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MiddeLburg, 10 september 2015
Geachte heet Vermunt,
In uw brief van 9 september j[. verzoekt u ons om toestemming te verlenen voor het werken aan
de waterkering in het stormseizoen. MomenteeL wordt het dijktraject Zuidhoek Zierikzee ver
sterkt in het kader van het project Zeeweringen. In uw brief geeft u aan dat er door verschitten
de factoren enige vertraging is opgelopen op dit werk.
VoLgens de planning van de opdrachtnemer zuLLen na 1 oktober nog een aantaL werkzaamheden
ptaatsvinden om het werk dit kalenderjaar nog te kunnen reaLiseren. De geLdende voorwaarden
zijn afkomstig uit het memo “Werken in het stormseizoen”.
•

Het afronden van de g[ooiingsconstructie tussen de dijkpaten 221 en 230. Hierbij blijft de
bestaande gLooiingsconstructie in tact tot een niveau van NAP +2,50 m doordat deze wordt
overtaagd met een nieuwe gtooiingsconstructie. Voor deze werkzaamheden zijn geen extra
maatregelen nodig omdat alleen maar sterkte wordt toegevoegd (51 .1). Daarboven wordt
tot een niveau van NAP ÷5,00 m de nieuwe glooiingsconstructie doorgezet. Voor deze werk
zaamheden geldt de voorwaarde dat deze dusdanig worden uitgevoerd dat de oorspron
kelijke sterkte binnen 24 uur aantoonbaar kan worden teruggebracht. Dat wil zeggen dat
de opdrachtnemer niet alleen de uitvoerbaarheid hiervan aantoont maar ook waarborgt
dat deze werkzaamheden altijd binnen 24 uur gerealiseerd kunnen worden (51.1). De
werkzaamheden zuLLen haLf oktober gereed zijn.

•

Het aanbrengen van een overtaging (tot NAP +1,45 m) en nieuwe betonzuilen ter hoogte van
de tosvoorziening in het havenkanaat bij dijkpaat 219. Voor de overtaging zijn geen extra
maatregelen nodig omdat sterkte wordt toegevoegd. Voor het aanbrengen van de beton
zuiLen geldt dat de oorspronkelijke sterkte binnen 24 uur aantoonbaar kan worden te
ruggebracht (51.1). De werkzaamheden zulLen haLf oktober gereed zijn.

•

Het afronden van grondwerk van de kruinverhoging langs het havenkanaaL tussen de dijkpa
ten 215 en 221. De waterkering is v66r 1 oktober op hoogte. De werkzaamheden zutten eind
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oktober gereed zijn. De kruinverhoging is voor 1 oktober gereed. Door de kruinverhoging
wordt extra sterkte aan de waterkering toegevoegd. BIJ het overige grondwerk geldt dat
alleen werken die binnen 24 uur sterkte toevoegen zijn toegestaan, omdat anders sprake
is van afname van veiLigheid (51 .1).
•

Het afwerken van bermen en tatuds en het asfaLteren van de onderhoudspaden. Deze werk
zaamheden worden doorgaans na 1 oktober uitgevoerd en zulLen naar verwachting haLf no
vember gereed zijn. Voor het afwerken van de bermen geldt de voorwaarde dat het ont
graven cunet dagelijks weer wordt aangevuld met slakken en dat er geen ontgravingen
plaatsvinden bij extreem hoogwater en bij een ongunstige weersverwachtingen: ver
wacht hoogwater vanaf NAP +2,0 m in combinatie met een windkracht van 7 Bf (51.2).

•

Het uitvoeren van de werkzaamheden aan de havendam van Haven De Vat. Deze werkzaam
heden omvatten het verzwaren van de kreuketberm en het aanbrengen van een overtaging.
De werkzaamheden zijn niet benodigd voor het waarborgen van het vel tigheidsniveau van
1:4000 maar worden uitgevoerd vanuit beheersoogpunt en zulLen naar verwachting haLf no
vember gereed zijn. Voor deze werkzaamheden zijn geen extra maatregelen nodig omdat
alleen maar sterkte wordt toegevoegd (51.4).

In uw brief geeft u aan dat door de opdrachtnemer tijdens de werkzaamheden aanvuLLende
maatregeLen worden genomen. Deze bestaan uit het aantoonbaar beschikbaar hebben van voL
doende materiaaL en materieeL om de gtooiing dicht te kunnen zetten bij een caLamiteit en door
geen ontgravingen uit te voeren bij een verwachte waterstand van NAP +2,0 m en windkracht 7.
Tevens dient de opdrachtnemer een contactpersoon aan te steLLen die 24 uur per dag bereikbaar
is.
Wij gaan akkoord dat bovengenoemde werkzaamheden in het stormseizoen worden uitgevoerd
mits de werkzaamheden worden uitgevoerd voLgens de door het waterschap genoemde voor
waarden voor uitvoering van werken tijdens het stormseizoen.
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