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Dijkversterking Westkapelle eerder klaar
Werkzaamheden dinsdag 12 juli afgerond

Projectbureau Zeeweringen rondt dinsdag 12 juli de werkzaamheden af aan dijktraject Gat
van Westkapelle. Dit is tien dagen eerder dan gepland. Ondanks een vertraagde start en de
vondst van een grote vliegtuigbom, is het gelukt het werk eerder op te leveren.

Vertraging ingehaald
De oorspronkelijke opleverdatum voor het hele dijktraject was 22 juli 2011. De
werkzaamheden worden nu tien dagen eerder afgerond, ondanks twee vertragende factoren.
In de eerste plaats ging het werk pas half maart van start, met zes weken vertraging. Reden
hiervoor was een kort geding rondom de aanbestedingsprocedure. In de tweede plaats trof
de aannemer eind maart een DUizendponder (grote vliegtuigbom) aan die onschadelijk
gemaakt moest worden. In goed overleg met de aannemer is het gelukt de werkzaamheden
voor de geplande datum gereed te hebben.

Recreatie volop mogelijk
Het badstrand van Westkapelle was al sinds Hemelvaart beschikbaar voor recreanten. Het
plateau rondom het KNRM-gebouwwas echter nog afgesloten, alsmede de boulevard ten
zuiden van het Zuiderhoofd. Beiden zijn vanaf 12 juli ook open. Voor het onschadelijk maken
van de Duizendponder, moest een groot deel van het duin ten zuiden van het KNRM-plateau
worden afgegraven. Hierbij kon de trap richting de Joossesweghelaas niet behouden blijven.
Deze is nog niet vervangen; een nieuwe trap wordt waarschijnlijk nog vóór de bouwvak (22
juli) geplaatst. Vandaag legt het projectbureau de laatste hand aan de trap bij de
parkeerplaats onder aan het KNRM-gebouw.

Projectbureau Zeeweringen
Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en
waterschap Scheldestromen. Het projectbureau versterkt de steenbekleding van de 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.

- einde persbericht -

Noot voor redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert Kortsmit, projectmanager:
06-22603589 of bert.kortsmit@rws.nl

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000,4330 ZW, Middelburg
PIa Waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1,

Middelburg

Telefoon 088 246 1370

Fax 088246 1994
Internet www.zeeweringen.nl

-Vanaf NS station rechtsaf, na ± 200 m. aan linkerkant-
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