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Beschrijving
Dit rapport beschrijft de revisietoetsing van de nieuw aangebrachte steenbekleding langs
de Zimmermanpolder. Dit werk is uitgevoerd in 1999 waarbij de oude bekleding is
vervangen door betonzuilen en op zijn kant gezette betonblokken. Het traject is gelegen
op Zuid-Beveland aan de Westerschelde tussen de dijkpalen 0083 en 0120. De toetsing is
uitgevoerd naar aanleiding van de revisie, uitgevoerd door het Waterschap Zeeuwse
Eilanden. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het programma SteenToets versie 4.05.

Een luchtfoto van het traject is weergegeven in figuur 1.

Figuur 1: Luchtfoto Zimmermanpolder dp 0083 - dp 0120 (bron: www.£J.Iaf2.S..gQQgIe_.nl)

Projectbureau Zeeweringen

Postadres pia postbus 1000. 4340 ZW Middelburg

telefoon: (0118) 62 13 70

telefax: (0118) 621993
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Revisietoetsing Zimmermanpolder
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Randvoorwaarden
De gebruikte randvoorwaarden staan weergegeven in de ontwerpnota versie 3 van de
Zimmermanpolder (PZDT-R-98462 ontw). De revisietoetsing is uitgevoerd met het
ontwerppeil 2060.

Veldbezoek
Op maandag 18 juni 2007 is een veldbezoek uitgevoerd door van Waterschap
Zeeuwse Eilanden en van het Projectbureau Zeeweringen. Er is één
bijzonderheid geconstateerd, in de overgangsconstructie bij dp 0112, verwoord in de
memo toegevoegd aan bijlage 2. Uitvoering van de maatregelen uit de memo zijn
afdoende om dit probleem op te lossen. De aansluitingen op de groene dijk van de
Emauelpolder en op de nieuwe dijkbekleding van de Reigersbergsche Polder zijn goed
uitgevoerd.

•
Controle toetsing
De toetsing van Waterschap Zeeuwse Eilanden, zoals beschreven in "Rapportage toetsing
bekleding, Zimmermanpolder (Zuld-Beveland), dijkpaal 83-120" (PZDT-R-07336 rev) is
gecontroleerd en in orde bevonden. Dit rapport vormt de basis van de in dit document
beschreven toetsing. Alle voor de overdracht relevante stukken zijn op het projectbureau
aanwezig.

Conclusie
De nieuw aangebrachte bekleding van de Zimmermanpolder (bestek ZL-4769) is volledig
goed getoetst. Hiermee is het traject gereed voor overdracht aan de beheerder.

Akkoord Projectbureau Zeeweringen, Akkoord waterschap Zeeuwse Eilanden,

projectleider Techniek
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Westerschelde
dp 83· dp 120

Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht bijlage 14.1
op basis van' één oordeel per vlak. inclusief beheerdersoordeel
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BULAGE 2: RAPPORTAGE TOETSING BEKLEDING VAN WATERSCHAP ZEEUWSE
EILANDEN (PlOT ~M~07336 rev)
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