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Advies
Het betreft het advies naar aanleiding van de toetsing van:
• Ontwerpnota Paviljoenpolder

Nota Paviljoenpolder
• Naast enkele tekstuele/grafische opmerkingen is de volgende opmerking geplaatst:

• binnen de Toetsgroep zijn minder goede ervaringen met het aanbrengen
van waterbouwasfaltbeton op klei, Het advies is om de wab niet

I

rechtstreeks aan te brengen op de klei.

De Toetsgroep gaat (met inachtneming van het bovenstaande) akkoord met de nota.

N.B, nog voor het uitbrengen van dit verslag is overleg geweest met de Toetsgroep over
een oplossing. De Toetsgroep is akkoord met de (bijgevoegde) oplossing die het
projectbureau aandraagt.

Projectbureau Zeeweringen

Postadres pia postbus 114,4460 AC Goes

Bezoekadres pia waterschap Zeeuwse Eilanden,

Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 241 369

Telefax (0113) 21 61 24

E-mail

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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Reactie Projectbureau n.a.v. de opmerking van de Toetsgroep t.a.v. wab.

• De TAW 'Leidraad voor de toepassing van asfalt in de waterbouw (1984)' stelt::
"Als een asfaltbekleding wordt aangebracht op een reeds bestaande oude
kleibekleding, dient die van goede kwaliteit te zijn".
Aan deze voorwaarde wordt voldaan

• In de 'Handleiding Toetsen en Ontwerpen' van het Projectbureau worden
ontwerpgrafieken gegeven voor wab op o.a. klei. Deze grafieken zijn afkomstig uit
de TAW-publicatie 'Asfalt bij waterkeringen'. Revisie 5.1 maart 1999.

• Op het dijkvak Paviljoenpolder wordt volgens verschillende dwarsprofielen wab op
klei aangebracht op het bovenste gedeelte van het talud, ruim boven NAP + 5.00 m.

• Uit die profielen blijkt tevens dat boven ca. NAP + 6.00 m. tussen de kleibekleding
en het wab een aanvulling van betonpuin 0/40 mm. wordt aangebracht.

• Voorgesteld wordt om nu over de gehele kleioppervlakte een minimaal10 cm. Dikke
laag betonpuin 0/40 mm. aan te brengen. N.B. deze aanvulling met betonpuin zorgt
niet voor het ontstaan van wateroverdrukken onder de bekleding .
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Aan

Van

Datum

11 oktober 2000
Onderwerp

Ontwerpnota Paviljoenpolder.

Het bijgaande wordt u toegezonden

o conform afspraak

o met verwijzing naar

o met verzoek de behandeling over te nemen

o met verzoek om advies

o met verzoek om commentaar

o te uwer informatie

x ter kennisneming

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

1

D gaarne reactie voor

D om te behouden

,
D gaarne retour voor

D met dank voor inzage

D conform verzoek retour

Resultaat schriftelijke ronde toetsgroep inzake Paviljoenpolder en de reactie van het
Projectbureàu naar aanleiding van de opmerkingen van de toetsgroep.

Conclusie: de toetsgroep gaat akkoord met de nota.

Projectbureau Zeeweringen

Postadres pia postbus 114, 4460 AC Goes

Bezoekadres pia waterschap Zeeuwse Eilanden,

Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 2413 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.




