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Onderwerp Kenmerk

Vrijgave Paal - Baalhoek PZDT-M-04304

In verband met het in voorbereiding nemen van het ontwerp van het dijkvak gelegen
tussen Paal en Baalhoek (Melopolder, Kleine Molenpolder en een deel van de
Kruispolder) is door PBZ aan waterschap Zeeuws-Vlaanderen gevraagd de toetsing van
1999 verder te detailleren en te actualiseren.
Op 6 januari 2004 is van het waterschap het geactualiseerde toetsrapport van dat
dijkvak ontvangen (PZDT-M-04004). Het dijkvak ligt tussen het in 2005 uit te voeren
vak Van Alsteinpolder (Saefinghe) en het in 1998 gereedgekomen westelijke deel van de
Kruispolder. Het getoetste vak loopt van dp 168+35 tot dp 191 +80, ofwel van km
10.835 van de Van Alsteinpolder tot km 13.180 van de Kruispolder.

In dit dijkvak komen voornamelijk betonblokken voor. Door het waterschap zijn
daarvoor diverse (foutieve) coderingen in de berekening en op tekening toegepast. Deze
zijn ook bij de actualisatie niet gecorrigeerd. Door PBZ is de toetsing
gecontroleerd (PZDT-M-04072). In feite is de toetsing zoveel mogelijk met de juiste
gegevens opnieuw gedaan. De toetsscore is voor alle tafels (m.u.v. een tafel basalt en
een deeltje van de basalton op de dijkshoek bij de haven van Paal) "onvoldoende". De
"onvoldoende" score betreft tevens een tussen dp 192+40 en dp 193+15 gelegen tafel
hydroblocks. Dit overgangsstuk van de in 1998 gerealiseerde verbetering moet alsnog
van een zwaardere bekleding worden voorzien.

Conclusie: Het dijkvak wordt vrijgegeven voor het maken van een nieuw ontwerp. In
het ontwerp moet de dikte van de betonblokken nog worden gecontroleerd en moet de
steenbekleding tot dp 193+15 worden verbeterd.
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Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.rn. de Zeeuwse waterschappen.
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