de dijken hersteld, in 1532 braken ze echter weer door en werd het land
aan de zee prijsgegeven.

In 1644 werd wederom begonnen met indijking. In 1645 werd de geul de Luyster (huidige
Luysterkreek) afgedamd en de Oudepolder ingepolderd. In de jaren erna volgden diverse
polders, zoals in 1859 de Willempolder (884 hectare) en in 1935 de Abraham 'v'Vissepolder.
Tot 1953 brak er geen dijk, enkel de Willempolder inundeerde in de 19° eeuw drie maal. In
1953 stond vrijwel geheel Sint Philipsland onder water.

De Willempolder ligt tussen dp 0629 en dp 0644, de Abraham Wissepolder tussen dp 0644
en dp 0657. Vanaf dp 0644 liggen er schorren en slikken voor de dijk, Natuurgebied
Krabbekreek.
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Randvoorwaarden

Door SvasekHydraulics (in opdracht van het RIKZ) is een detailadvies gegeven voor de toe te
passengolfrandvoorwaarden voor het betreffende dijkvak (PZDB-M-07059, d.d. 23 maart
2007) Svasekheeft detailadvies gegeven voor H, en T, bij waterstanden t.o.V. NAP +0.00 m,
NAP +2.00 m, +3.00 m en +4.00 m in een drietal tabellen Het detailadvies is te vinden op
G:\Water en Scheepvaart\Zeeweringen (AXZ)\Algemeen.

Voor de berekening zijn de waterstanden gebruikt van t.o.v: NAP +O.OOm,+2.00m, +3.00m
en +4.00m. Bij NAP +3.00 m sluit de Stormvloedkering van de Oosterschelde en zal de
waterstand een ander verloop krijgen.

De maatgevende tabel is door SvasekHydraulics reeds gegeven, zie bijlage 5.

Controle SteenToets

•
SteenToets versie 4.04 van het Waterschap Zeeuwse Eilanden is gecontroleerd. In SteenToets
is de gezette steenbekleding getoetst. De controle toetsing is uitgevoerd met SteenToets
versie 4.05.

Toetsing basalt

In het kader van het landelijk onderzoeksprogramma steenbekledingen zijn er proeven
uitgevoerd voor het beoordelen van de stabiliteit van basalt. Naar aanleiding van de
voorlopige resultaten van dit onderzoek wordt de basalt als volgt getoetst:
De boventafels worden getoetst met Anamos gecombineerd met de 5ç 2/3-lijn.Tenzij er
voldoende vertrouwen is in de reststerkte van de basalt, er wordt dan getoetst met Anamos
gecombineerd met de 6/;·2/3-lijn.In het geval dat de boventafels getoetst worden met de 6/;
2/3-lijnzal dat expliciet in dit rapport worden vermeld.
De ondertafels worden getoetst met Anamos gecombineerd met de 6/;-2/3-lijn.

•

Kreukelberm

Van dp 0630 tot dp 063650 is een serieuze kreukelberm aanwezig, deze bestaat van dp 0630 -
dp 0631 en van dp 063425- dp 063650uit stortsteen 10-60 kg met een breedte variërend van
3 tot 5 meter. Deze kreukelberm scoort ONVOLDOENDE, ze ligt grotendeels over de
bekleding in plaats van voor de dijk en is op sommige plaatsen te smal.
Van dp 0631 - dp 063375 is een kreukelberm aanwezig bestaande uit stortsteen 40-200 kg
(en zwaarder), met een breedte variërend van 3 tot 5 meter, deze scoort ONVOLDOENDE,
wederom omdat ze grotendeels over de bekleding ligt en soms te smal is.
Van dp 063375- dp 063425 is geen kreukelberm aanwezig.

Van dp 063650tot dp 0644 is een kreukelberm aanwezig bestaande uit restantmaterialen en
wat lichte stortsteen. Deze scoort ONVOLDOENDE.

Vanaf dp 0644 tot dp 0657 liggen er schorren en slikken (Natuurgebied Krabbekreek) voor
het traject.

Berekeningen aangaande de kreukelberm zijn terug te vinden in bijlage 6.

Kleiboringen en breekpunten

Door het Waterschap Zeeuwse Eilanden zijn kleiboringen en breekwerk uitgevoerd in de
periode juni tot en met augustus 2007. Deze zijn terug te vinden in een apart document
PZDT-M-07469 inv d.d. 08 oktober 2007.
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Veld bezoek

Het traject dp 0630 - dp 0670 is bezocht d.d. 24 januari 2007 door R. Derksen van
Waterschap Zeeuwse Eilanden en B. Schouwenaar, A.M. de Jong en R. van de Voort van
Projectbureau Zeeweringen. In het veldbezoek is ook een deel van de Oudepolder
meegenomen De staat op voor toetsing in 2009, uitvoer in 2013.

•

Beschrijving

Algemeen
Het traject bestaat van dp 0630 tot 0644 uit veelal gezette natuursteen met daarboven
Fixstone. Vrijwel dit hele traject verkeert in slechte tot zeer slechte staat met stormschades.
Ook de storm van donderdag 18 januari 2007 heeft schades veroorzaakt. Van dp 0644 tot dp
0670 bestaat het traject uit Haringmanblokken of vlakke betonblokken met daarboven
Fixstone. Van dp 0630 tot dp 063650 is een serieuze kreukelberm aanwezig, van dp 063650 tot
dp 0644 is een kreukelberm aanwezig bestaande uit restantmaterialen en wat lichte
stortsteen. Vanaf dp 0644 liggen er schorren en slikken (Natuurgebied Krabbekreek) .
Tussen grofweg dp 0632 en dp 0645 is er aan de binnenzijde opslag van Haringmanblokken.

dp 0630 - dp 0633
Onderin is veelal Doornikse aanwezig, soms Vilvoordse. Daarboven ligt basalt. Boven de basalt
llgt Fixstone. Voor het traject is een kreukelberm aanwezig, zie "Kreukelberrn" . In alle vlakken
zijn (storm)schades en zakkingen. Sommige schades zijn hersteld middels het ingieten met
beton. Van dp 063250 liggen er vlakke betonblokken en een soort "beverkoppen" . Hierin zijn
ook forse zakkingen aanwezig. De Fixstone verkeert in slechte staat, in de bocht bij dp 0632 is
de Fixstone provisorisch hersteld middels puin ingegoten met asfalt. Bij dp 0631 kruist een
hoogspanningskabel de dijk, deze gaat onder het Zijpe door naar Schouwen-Duiveland.

dp 0633 - dp 063825

Het traject bestaat uit veelal gezette natuursteen met daarboven Fixstone. Tussen dp 063450
-

dp 063550 liggen er vlakke betonblokken en een soort "beverkoppen" . In zowel de
betonblokken als gezette natuursteen zijn over het hele traject (storm)schades en zakkingen
aanwezig. Veel herstelvlakken zijn ingegoten met beton. Van dp 063550 tot dp 063825 ligt er
basalt met veel schades, zakkingen en reparatievlakken, deze basalt heeft een grove structuur
en is grof gezet. Voor het traject is grotendeels een kreukelberm aanwezig, zie
"Kreukelberrn" .• dp 063825 - dp 064050

Dit traject bestaat grotendeels uit hydroblocks met ecotoplaag met daarboven Fixstone. De
hydroblocks hebben een zuilhoogte van 40 cm. In de kreukelberm is de oude basalt verwerkt.
Tussen dp 063975 - dp 0640 is een vlak met basalton met ecotoplaag aanwezig, de zuilhoogte
is 20 cm. Ook hier is de oude basalt in de kreukelberm verwerkt. Op de grens tussen
hydroblocks en basalton bij dp 063975 is zeer forse schade en verzakking in de basalton. De
overgang tussen basalton en Fixstone is ingegoten met beton.

dp 064050
- dp 0644

Het traject bestaat van dp 064050 tot dp 0643 uit gezette natuursteen (veelal basalt) met
daarboven Fixstone. Het deel van dp 0643 tot dp 0644 bestaat uit Haringmanblokken. Bij dp
0644 ligt de grens tussen de Willempolder en de Abraham Wissepolder, hier is ook een
dijkovergang aanwezig.
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dp 0644 _ dp 0657
Het traject bestaat geheel uit Haringmanblokken of vlakke betonblokken met daarboven
Fixstone. Voor het traject liggen schorren en slikken. De Fixstone verkeert hier in slechtere
staat, veel losse plekken en schadeplekken. Bij dp 0646"0 is schade opgetreden in de
aanwezige vlakke betonblokken. Bij dp 0657 ligt de grens tussen de Abraham Wissepolder en
de Oudepolder, hier is ook een dijkovergang aanwezig.

Foto's

Foto's genomen tijdens het veldbezoek zijn terug te vinden op:
G \Water en Scheepvaart\Zeeweringen (AXZ)\Algemeen\foto's\Dijkvakken Oosterschelde\
Willempolder_Abraham Wissepolder

Huidige bekleding

De huidige bekleding is te zien in de figuren 3 en 4 op de volgende pagina.

Toetsresultaten• Basisdocument

stt Os 0630 - 0670 20071031 v4.04 ZE bijlage12 waarden .xls van 31 oktober 2007 van het
Waterschap Zeeuwse Eilanden (PZDT-R-075'10 inv).
Dit document is terug te vinden op:
\ \DZL -5000001 \project\AXZ_REVI5IE\CONTROLE_ TOET5ING\03 Oosterschelde\dp 0630-
0657 Willempolder _Abraham Wissepolder.

Grastoets

Voor géén van de vlakken is een grastoets uitgevoerd.

Ontbrekende gegevens

Vlakcode:

5core:

05062905
Bekledingstype Lessinische (28,2)

ONVOLDOENDE
Condities gelijk aan vlak 05063205• Vlakcode:

Score:

05063206
Bekledingstype basalt ingegoten met beton (26,02)

ONVOLDOENDE
Condities gelijk aan vlak 05063101

Score:

05063209,05063305
Bekledingstype Vilvoordse (28,1)

ONVOLDOENDE
Condities gelijk aan vlak 05063208

Vlakcode:
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Figuur 3: Bekleding Willempolder dp 0630 - dp 0644 (boven de steenbekleding is over de
gehele lengte Fixstone aanwezig)
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Figuur 4. Bekleding Abraham Wissepolder dp 0644 - dp 0657 (boven de steenbekleding is
over de gehele lengte Fixstone aanwezig)
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Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode

Score:

Vlakcode:

Score:• Vlakcode:

Score:

05063301
Bekledingstype Doornikse ingegoten met beton (28,3)

ONVOLDOENDE

05063302
Bekledingstype Vilvoordse ingegoten met beton (28,12)

ONVOLDOENDE

05063304
Bekledingstype Petit Graniet (28,4)

ONVOLDOENDE
Condities gelijk aan vlak 05063306

05063601,05063702
Bekledingstype Vilvoordse (28,1)

ONVOLDOENDE
Condities gelijk aan vlak 05063504

05063602,05063604
Bekledingstype Petit Graniet (28,4)

ONVOLDOENDE
Condities gelijk aan vlak 05063504

Vlakcode.

Vlakken die niet getoetst zijn met SteenToets

Score:

05062902
Bekledingstype Fixstone (5,1)

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Bekleding in slechte staat, zie "Veldbezoek"

Vlakcode:

Vlakken die getoetst zijn met SteenToets

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05062903,05063204,05063501
Bekledingstype basalt (26) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Bekleding in slechte staat, zie "Veldbezoek"

05062905,05062910
Bekledingstype Lessinische (28,2) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)

05062907,05063208,05063304,05063306,05063504,05063705
Bekledingstype Petit Graniet (28,4) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)

05063001
Bekledingstype Doornikse (28,3) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving deels goed, deels onvoldoende, bij score
onvoldoende kleidikte geringer dan 0,60 m (beheerderwens)

05063002,05063505
Bekledingstype Petit Graniet (28,4) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving deels goed, deels onvoldoende)
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Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:• Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

05063101
Bekledingstype basalt ingegoten met beton (26,02) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)

05063201,05063205,05063303,05064201,05064202
Bekledingstype Vilvoordse (28,1) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan
0,60 m (beheerderwens)

05063202,05063203
Bekledingstype diaboolblokken (11,2) direct op klei, sommige blokken
steken hoger omhoog als golfreducerend

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Vlak in slechte staat, veel zakkingen, zie "Veldbezoek"

05063207
Bekledingstype diaboolblokken (11,2) direct op klei

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan
0,60 m (beheerderwens)

05063401,05063503,05063701
Bekledingstype Vilvoordse ingegoten met beton (28,12) op puin en
vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan
0,60 m (beheerderwens)

05063402,05063403
Bekledingstype diaboolblokken (11,2) direct op klei

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Vlak in slechte staat, veel zakkingen, zie "Veld bezoek"

05063404,05063406
Bekledingstype zetwerk" ratjetoe" (39) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Herstelvlak. getoetst in SteenToets als gezette natuursteen (28)

05063405
Bekledingstype Haringmanblokken (11,1) op steenslag en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Herstelvlak

05063501,1; 05063706; 05063803
Bekledingstype hydroblocks met ecotoplaag (27,5) op steenslag en
mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Basalt vervangen door hydroblocks in verband met slechte staat basalt (vlak
05063501)
Score SteenToets GOED, echter hydroblocks liggen op filter en dan op
(dikke) zandlaag

05063502
Bekledingstype basalt (26) op puin en vlijlagen

GOED (score afschuiving goed)
Score Steen Toets GOED
Score langdurige belasting GOED
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Vlakcode

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode.

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode:

Score:

Vlakcode.

Score:

05063703
Bekledingstype onbekend (99)

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Vlak niet waarneembaar door bovenliggende kreukelberm

05063901,05064001.0S064003,05064005
Bekledingstype basalton met ecotoplaag (27,4) op steenslag en
geotextiel

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Vak in slechte staat, forse zakkingen bij overgang met hydroblocks, zie
"Veld bezoek"

OS064002,05064004
Bekledingstype betonzuilen (27) op steenslag en geotextiel

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Overgang met Fixstone ingegoten met beton

OS064101 (dp 064140 - dp 0643)
Bekledingstype basalt (26) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving deels goed, deels onvoldoende)

05064101 (dp 0643 - dp 064320),05064403, OS064408
Bekledingstype basalt (26) op puin en vlijlagen

GOED (score afschuiving goed)
Score SteenToets GOED
Score langdurige belasting GOED
Vlak 05064403 deels ingegoten met asfalt

OS064102
Bekledingstype basalt (26) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)
Score SteenToets GOED
Score langdurige belasting ONVOLDOENDE

OS064203
Bekledingstype basalt (26) op puin en vlijlagen

ONVOLDOENDE (score afschuiving onvoldoende, kleidikte geringer dan
0,60 m (beheerderwens)

05064301,05064302, 05064404, OS064409
Bekledingstype Haringmanblokken (11,1) op steenslag en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)

05064601,05064604
Bekledingstype vlakke betonblokken (11) op steenslag en mijnsteen

ONVOLDOENDE (score afschuiving goed)

Archeologie en particulier eigendom

Op basis van de Archeologische Monumentenkaart Zeeland en Indicatieve Kaart van
Archeologische Waarden zijn er langs het gehele dijktraject geen archeologische
bijzonderheden te verwachten. De trefkans op archeologische vondsten is laag tot zeer laag,
zie figuur 5.
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Sluis

Anna Jacobapolder

Abraham IIVi-ssepákX'(

Figuur 5: Archeologische Monumenlenkaart Zeeland en Indicatieve Kaart van Archeologische
Waarden (bron: www.zeeland.nIJ, de gele gebieden hebben een lage trefkans, de lichtgele

gebieden een zeer lage trefkans

Er zijn eigendommen van particulieren aanwezig. Een deel van het schorrengebied in beheer
bij de Stichting Zeeuws Landschap, zij worden door het Waterschap Zeeuwse Eilanden
aangeschreven. Daarnaast is een deel in eigendom bij M.J. N\oerland-Borgo (Steintjeskreek
3A, Sint Philipsland), deze wordt ook aangeschreven door het waterschap.

• Opmerkingen

Bij dp 0631 kruist een hoogspanningskabel de dijk, deze gaat onder het Zijpe door naar
Schouwen -Duiveland.

Tussen grofweg dp 0632 en dp 0645 is er aan de binnenzijde opslag van Haringmanblokken.

Vanaf dp 0644 liggen er schorren en slikken (Natuurgebied Krabbekreek).

Boven de steenbekleding is een bekleding van Fixstone aanwezig over de gehele trajectlengte,
deze scoort "onvoldoende" (slechte staat, schades, herstelplekken) zoals gemeld in de
toetsing.

Het Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft een verzoek ingediend het gedeelte tussen dp 0630
en dp 0640 reeds in 2009 uit te voeren gezamenlijk met de aangrenzende Anna Jacobapolder
(inclusief veerhaven), zie de brief in bijlage 7. Dit wordt zo opgepakt.
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Conclusie en vrijgave

Het traject van de Willempolder en de Abraham Wissepolder tussen dp 0630 en dp 0657
wordt vrijgegeven voor het maken van een nieuw ontwerp.
Conform de vraag van het waterschap (bijlage 7) zal het gedeelte tussen dp 330 en dp 640
worden toegevoegd aan het dijkvak Anna Jacobapolder (incl veerhaven) dat in 2009 in
uitvoering wordt genomen.
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Resumé toetsresultaten bijlage 1

•

Vlakcode Toplaagtype Bijzonderheden Eindscore
05062905 Lessinische (28,2) ONVOLDOENDE

05063206 Basalt ingegoten met ONVOLDOENDE
beton (26,02)

05063209,05063305, Vilvoordse (28,1) ONVOLDOENDE
05063601,05063702
05063301 Doornikse ingegoten met ONVOLDOENDE

beton (28,3)
05063302 Vilvoordse ingegoten ONVOLDOENDE

met beton (28,12)
05063304,05063602, Petit Graniet (28,4) ONVOLDOENDE

05063604
05062902 Fixstone (5,1) ONVOLDOENDE

05062903,05063204, Basalt (26) Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE
05063501,05064101
(dp 064140 - dp 0643),
05064"1û2,05064203
05062905,05062910 lessinische (28,2) Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE

05062907, 05063208, Petit Graniet (28,4) Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE

05063304, 05063306,
05063504,05063705,
05063002,05063505
05063001 Doornikse (28,3) Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE

05063101 Basalt ingegoten met Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE
beton (26,02)

05063201,05063205, Vilvoordse (28,1) Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE

05063303, 05064201,
05064202
05063202,05063203, Diaboolblokken (11,2) Direct op klei IONVOLDOENDE
05063207,05063402,
05063403
05063401,05063503, Vilvoordse ingegoten Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE

05063701 met beton (28,12)
05063405, 0506430i, Haringmanbiokken up steensiag en mijnsteen ONVOLuuENDE

05064302,05064404, (11,1)
05064409
05063404,05063406 Zetwerk "ratjetoe" (39) Op puin en vlijlagen ONVOLDOENDE

05063501,1; 05063706, Hydroblocks met Op steenslag en mijnsteen ONVOLDOENDE

05063803 ecotoplaag (272L_ 1----- ---

05063502,05064101 Basalt (26) Op puin en vlijlagen IGOED
(dp 0643 - dp 06432°),
05064403,05064408
05063703 Onbekend (99) Op puin en vlijlagen, niet ONVOLDOENDE

waarneembaar vlak

05063901, 05064001, Basalten met ecotoplaag I Op steenslag en geotextie! ONVOLDOENDE

05064003,05064005 (27,4)
05064002,05064004 Betonzuilen (27) Op steenslag en geotextiel ONVOLDOENDE

05064601,05064604 Vlakke betonblokken Op steenslag en rnijnsteen ONVOLDOENDE
(11)
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~'_ Oosterschelde Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14,1
dp 630 - dp 670 op basis van: één oordeel per vlak, inclusief beheerdersoordeel
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Glooiingskaart met eindscores
3

e e

Glooiingskaart met eindscores Willempolder dp 0630 - dp 0644
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Glooiingskaart met eindscores
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Glooiingsk3art m et eindscores Abraham Wissepolder dp 0644 - dp 0657
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Glooiingskaart met scoresafschuiving-
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e bijlage

Glooiingskaart met scores afschuiving Willempolder dp 0630 - dp 0644
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Glooiingskaart met scoresafschuiving.
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Glooiingskaart m et scores afschuiving Abraham Wissepolder dp 0644 • dp 0657
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Hydraulische randvoorwaarden bijlage 5

Locatie GHW Ontwerp- h = NAP +0.00 h = NAP +2.00 h = NAP +3.00 h = NAP +4.00 Golfrichting

peil2060 1- - - ~
van tot [ml Hs lml To [ml H, [ml To lml Hs lml To lml Hs Iml T, lml van tot

63,00 64,30 1,60 3,70 1,10 4,40 1,70 5,20 1,80 5,40 1,90 5,10 240 240

64,30 65,60 1,60 3,70 0,50 2,00 1,10 3,40 1,30 4,00 1,60 4,40 240 270

65,60 67,00 1,60 3,70 0,20 1,40 0,80 2,90 1,10 3,60 1,40 4,70 180 270

Tabel met maatgevende randvoorwaarden

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000. 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 6219 93



Uittreksel spreadsheet kreukel berm bijlage 6

Spreadsheet kreukelberm vet"5iE' 1_5, d.d. 27-03-200&

Vijziging:l'n LO.•. v'if',sie '.1: .ig.nsc"~p .... n sortering 'O-lOOkg ~.angt'p.ast; "'.'gav. rDge v.rbeurd

·willemp~. Abr.ah.arn Visse-polder

Kreukelberm van dp 0630 - elp 0631 en van dp 0634-.2!i - dp 0636+50

R<1Ji(tvoo, W.l<lI (~n RlK7

V. H. Tp
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Uitvoe, bijwo,liln"
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LOo fml 42.1

w, mlo v tJAPl 3,7

H> mi ~
Tp 51 5.2

souenne flol 1(}·60

Spreadsheet kreukelberm versie 1.5. d.d. 27-03-2006
Yiiziging4!'R t.O.V. versiof' '.1: e-ig.nsclt~p@o son.ring 60-3001kg iI.Jogepilst; .... rgilve range v@,betoeord

Vs Hs

1,1

\Jill~mpoldl?r.Abraham wls-sepolder

Kreukelberm ven dp 06:.3i - dp 0633.75

A~lne~ u"MIer
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(m] 50

H flauwer dan 1:30

5".2 Gem. hooqte voorland [mtoyNAP}
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Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 1370

Fax (0118) 6219 93



Brief beheerder omtrent uitvoering bijlage 7

•

Projectbure
ing. Jack v
Postbus 1
4330ZW

~'

~
-~

Xi
'IQ I

§;rJ\IlIIW
"Xl
IV'.

:

au
,

ander
'~,

000 - 1)<'
MlnnFI ,~.

~~.•~ cj;:_"( bq Xl..

er : 011 '
uw brief

uw kenmerk

ons kenmerk

bijlagen

: 2007008513

behandeld door

_numm
e-mail : info@wze.nl

onderwerp : Uitbreiding dijkvak Anna-Jacobapolder-Veemaven met de Willempolder op ST-Philipsland

Geachte heer Van der Horst,

Middelburg, 10 juli 2007

VERZONDEN 1 2 JUL2007

Uit recent glooiing onderzoek is gebleken dat de steenbekleding van de Willempolder op St-
Philipsland zeer onvoldoende is. In de planning is dit traject opgenomen voor uitvoering in 2011
( Vak 22 Willem- en Abraham Wissepolder ).
De uitvoering van het naastliggende vak 21 Anna-Jacobapolder- veerhaven is gepland in 2009.
Omdat het vak Willempolder over een lengte van ca.t km een hoge prioriteit heeft is het wense-
lijk dit bij het vak Anna-jacoba- veerhaven te trekken. Dat vak wordt dan weliswaar iets langer
dan 5 km maar door de geringe profielwijziging zal dit niet leiden tot een MER-plicht,
Om de kans op schade aan de steenglooiing van de Willempolder zo veel mogelijk te beperken
verzoek ik u de planning voor verbetering ervan aan te willen passen.

Hoogachtend,

inisse,
a eider Planvorming Waterkeringen en Wegen

R:\WW_BPL\2007008513.brf.doc

Kanaalweg 1 4337 PA Middelburg Postbus 1000 4330ZWMiddelburg Telefoon: 0118-621000 Fax: 0118-621990
Internetadrf's, wW'N.wze.nl E-mail: info@wze.nl

Postbank 258333 Ned. Waterschapsbank 63.67.60,014

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (ai i8) 62 i9 93

mailto:info@wze.nl
mailto:info@wze.nl

