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Onderwerp Aanvraag vergunning N6S6 transportroute dijkverbetering van

Haaftenpolder 2010

Geachte

In verband met de uit te voeren werkzaamheden in 2010 aan het dijktraject van
Haaftenpolder langs de Oosterschelde, verzoeken wij u om vergunning te
verlenen voor het gebruik van de N6S6 voor transportverkeer.

Aanleiding en doel
Een groot deel van de Nederlandse dijken wordt aan de zeezijde tegen golven
beschermd door steenbekledingen. Uit waarnemingen van de waterschappen en
onderzoek van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen is naar
voren gekomen dat in Zeeland deze steenbekledingen onvoldoende tegen zeer
zware stormen bestand zijn.
Om dit probleem op te lossen is in 1996 het project Zeeweringen gestart. Hierin
werken Rijkswaterstaat en de Zeeuwse waterschappen samen. Het doel is de met
steen beklede delen van het buitentalud van de dijken te verbeteren op de
plaatsen waar dat nodig is. Op bovengenoemde locatie is dit het geval en is het
derhalve noodzakelijk om de steenbekleding te verbeteren.

Situering
De steenbekleding op het onderhavige dijktraject is in beheer bij Waterschap
Zeeuwse Eilanden. Een situatietekening is opgenomen in de bijlagen. De
provinciale weg N6S6 inclusief de parallelweg is in beheer bij de provincie
Zeeland.

Aard en beschrijving van de werkzaamheden
De werkzaamheden betreffen het verbeteren van de steenbekleding van de dijk.
In het onderhavige dijkvak wordt de huidige bekleding van betonblokken
verwijderd. Deze worden grotendeels binnen het dijktraject hergebruikt en tevens
worden er nieuwe materialen aangevoerd en aangebracht. De nieuwe materialen
zijn betonzuilen, breuksteen, asfalt en fosforslakken.

Periode van uitvoering
Het vervangen van de steenbekleding zal plaatsvinden tussen 1 april en 1
oktober, buiten het stormseizoen. Voorbereidende werkzaamheden en aanvoer

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

PIa Waterschap Zeeuwse
Eilanden
Kanaalweg 1
Middelburg
PIa Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T (0118) 62 13 70
F (0118)621993
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon

Ons kenmerk
PZDB-B-09040

Uw kenmerk

BIJlage(n)
4

Pagina 1 van 2

http://www.zeeweringen.nl


111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 · ,
013773 2009 PZDB-B-09040

OsseAanvraag vergunning N656 Van Haaftenpolder t



van materialen zal voor het onderhavige dijktraject al vanaf 1 maart 2010
plaatsvinden.

Transport
Het transport zal langs het dijktraject in één richting plaatsvinden. Het werk wordt
vanaf de hoofdrijbaan vanuit één richting benaderd, vanuit noordelijke richting.
Hiervoor zullen tijdelijke maatregelen worden genomen (betonplaten naast de
weg) om een inrit te creëren. Het werk zal op één locatie verlaten worden. Hier
zal de hoofdrijbaan worden overgestoken naar de parallelweg. De transportroute
met de beschreven rijrichting is in de bijlagen weergegeven.
Het aantal transportbewegingen zal ongeveer op maximaal 40 per dag liggen.

Verzoek
Gelet op bovenstaande informatie en de daarbij behorende documenten die bij
deze aanvraag zijn gevoegd, verzoeken wij u vergunning te verlenen voor het
gebruik van de hoofdrijbaan en parallelweg van de N656, volgens de bijgevoegde
figuren. Graag vernemen we van u welke aanvullende maatregelen getroffen
moeten worden met betrekking tot de transportroute en de veiligheid van overige
gebruikers .
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