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Recreatie Oesterda m beperkt
Dijkversterking van maart tot november 2011

Recreëren op de Oesterdam is van maart tot november 2011 beperkt mogelijk.
Projectbureau Zeeweringen versterkt dit jaar het noordelijke deel van de
Oesterdam. Vanwege de veiligheid is het niet toegestaan om het werkterrein te
betreden. Het projectbureau start in maart met de voorbereidende
werkzaamheden. Het daadwerkelijk openbreken van de dijk gebeurt pas in april,
omdat dan het stormseizoen afgelopen is. Het projectbureau pakt het grote strand
naast de Bergse Diepsluis pas vanaf 22 augustus aan, zodat recreanten hier aan
het begin van de zomer terecht kunnen. Het kleine strand aan de andere kant van
de Bergse Diepsluis is vanaf maart tot november niet toegankelijk.

De havendam naast het grote strand wordt ook vanaf 22 augustus afgesloten. Parkeren en
recreëren is hier dan niet meer mogelijk. De aanlegsteiger van deze havendam blijft tijdens
de werkzaamheden wel bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Ook blijft de Bergse Diepsluis
te allen tijde open voor scheepvaart.

Verkeer op parallelweg
Het werkverkeer maakt gebruik van een gedeelte van de parallelweg van de Oesterdam. De
weg blijft open voor fietsers, brommers en landbouwverkeer. Om gevaarlijke situaties te
voorkomen, plaatst het projectbureau waar nodig een afscheiding. Vanwege de beperkte
ruimte kunnen landbouwvoertuigen op de parallelweg met enige vertraging te maken
krijgen.

Recreatie zuidelijke deel
Door de lengte van de Oesterdam is de dijkversterking in twee stukken verdeeld. Dit jaar
pakt het projectbureau de dijk aan, vanaf het grote strand bij de Bergse Diepsluis ongeveer
zes kilometer naar het zuiden. Dit is tot het punt waarop de parallelweg toegankelijk wordt
voor auto's. Het zuidelijke deel volgt in 2012. Dit jaar is recreatie in het zuidelijke deel dus
toegestaan. Recreanten moeten er wel rekening mee houden dat op de parallelweg
werkverkeer rijdt. Voor de veiligheid legt het projectbureau passeerstroken aan en wordt er
een snelheidsbeperking ingesteld.

Extra voorzieningen
Voor recreanten doet het projectbureau iets extra's. Het fietspad dat nu stopt bij het grote
strand bij de Bergse Diepsluis wordt aangesloten op de parallelweg van de Oesterdam.
Verder legt het projectbureau zes nieuwe trappen aan: vijf bij het grote strand en één bij het
kleine strand aan de andere kant van de sluis. Dit omdat de nieuwe steenbekleding minder
goed beloopbaar wordt.
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Nieuwsbrieven
Het projectbureau houdt omwonenden en andere geïnteresseerden op de hoogte van het
werk met digitale nieuwsbrieven. Belangstellenden kunnen zich abonneren via de website
van het projectbureau: www.zeeweringen.nl.

Projectbureau Zeeweringen
Projectbureau Zeeweringen pakt in 2011 in totaal zeven dijktrajecten aan. Drie in de
gemeente Tholen, twee in de gemeente Schouwen-Duiveland, één in de gemeente Borsele
en één in de gemeente Veere. De taak van het projectbureau is het versterken van de
steenbekleding van dijken in Zeeland. In totaal ruim 325 kilometer. De steenbekleding wordt
versterkt, omdat deze niet aan de wettelijke norm voldoet. Er is geen acuut gevaar voor de
veiligheid van Zeeland. Het project moet in 2015 afgerond zijn. Het projectbureau is een
samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen.

Voor meer informatie zie: www.zeeweringen.nl.
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Noot voor redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke McGovern, projectsecretaris van
projectbureau Zeeweringen, telefoonnummer: 088 246 1361 of 06 5268 8241. U kunt bij
haar ook luchtfoto's van de dijktrajecten opvragen.
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