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Directie Zeeland

Polder/Dijkvak

Snoodijkpolder
Op 1558 _ dp 1568

• Doorkiesnummer

Datum

22 maart 2005
bijlage(n)

1. STTv4.03_OS_1558-1558mk;

Toetsing uitgevoerd door

Status

Definitief
Kenmerk

PZDT-M-05075

Beschrijving

Het betreft de toetsing van de Snoodijkpolder, gelegen op Zuid-Beveland aan de
Oosterschelde tussen dp 1558 en dp 1568. Dit is de waterkering tussen de haven van
Wemeldinge en het Kanaal door Zuid-Beveland.
Deze toetsing betreft een aanvulling op de eerder uitgevoerde controle toetsing door

(PZDT_M_03030, d.d. 20-02-2003).

Randvoorwaarden

Door Svazek Hydraulics (in opdracht van het RIKZ) is een detailadvies gegeven voor de
toe te passen golfrandvoorwaarden voor het betreffende dijkvak (PZDB-N-05027, d.d.
21-03-2005).

Controle Steentoets

In Steentoets versie 4.03 zijn de bekledingsvlakken getoetst welke in de eerder
uitgevoerde controle toetsing het eindoordeel Goed of Nader onderzoek hebben
gekregen. Deze vlakken zijn gecontroleerd met de nieuwe randvoorwaarden.
De overige vlakken die in de eerder uitgevoerde controle toetsing het eindoordeel
Onvoldoende hebben gekregen zijn niet opnieuw gecontroleerd.
Op basisvan het advies van de Werkgroep Kennis wordt bij de toetsing a.g.v. de
langdurige belasting een reductie van 15% op de bekledingsdikte toegepast.
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Toelichting op de getoetste dijkvlakken:

*Dijkvak vlakcode 0156102:
Bekledingstype: Basalt;
Toplaag voldoet niet (F>6);
Afschuiving voldoet, mits ca. 0,75 m klei aanwezig;

Eindoordeel: Onvoldoende.

*Dijkvak vlakcode 0156103:
Bekledingstype: Basalt;
Toplaag voldoet (F<6, Anamos is stabiel);
Afschuiving voldoet;

Eindoordeel: Goed.

*Dijkvak vlakcode 0156307:
Bekledingstype: Basalt;
Toplaag voldoet niet (F>6, Anamos is instabiel);
Afschuiving n.v.t. (bekleding ligt boven toetspeil);

Eindoordeel: Onvoldoende.

*Dijkvak vlakcode 0156325:
Bekledingstype: Basalt;
Toplaag voldoet niet (F>6, Anamos is instabiel);
Afschuiving n.v.t. (bekleding ligt boven toetspeil):

Eindoordeel: Onvoldoende.
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