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Afbeelding

Ftanlocatre en omgeving

PlANBESCHRINfNG WfVER~· EN flHUWERSINlMG, FOLDER SCHOUWEN I

Samenvatting

In 2011 vindt de uitvoering plaats van de dljkvcrbetering van de Wevers- en

Flaauwersinlaag, Polder Schouwen, De aanleg van nieuwe damwanden in het

Flaauwershaventje start mogelijk al eind 2010, Het werk maakt deel uit van het project

Zeeweringen, Hierin werken Rijkswaterstaat en de Zeeuwse waterschappen samen aan het

versterken van de dijken in Zeeland. Om veiligheidsredenen mogen werkzaamheden

waarbij de bestaande steenbekleding wordt opengebroken alleen buiten het stormseizoen.

van 1 april tot I oktober, worden uitgevoerd. Voorbereidende werkzaamheden en het

overlagen van bestaande bekleding zijn wel toegestaan binnen het stormseizoen. De

belangrijkste punten uit deze planbeschrijving zijn hier samengevat.

De huidige dijk
Het dijkvak ligt op het eiland Schouwen-Duiveland. ongeveer halverwege tussen de

Oosterseheldekering en Zierikzee. De beheerder van het dijkvak is het waterschap Zeeuwse

Eilanden. Het traject begint bij dijkpaal dp 101 en sluit hiermee aan op het dijkvak

Schelphoek Oost, uitgevoerd in 2008. Het eind van het dijkvak ligt bi; dp 144+90m en sluit

aan op het dijkvak Kisters of Suzanna's inlaag. uitgevoerd in 2008. De dijkpaalnummering
loopt van noordoost tot zuidwest.

'to
'.'

Plwt, van hit ..ark
'!.-'.

---~ ...,;rl ~,:.

Overr;,htu,luari. Poll1er Sch.u.'.n

De Flaauwers- en Weversinlagen zijn twee 'zoetwatermoerassen'. De landinwaarts gelegen

dijk betreft een inlaagdijk. De grens tussen de Weverstnlaag en de Flaauwersinlaag ligt bij

dp 110. De Polder Schouwen is een laaggelegen gebied op het voormalige eiland.

Ter hoogte van de Flaauwersinlaag. tussen dp 116 en dp 122, is een oude dijkval aanwezig.

De oude dijkval is te herkennen aan de twee resterende nollen. De primaire waterkering

loopt hier achterlangs. De nollen maken geen deel uit van de primaire waterkering en

I' ,.
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worden geacht onder maatgevende omstandigheden te bezwijken. De waterkering achter de
oude dijkval maakt geen deel uit van het project Zeeweringen.
Tussen dp 126en dp 127+50m is de Flaauwershaven gesitueerd. Het haventje van Flaauwers
wordt slechts zeer beperkt voor recreatievaart gebruikt en er bevinden zich maar enkele
kleine motorbootjes. De damwanden in het haven ijl' verkeren in relatief slechte staat.
Bijdp 132+50m ligt gemaal Prommelsluis.

Toetsing van de dijk
De Wel op de Waterkering schrijft voor dal de dijkbeheerder iedere vijf jaar de dijken toetst
aan de veiligheidsnorm. In Zeeland is de veiligheidsnorm vastgesteld op 1/4000 keer per
jaar. Eenvoudig gezegd moet een dijk in Zeeland een zeer zware stormvloed kunnen
weerslaan mei een gemiddelde kans van voorkomen van 1/4000 per jaar. Hel eindoordeel
van de toetsingen luidt als volgt:

Meer dan 95% van de bekleding is afgekeurd.
De kreukelberm is van dp 101 t/m dp 126+50m 'goed' beoordeeld .• De nieuwe constructie

Op basis van de geometrie, toetsing, technische toepasbaarheid, hydraulische en ecologische
randvoorwaarden is het dijkvak opgedeeld in 5 deelgebieden, waar de bekleding verbeterd
dient te worden:

Deelgebied I: dp 101- dp 116.
Deelgebied 11: dp 116- dp 122.
Deelgebied Ill: dp 122- dp 126.
Deelgebied IV:dp 126- dp 127+50m.
Deelgebied V: dp 127+50m - dpI44+90m.

Alleen de bekledingen voor deelgebieden I, III en V worden afgewogen. Deelgebied 11 is het
gevolg van een oude dijkval. De bestaande constructie is een bekleding van zandasfalt met
daarover een laag waterbouwasfalt. Als proef is dit al overlaagd met breuksteen en
gepenetreerd in verticale stroken. Deelgebied IVbestaat enkel uit de Flaauwershaven.

Bijhet ontwerp van de nieuwe steenbekleding is uitgegaan van de beschikbaarheid van
herbruikbaar materiaal, de resultaten van de toetsing, inpassing in het landschapsadvies, de
technische toepasbaarheid, uitvoerings- en beheersaspecten en kosten. Op basis van
afweging op deze aspecten komt variant 3 als voorkeursvariant naar voren. Bijdeze variant
wordt de ondertafel in deelgebieden I en IIIoverlaagd met gepenetreerde breuksteen. De
boventafel bestaat uit betonzuilen. In deelgebied Vwordt tegemoetgekomen aan de
ecologische wens voor verbetering door zowel op onder- als boventafel betonzuilen toe te
passen. Herstelwerkzaamheden aan de stroken gepenetreerde bekleding in Deelgebied 11
zullen op verzoek van de beheerder gecombineerd worden met de werkzaamheden aan het
dijktraject.

Voor de verbetering van de Flaauwershaven zijn vier alternalieven opgesteld:
Verborgen glooiing achterlangs.
Glooiing in haven.
Damwand achterlangs.
Damwand voorlangs.

Deze allernatieven zijn afgewogen op de aspecten kosten en behoud van cultuurhistorie. In
overleg mei de provincie Zeeland is besloten een damwand voorlangs aan te leggen. De

• Î ., -.", ARCADIS I 5
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keuze voor de damwand voorlangs zorgt voor het beste behoud van vorm en functie van de
Flaauwershaven. Het historisch beeld blijft hierdoor het best bewaard.

Effecten op de omgeving
Het projectgebied ligt geheel in het Natura 2000gebied 'Oosterschelde'. Door het treffen van
een aantal mltigerende maatregelen zijn er geen significante effecten Ie verwachten op
soorten en habitats die binnen het kader van de Natuurbeschermingswet een beschermde
status genieten. Ook voor de soorten die op grond van de Flora- en faunawet bescherming
genieten, zijn de mitigercnde maatregelen voldoende om wezenlijke effecten te voorkomen.
Het aanpassen van bekledingen leidt bij vervanging in de eerste instantie altijd tot negatieve
effecten op de natuurwaarden. Door het verwijderen of overlagen van de huidige bekleding
wordt de begroeiing op de bekleding (met de daarvan athankelijk fauna) ook verwijderd.
Deze effecten kunnen niet voorkomen worden, maar zijn slechts tijdelijk van aard. Nadat de
nieuwe bekleding is aangebracht zullen zich op termijn weer natuurwaarden ontwikkelen.

Omdat in het ontwerp tegemoet wordt gekomen aan het landschapsadvies, zijn geen
negatieve effecten te verwachten ten aanzien van het landschap.

Uitgangspunt met betrekking tot cultuurhistorie is dat de reeds aanwezige cultuurhistorie,
waar mogelijk, wordt behouden. Er zullen door de dijkwerkzaamheden geen
cultuurhistorische objecten verdwijnen.

De aan- en afvoer van materieel en goederen heeft voor de omgeving (omwonenden,
recreanten, nabijgelegen bedrijven) slechts tijdelijke geluidsoverlast of (verkeersjhinder tot
gevolg. Door een zorgvuldige keuze van transportroutes zal de verkeershirtder tot een
minimum worden beperkt.

•
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PianloC811E en cmgev1ng

FlANBESCHRIJVING WEVERS EN Ht.AUWERSIIJlAt.G. POLDER SCHouwrj

Iioou» lllK

Inleiding

Een groot deel van de Nederlandse dijken wordt aan de zeezijde tegen golven beschermd
door een steenbekleding. Uit waarnemingen van de Zeeuwse waterschappen en onderzoek
van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) is gebleken dat veel
steenbekledingen in Zeeland onvoldoende tegen zeer zware stormen bestand zijn en niet
voldoen aan de veiligheidsnorm. Ze zijn in veel gevallen te licht. Daarom is in 1996het
project Zeeweringen gestart en werken Rijkswaterstaat en de Zeeuwse waterschappen
samen in het projectbureau Zeeweringen. Doel van het project is de met steen beklede delen
van de buitentaluds van de dijken te verbeteren op de plaatsen waar dat nodig is. Andere
aspecten aangaande de sterkte van de dijken blijven in principe buiten beschouwing.

Voor de uitvoering in 2011 zijn meerdere dijkvakken langs de Oostersehelde uitgekozen,
waaronder het traject van de Wevers- en Flaauwersinlaag en Polder Schouwen. Het gedeelte
dat is geselecteerd voor verbetering begint bij dijkpaal dp 101en eindigt bij dp 144+90m.Zie
onderstaande afbeelding en Figuur 1van Bijlage2.

.~.

"

Plaat. un htt wan.

I \

, .

O.erzichtu,luAlie Polder Schouwen

Na de verbetering moet de steenbekleding van dit dijktraject voldoen aan de
veiligheidsnorm zoals die is vastgelegd in de Wet op de Waterkering. Veiligheid heeft de
eerste prioriteit, maar bij de dijkverbetering is er ook aandacht voor de gevolgen van het

ARCADIS 17



Pl!.NBESCliRIJVING WEVlRS EflllA!.UWERSIUl!.!.G. POLDER SCHOUWEN I
werk voor landschap, natuur, cultuurhistorie (de zogenoemde LNC-waarden) en eventuele
andere belangen.

Deze planbeschrijving (met bijlagen) bevat alle informatie die relevant wordt geacht voor de
inspraakprocedure en de uiteindelijke besluitvorming. Naast een beschrijving van de
situatie op en rond het traject en de randvoorwaarden en uitgangspunten die bij de
uitwerking van dit plan zijn gehanteerd, vindt er een onderbouwing en beschrijving plaats
van het nieuwe ontwerp. Ten behoeve van de uitvoering zijn maatregelen opgenomen en
worden voorzieningen, die zullen worden getroffen om eventuele nadelige effecten van het
werk op de LNC-waarden te beperken (mitigerende en verbetermaatregelen), beschreven.
Afsluitend wordt ingegaan op de te volgen procedures en de besluitvorming rond dit plan.

Deze planbeschrijving is een samenvatting van het technisch ontwerp en de uitgevoerde
natuurtoetsen. Alle relevante documenten zijn vermeld in de lijst met referenties (Bijlage I) .

De planbeschrijving is bedoeld:
• als m.e.r.-beoordelingsnotitie, zoals bedoeld in artikel7.8a eerste lid van de Wet

milieubeheer;
• als plan zoals bedoeld in artikel 7 van de Wet op de Waterkering;
• als basis voor het aanvragen van vergunningen en/of ontheffingen, waaronder de

ontheffing van de bepalingen in de Flora- en faunawet en vergunningen op grond van de
natuurbeschermingswet.

•
Volgens de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, die geïmplementeerd is in de
Natuurbeschermingswet1998, moet voor ingrepen die mogelijk een significant effect op de
natuurwaarden hebben een 'passende beoordeling' worden uitgevoerd. De resultaten van
de beoordeling zijn in deze planbeschrijving meegenomen. to het kader van de Flora- en
faunawet dient vastgesteld te worden of een ontheffing noodzakelijk is.

De planbeschrijving is door het projectbureau Zeeweringen opgesteld in overleg met de
beheerder van de dijk, het waterschap Zeeuwse Eilanden. Na vaststelling van de
planbeschrijving door de beheerder wordt dit ontwerpplan zowel bij de beheerder als bij de
provincie Zeeland ter inzage gelegd. Gedurende de inspraakperiodc krijgt eenieder de
gelegenheid om zijn of haar zienswijze over het plan aan de provincie kenbaar te maken.
Mogelijk zijn de zienswijzen voor de beheerder aanleiding om het plan te wijzigen. De
zienswijzen en de (eventueel gewijzigde) planbeschrijving worden vervolgens definitief
vastgesteld door de beheerder en ter goedkeuring aan,Gedeputeerde Staten van Zeeland
voorgelegd. Hun besluit over de goedkeuring wordt binnen zes weken bekendgemaakt.

Voordat Gedeputeerde Staten het plan goedkeuren, beslissen zij of het al dan niet
noodzakelijk is om voorafgaand aan het goedkeuringsbesluit een milieueffectrapport te
latcn opstellen.

,; ~ f
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Sit uatiebesch rijvi ng

2.1 DE DIJK

:? I I HUIDIGE SITUATIE

l let dijk va k van de Wcver s- en FI,laU\\'l'r~inl,l,lg en I\lldcr Schouwen ligl op het eiland

Schouwen-Duiveland. ongl>\ l','r halverwej;« IU5~l'n dl' Oll~ll'r~cheldl'kl'ring en Lirri"7l'l'. I)l'

bcheerder van het dijkvak is hl'! waterschap Zrl'LJI\'SC Eil,lndl'n De s ituat ie en 111'1

proJl'ctgl'bied z ijn weergl'g"l'en in Figuur I ('11 Figuur 2 ill Bijlagt' 2 Hr-t gedcl'lll' dat is

gl'S('ll'Clcerd voor verbetering bestaat uit twee drjkvakkcn. Vanuit pritktisch oogpunt, en

1'<1111\ l'gC dl' geringe leng te, is het dijkvak Polder Schouwen Idp 126t50m t/m dl' 14.Jt9ll)

uitgr-hrcid met het dijk vak Wl'l'('r~- en Flaau\\'l'r~inlaag (dl' lû l I/m dp 126-1·50nll Hierdoor

ontstaat een sluitend Ir<ljccl tussen dl' dijkvak krn Schelphoek Oost en Kivt ...r, of S1l7,11111,~'"

inl,l.lg I kt Ir,ljcel begint bij diikpaa] df' IUIl'n "luit hicrll1l'l',l,ll1 lip hel dijk va], Srhr-lphoc],

Oos], lIitgt'I()l'rd in 200S. Het eind van het dijkvak ligl bij dl' I-H+90m en luit aan (lP hl'!

dijk va], Kister ...ol Suzannas inlaag, uilgl'lol'rd i1l2ll08. Dl' dij"p.l,linummering loopt van

zuidwest tul noordoost.

Dl' FI,lduwl'r~' en Wrl't'rsinlilgen z ijn twee 'zoctwaterrnocrassen' Dl' landinwaarts grlegel1

dij" betreu een inlaagdi]", Ol' grrn~ tussen dl' We\ ersinlaag en dl' rla'1U\\'l'rsinl<lag ligl bi]

dl' J J (l. Dl' Polder Schouwen i!'>een l'lilggrlegrn gebied op het voormalige eiland

In de Haauwer sinlaag, tussen dp 116 en dl' 122, is een oude dijkval aanwez ig. Dl' oude

d ijkl.ll i~ t" herkennen aan de twee rvsterende nollen, Dl' p r imaire waterkering loopt hier

,1chlnlang" Dl' nollen maken geen deel uit van dl' primaire waterkering en worden ge.:lchl

under maatgevende omstandigheden te bezwijken. De waterker inj; achter de oude dijkval

maakt gccn df'el uil 1'.1Jl IWI project Zeeweringen Reden hiervoor is dat dl' hier ililnl\'elig('

be"l('(iing bestelitt uil een .1~t.11t I(lag, \l\'l'rli'lilgd met breuksteen en patroon gepenetreerd met

gicI,lstalt,

l ussen dl' 12ó en tip 127,')()m de FI,l,llll\'er~h~\'en gcsillleL'fd I let haventje van llaauwe rs

wordt slechts zeer beperkt I oor rerreaticvaa r: gebruikt en Cl' bevinden zich maar enkele

k h-iru- mororbootjes I kt ha. entje heeft .ianpavsingcn nod ig over l'en relatief klein deel.

Hi, dl' J i2, SOm ligt gel11,1.1ll'w1l1nll'bllli~

.2 I .2 OPBOUW EN BEKLEDING

I)l' bl',ta,lI1dl' bd,kdingel1 1,111 het d ijk trajer t /Îjn schematisch 1\'L't'rgege\'en in fïguur Jin

Ri]ldgt' 2, Dt' k.H,ü,t,'ri,til'''l' dIl ,1r'protiell'n 7ijn \\'l'cl);l'gn'l'll ill Figuur S t/m 1(1in Rijlilgl'

2
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Het princlpl'pwtlt'1 \ ,1n dl' huiten/ljdt' \ an l','n diJk h,"t,l,lt In hpt ,llgl'nwl'n u il Ol' kl'n, dl'

llndl'rt,Ifl'I, dl' bov vnt.ttel. de berm I'n hi-t b,,\'enbd,)o!, (,\t1'l't>ldin~ 21 Ik teen w or d l tl'gen

l'r"'ll' bl'~d1t'!'Jl1d vn ondersteund door l't'n kreukelberm I)e kreukelberm en (l'en deel \ an)

dt, tlndt'rtclll'1 k unm-n bl'dd,t Lijn nwl .'1'11 1.1olgs li k IJl' ~dll'iding tussen dl' onder- en

b\)\ en tolIl'l ligt 1'1' het t;,'mlddt'lci Hong\\ ,lh'rpt'il (l ,HW), \\'elk., ligt op l'l'n niH'il LI van

'.A I'· I,-Hl III

AflwelrllflU}

•
In het gedeelte tussen dl' lOl en dl' 116 (dw,lr"pro(iel I) bl'~ldilt d., k n-u kr-llx-r m uit

I-reu ksteen 4(1·200 kg en heef t l'en breed tl' \ an ong"\'l'l'r :, III (h er het ged,'e!tl' \ an ei p I til

1/ m d p 1(13, :'Om i~ de breed te ongel'l'l'( In m, Dl' bd,kd in).; in dit gebied \ ol rrvert [oIH'1

PI'l'!' dl' It'ngtt- <11,U\ l" dl' h"Ogtl' tU"_'t'n \'!I\'(l\lrd"r steen en ba<,,1It7uIJl'n I)l' \'Ih tIprei",

,tel'n i, vr ijw 1,1(n er het geiwIe tlpPl'n la], in dit gebit'd il1gl')~tltcn !lwt beilIn, ''<'PI dl'

baxaltvu ih-n geldt dat deze \ oor ca :'(1"" van het ppP('rlla~ zijn II1gl'goit'n mr-: l't'tnn

I ussen d I' I 16 en dl' 122 (oude dij~\ id) 11('Q[l,lt dl' kreukelberm u it bl'l'u!--stepn -l()-20ll kg en

heelt l'en bret-dte van nn);l'\ eer 'i 111 In deze oude dijl--\'alligt een bl'kleding van ~trokl'n

gepcnl'tl'l'l'rde breuksteen op de originele asfaltbekleding. DI' d nk ligt in de huidige ,,!uatit,

beschermd ac htvr twee nollen I)C7l' nollen rnaken echter geen ondcrdeel u rt van dl'

prirna in- watl'rl-.l'ring en wordon do1,lIllIll nie-t vi-rbcte rd in het kadr-r van project

L,'c\\'loringl'n, I )" dijk .lc'htl·rlilng' IOU onderdeel kunnen lijn 1',,11 hel project wan' hl'l niet

dat het typr constructie niet binnen het jlll>jl'ct k,lder valt. Het gebied van dl' oude d ijk va l

ht'l'tt wel dl' aandacht van het Project Rijke' Dijk Wilt hl'lrdt natuurwolorden ln itia t ietru-mr-:

\ OOI een eventuele Rijke Dijk is Rijb\\'illt·r<.lclat Dienst Zeeland Voor dl' plannen I'(lrdt

,lpMt \'crgunnlllg ,hln~l'\ rololgd l let : echt('r aannemehik dat bij ddlnitic\'" dtltHgo1ng \ an

l'en Rijk" IJljk project - dCI.t' 1\ l'rl-.z,1.1mhl'dt'n meeliften bij dl' uit\ t'cring van het dljl-.trajl't t

r ussen dl' 122 en dl' 126 (d\\'ar~pr()tl('12) hl'Slaêlt de kreukelberm uit l-rcukstccn ·W-2(1() kg

en hl'L'lt l','n brel'dtl' \ an tlnge\'per :; m Ik heUl'ding lil dit gebied h,',laat vrijwe! gehcel uit

Vilvoordse su-en I kt ol'l'rige tlppl'fllilk he~til.lt uit gl'7l'ttl' l'.l'illt/uill'n Dl' \'iil'()tlfdSL'

'tt'l'l1 i~ ()\ er \ rij\\'('1 hl'l gl'Ilt'it' oppervlak ingegoten mei beton Dit gebied \ orrnt dl'

\ crbinding tu" ..n dl' oude d ijk val en 11,1illil\'('rsha\ en

In het gl'bil,ti tu-sen ti P I~ll .'11 dl' 12ï, "t)m is g(,l'n kreukelberm ,,~n\\'l'71g Dit gl'hll'd

bl'!-otaat uit d"~ nudr F1a,'LlI\ l'f,h':1\ en I clng~ de noord en \H"tliJlk van het havcntj«

bl'\ indl'!) / it h \ ('rtied I.. \\ .indconstr u, til" böt.l<lndl' uit betonnen d arnv, and planken (lp

dele' darnw andplankcn i~ {'{'n d .. blnot anngebrar ht van beton 1)(0 ~êldp bestaat over de

l'l'l',tl' mete uit ~Iink('r~ (If Pl't)t gl'anit. Daar achter li)::gen betonplaten en IS i-en dee-l \ an hr-t
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rl,He"U .lfgl'\\l'fld In ,bidil I "'I h,lIl'ntll' m.ia k t l)l)d('rdl:I'1 uil \ <In hl'l dilklr<ljl'ct,l'r Lijn

,1i1nl',,<,.,ingl'T1 11l)od/,1I.,l'Il)1.. i-n het /,,1 g,·trjl.. met hl'! grlll'1e diJI<.trajl'(1 worden uilgel 'lt'rd

I uvsr-n cip 127-1 'iOIllI'Il dl' 1-i-i·I.J(l1ll (d\\'"r'protil'l 'I bl'q,l.11 dl' kreukelberm Uit brl'ubtl't'n

411,2()lll..g e-n hn'!'t l'('n bll'('dtl' I .m ungl'l l't'f C; T11 Dl' bl'kleding in dit gebil'd bpqa"t uit

b,,<,alt/ui!('n en Vrl\'Pord~,' 't",'n Rl'ldl' h 1'1'11 ,I!'pnhl'I<.leding 7ijn voor ,',1. 'iO"" van hun

(IPPl'rl 1,11-,ingl'g(ltl'n met beton l lct oppcrvln], l1t'~t,l.lt mede hierdoor uit I crschillcnd«

ti ij!...t,lIl' ls. Il'f hoogte \ .in d p 1,2. SOm h'l Inti t L u h dl' u it laat \ an Cl'ma,ll l'rorurru-lsluis I )l'

uitl<l,lt loopt door de dijk '.t,I~t dl' uitlaat I an dit gl'm"alltl(lpt ('l'n "dlg()(ll met l'l'n hh pi

ov rr dt' d ijk Voorbij dl' v r-rhrcd ing hil dl) I~-i liggen huger (lP het til Iud nt)g enkele \ lak], ..n

Harmgmanblok kcn en \ Ilt-ü(lrebt' ,teen

, I EIGENDOM EN BEHEER

•
I kt dil!...\'.ll<. !rgt dan dl' O(l~t('r"lheldt' vn valt onder het bcheer I <In 111'1\\',It,'r~,hilp Zecuws«
Eilanden

VEILlGHEJDSTOETSING

1)(' \Vd tip dl' Wèltt'rl..t'ring ~(hrijft voor dill dl' dijl..bl'ilt'l'rder iedl're \ ijl jil,'l .lt' dijke-n t"t'ht

,lan dt' I'l'iliglll'idsnorm In Zeeland is dl' \'eiligheidsTlorm vastgesteld op 1/4000 I<.cer PI'I

Jaar, Eenvoudig gl'zL'!~d moet een dijk in Zeeland een zeer ZWMl' stormvloed kunnen

weerstaan met een g('middl'ldl' kans van voorkomen van 1 /-i000 prr JilM,

l lr-t \\'iltl'fs(h"P Lt'(,lI\\,'" FiI.1ndcn Iwdt dt, )'iud'" h'l-..ledingt'1l lang' Iwt gehl'll' d ijk va],

gCII1I'('ntMi'l'l'rd, l'Tl gl(lbale en gt'd('tatlln'rde tt>{'t~ingl'n uitgl'\'ol'fd [lij d ,'7 I' tochlngl'n I..

het mt'rl'ndl't'l van dl' bekledingen <115'On\'11Idll('11l1(,' beoordeeld CtlTltrllie en I rijgil\ l'

hierop is uitgov oerd door het projectbureau Zeeweringen [lit. -l. b, 71

l let cindoordecl van de tOl'lsingC'1l luidt ,,15volgt:

Meer dan 9S"" van dl' bekleding is a fge!...l'urd

I)e k n-ukelberrn i..van dp 101 tfm dp 126t50m 'gOl'ci' beoordeeld

In lïguur 4 1,111 Bijl"gC 2 is hl'! eindoordeel van dl' t(1l'tsing van de bestaande bekledingen in

het dijklriljcct schematisch \\'ll'rgege\'en

2.2 lNC-WAARDEN

Ik Wd op dl' Watl'rl-..l'ring schrijit \ OOf dat bi] dijkverbeteringen altijd rt'l-..l'lling mud

wor dr-n gl'houlien met alle bi) de uitvoering van het plan betrokken hl'),mgl'n, Dil geldt met

name voor dl' natuurwaarden in het proicctgcbied die op grond van lk

\j,lluurbl'srhermlngs\\'el en l-lora- en launawct een be~(herTllde status hebben,

') ')
LANDSCHAP

Ut> zl't'\\'l'rillgl'n I'lngs dl' Oostcr ..chvld« bestaan groiwl'g uit een ~tl'bel \ an dijken en

dammen Beidl' elementen hebben in pr inr ipc l'en sterk en duidelijk culluurter hnisc h

kara k ter en I'('pall'n dl' r uirute lijke configuratie van het gebied rondom dl' Oostersehelde Ik

()(l'il'r'clwld .. i~ (','rl dvnarmsch landschap wat duidelijk merkbaar is in het ruimtelijk lx-cld

Dit b",'lei i~ ster], d vnarrusc h door de gl'tijden\\'erking \ an het water. Het beeld hangt ilb

g"\tllg d,lilll.ln nauvv samen mot het voorkomen van dl' periodiek droogvallende platen en

sl ik krn, dl' "t7ettingell ell bl'gnlt'iingl'n op de ll'E'wl'ringl'n en in mindere mate met dl'

~,'h(1rrl'1l 1\101' de gctijd"Il\\'l'rking i, ,'Pil donker geklrurd(' ondertaf .. 1met als basis
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hlsll\rI"lll' en n.ituurlu]« ma ter iaion en ",'n licht gd ..l"llIdc 1>,1\ ,'ntdl,,1 nu-t moderm- tOn

ll'rhn"l hl' rn.itcr ia ien ont".l.ln

, \ NATUUR

11('1 pro)!'ctgd'ied ligt gl'h"l'l lil zowel het Vngel, als hd II.lbit.llrichllqngd"l'li

()o~ll'r,cht'ldl' i!\fhl'elding 1) I)l' Oostersehelde I, .1,lngt'\\'('Il'n ,11, 'f'l'CI,lll'

bl'!ich!'rmlngslonC' (SBZ) B(lI ,'ndien I illt het gebied onder 11('1.1,m\\'ij7ing,bl',ILilI IllI

tk"clwrmd '\<1Iuu rrnon u men t Op grond hicflan vind t lor I oor hrt geh,'I,' PI(>jl'dgl'hi,'d L'CIl

passende bcoord,'ling plaats. l hcronder ,i"l dl' relel ante h<ll'it.ltll,!,l'n l'n voor h-n, welke in

dl' passende bCllord('ling Ilit ':11 zijn beschrev en, ~allll'ngel',lt

AltJ(,pld.119 3

Habitattypen en soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura 2000)

Habitattype

1\1Pt dl' aan"'):; van de I)elta\\'l'r"cn b dt' Oo~.tt'r,clwld(' vrrand e rd I'nn een l'SIUMiUl11 naar

('pn minder gedlfferentieerdl', r('latiet ondiep" baai Dit hilbit,lli1'f'l' bt'~tihl1 uil gft>I"

inharnmen (kreken en bc1,lll'n) waar ,I,,('hls ('('n beperkte 111\ IOl'ri 1,111 70el waler i1.ln\\TlIg I~

Door een beperkte inv IQPd van goh'en en dl' d iverxitcit .1<1nSLlbslra,11 kunnen ,ieh lucr

vvr schillcnde gem('enschapf'l'n van wier, weekdieren. wormen en ~rl'dti1chtlg('n

ont« i"""len

Het I oorland van 7()\\'('1 dl' Wevers en Fla,HII\ l'r~inl,lilg als dl' I'oldc: Schouwen bestaat lI11

ondiep tot diep water. wat I illt ortder het ~\\ i1lili(l'rl'ndl' habitatt\ PL' H l l öü; Crott' ondiepe

kreken en baaien. Andere J...willificl'rendt, hilhti1lt\ pen z ijn in Iwl pmjt'clgebi"t1 niet

"
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Broedvogels

In 20(lÎ lijn dl' tcrr itor r.: v.in bn)l'd\'(lgl'l~ 111 dl' beidl' inlagl'n en I.lng~ de zeedijk Ier hoogte

1,111 dl' inlagen en l'oldrr Srhpu\\'\'n geml enIMi~l'\'rd Hrpl'dll'rfllori,l \ an H\Hllbd,rll'I'ier,

,\(l(lrd~\' -tprn en \'i~dil'l \\ l'rden I11cl narnc \lP dl' \\'l'~I{'llJkl' eiland les in dl' Wl'I'I'rsinla,lg

il.1llgdwlll'n l.i-n gmie broed kolon il' 1.1n t .Iul\' 'otL'f11 en cvn tWCl'dl' kolonie ,'bd it'fll'~ i" lIP

hel gr(ltll.,I(' eiland in dl' Ilaau« l'rsinl.,.l>-; gl'\ l'sligd 1)(' nnwang \ an de kolonies van de

(,r\lll' ster n en \'bdil'fjl's in dl' FI.l.1U\\ ,'r>lnl,l.1g Iluc tueort "kr"- dil' lil dl' \Vl'\'t'r,inl,li1g"

f'I'dl'Il)" stahu-L I kt .'.1nI.11 broedparen \!o(lrlhl' slt'rn io; in bl'id,' inl,lg('n rcdelij], ~lilbll'1

Niet-broedvogels
Voor niet-broedvogels heel I hel <1'1"lr,l)""1 ('\'11 nl'iilllg .11, hwr,lgt'('q:;d'l!\'d bIj lilogwaler I'll

,'cn runetic ab hl)og"',lIrT\ lu(hlpl.lilb (I 1\'1') bij houg\\'.ll\'f Door dl' v oorgcnonu-n

dillo-\\ l'rlo-/ilalllhl'dl'll kunnen ,'ogl'l, iJl dl' \\ "llo-pl'r i\ld,' \\ orde-n \ er~I()L)rd, D,' gl'lllidd,'IJ,·

\ cr,loring~ilI5tdnd van dl' 111l'\,,1 ge\'(ll'llgl' soorten i, 200 m

• Flllill'ndlj"s zijn gl'l'n rrl('\ .1111('IIV!", iI.lll\\'l'I'ig binru-n dl' \ l'r,l(lrings"fst.md, J ussen d p

1U1 ('11 121 zijn helemaal gl:'t'f1 HVP'~ il.mwl'7ig i\ 1Il'I'n dl' hod van dl' haven (dp 12::;·12öl

word t );,'nrllild .11~HVI' l Jaa r worden alleen 7('('1' I,~gl' aanta lh-n steltlopers wailfgenonwn

Brnnendijks bevatten dl' beide inlagen een .1.1f,I"1 hoogwatervluchtplaatsen welke trcqucnt

b"/(ldl1 worden dour kwalifcrunde niet-broedvogelsoorten Alleen ~Il·ltlort'r soorten

overtijen en zijn daarvoor afhankelijk van IIVI"5. Nict-s.teltlopcrsoorten rnaken 1I'I,Jj'l\'ililr

gt'brlll" van 11VP'!'-I11.",r zijn er nirt \',ln .1111,ll1kl'iij", W,'rk7aill11hedt'n kunru-n alleen l'l'n

lll'g;lIid effect hebben op dl' IIVI' afhan kclijk« ~1l'IIIl)rl:'r!'-.

Honte strandlopers worden in grole aantallen tijdens hun voorjaarstrok (april ell mei) in dl'

inlilgen waargenomen In juli zijn wederom grot,' aantallen aanwcz ig. Ook 1 ureluur (juni

.lugl en Zilvcr plevier (apr-sept] zijn in relatief hoge aanra llcn ailllwezig in dl' inlagen. Van

rnaart I(m .~uguslu5 zijn steeds een of twee Ll'pclililrS ailllwezig I en slotte waren relatief

veel individuen van de Zwarte Ruiler in september ilan\\'l'zig

Noordse woelmuis
In 21J07 is een f11l1ill'nondl.'rllX''' met behulp 1'.111inloopvallen 111 dl' We\'crs· en

Flaauwervinlagr-n uitgevoerd. Dl' Noordse woel muis ie; daar niet aangetroffen. l let

merendeel van de oevers langs dl' inlagen en dl:' d ijkrn worden bcgraa d 1111'1schapen De

korte hornogene gr.ls\'egclatil' vormt gcen ge~chilo-I leergebied voor de soort, De enkele

Ir,'gnll'nl('n o('v,'rI'rgt'lillil' dit' wel pull'ntic('III'{'(gl'bi('d I urmen. zijn hoogstwaarsr hijnl ijk

Ie klein \ an oppervlak 11111 als leefgd1il'd te "linnen dienen Door hel ontbreken van geschi"l

habitat valt de il<lnw{'zigheid \',111 de Noordse woelmuis n1\'I n-dclijkc zekerheid uil Ie

s luite n

Zeehond
DE' (,t·WOnt· l('('hond komt wel voor ill dl' Oostersehelde. maar niet in de directe omgeving

\ <lil hl'! pl.lngl'bil'd, Ik dichrstbijz ijnd« ru.,lpldilt, vormt dl' Westgl'lIl van dl' Roggl'llplil<lt

Fen belangrijk \'Ot'dsl'lgebied i~ dl' ()Iit'gelll ten 1\"'5(ell van dl' RClggenplailt. Beiden ligg"11

rmrumaal H "111 van ht't plangehi\'d ill en va llcn daarom ruim buiten dl' lwïnvlnl'dingssfrl'1

van dl.' dijkwerkzaamheden (3 "111 wordt over hd Illgrll1t"'n il);; grl'n~ aangehouden].
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Soorten genoemd in het aanwijzingsbesluit tot beschermd Natuurmonument

Flora

In n1l'l 20117 i~ ('('n "cgd,lIit' 111\ en tMI -.l l ir: tlf' dl' Ic('dil~ I.lng' dl' beidt' inlagen r-n l'oldi-r

'xl)(luwl'n ultge' oord \:il't ,111" tl)l't~lng~ -,oortun vanuit gd1il'd ...b(',clwrming lijn in het

ondcrha , Ig(' dill..tr.ljl'çt ,1,111\, !,/ig

()I' de tlTldert,lkl 1,111 I rij" 1,1 h.-t gd1t,l" le.lj(', I en (lF' l't'n gl'dl'elll' I an dl' kn-ukclberm

b,', inden IIlh wit'rI t'g,'t.lti,'~ I .1Tlg~ het tr.ll'" t I~ gmt" I'Mlilti,' in bedek k inj; 1)(, I('t·d ijl--

J.lng~ l'oldvr ~rh\lu\\','n i~ mindel v.in hl'l.lng wat bl'trdt dl' win, egl'léltil': uitgl'7cHldl'rd dl'

I 'h - 13Hwarr-n tussen df~ I i~ en l-le; geen \\ iercn ililn\\,('7ig Dl' hoogste bl'dcU.ing ht'l ond

z irh Pf' dij"hl'l--ll'ding bl'qil.lntk uil bolS.llt mr-t \'t1"()(lrdst' 1--.,II..,t('('n

Dt' ,,'gd.ltil.' Of' de buitcnv ijdc .111dl' /('l'dij" tuvscn dJ' Hllt'n dl' 117 i~ aardig <oortenrijk.

14 (tolerante) pl,lntl'n,oprtl'n, Lilt" r u s kornl lu-t rncest voor Ik hill"'11 tussen dl' 117l'I1 dp

121 I" nnuwelij], ht'gnwid Ik n()ltu~~,,'n tip 121 Pil 122 h,'l'Itc('n hogl', maar weinig d ivvr:«:

bedekking. 8 soorten, l us ...en dl' 122 ,'rl tip 126 kent dl' dijk dl' hoogste soortcndiv cr ...itvit. IH

-oortcn. Van dt' /(lutpl,lntl'n komt hrvr dl' l;l'r.lndl' schijn,purri,' het nu-e-st voor (Ir cqur-nt)

Aan dt' buitcnz ijd« "<In dv /('ctiijk \\",rticJl iJl totaal \'ilf sr horplann-n .lilngl'tnltfl'n: (;""'l'lll'

z ou trne ldc, Sch(lrfl'n71'utgr.1~, Z"".ll~t'lll, I-ngcl~ gra~ en Strilndbid, a lh-n vcrnu-kt in dl'

.1i1I1\\'ij7ingsbl'sluitl'n I an het B('~dH'rllld !Stil,lt~n,ltuLlrnHlnUnll'nt (),'~tl'rschl'ldl'

Sublitorale fauna
I-r i~ geen gnirht onderz oc], gl'dailn na a r dl' .1.lnWl'7ighl'id van ~lIhlilllr,ll,' f<luna 1.1Ilg, dt'

k ust van het rrojectgl'bied Wel worden \\'.lilrnl'mingt'n gl.'fl'gi~trel'fd "ia hl't

Monitoringsproject Ondcrvvatcr Ol"'n. Dl' rotsen van de kreukelberm met \\'ipr\egt'tiltil'''

\ ormcn een gl'schikt Icl'fgcbil'd '(Illr d .. Hotr-rvis. Snotolf en Zeedonderpad ("issen I Dell'

soorten komen allen voor tl'l hOllgtl' 1',111 Ill't plnjl'ltgcbit'd Vcrde: kunn ..n enkeh-

L ..ekrecften. Jonge Hai ing en Sprot I our komen.

CULTUURHISTORIE

Dl' provincie Zeeland hC'l'lt vi-n f-.a.1ft ontwikkeld 1\ <lawp alll' cultuurhistorisch waardt-vnlh:

ruonumenten cn i'lTclwnlllgil' ...to1an, Dl'7l' kaart heet de Cultuurhistor ischo Hootdstrur tuur

Z(,l'lilnd ()p b.1si~ '.111 dv k<lMtldgl'n Ar, hl'\ll(lgi,chl' Monunu-ntcn ka.rr t IA '1 f...) en

Indic,ltir\'l' KaMt 1'.111 Arrhcolog isch« \\'.l.Hdl'Jl (lKAW) z ijn Cl I,lngs hel dijkva k géén

bif70ndcrhl'dl'n ll' \ l'l" achren.

()p b,l';'';' ,111 het rapport ( ult uu rh istor ie .l.ln dl' ()oster,dlt'ldl'dijkt'n [ht 111 valt Iwt

d ijkl rajcct binru-n de cultuur histur isc h r luster» 'J)o(lrbrilal--gebit'd Schelphoek en 'Prornrml'

I h-t therna v an c lusrer Sdll'lph()ek i~ laJldl'l'rlil'~fkust\ erdl'tiiging, d(' code "an dit cluster Jo.,

(. L()-'106 en dl' \\'a.lJ'dl'riTlg 'uruek ' lil'! thema van cluster l'rornnu-l i- ilf\\'i1t('ring, dl' code

1.111 dit clust.-r i~ CL'(.)-e;o; t·tl d,~ "'d.lJ'dl'ring i... '!rd"lil'"

Cluster Doorbraakgebied Schelphoek
D,' /,','r uitgl'qrl'ktl' cluster I>lxlrl'ra.lkgl'bil'd St hl"lrhot'l.. ornv al 23 aan dl' ll'rdijf-. t'IlI'Tlkl'll,

achter dl' 7l'l'di)~ gCll'gt'Tl elementen Kern vormt het in 1'1';' ontvtaru- d(lorl>raakgl'bit>d
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waardoor het huid i);,' kreek en natuurgebied Dl' Schelphoek i~ ontstaan Er ligt l'en P")(lt

aant.il inlagl'n, \\ a,lr onder dt' Wp\ l'r~inld,lg en de r-Iailu\\'er~inlaag

Afbl'tldll)y~

•

Ik cultuurhistorische objecten en gd'ieden binnen dit cluster I an bl'lang HIm dit trajt'd'

l'ZO-()4;>: Flilduwersinlaag (CHS-codl' CEO-92) - Inlaag, grntt'ndl'l'l!' bestaand uil open

water. aan dl' landzijde omgeven door l'en inlaagdijk. aan de w aterz ijde grl'nZt'nd aan

l'en buitendijk Een dwars op dl' buitendijk staande dijk scheidt Wevers- en

rl<l.lllwl'r~inlililg van elkaar Bekleding buitentalud. basalt l'll Vilvoordse steen

overgoten met beton Houten rillenrij en een aanlal oude dijkrall'n nog il,lnwclig

W<1ilrdering /eer hoog

CZO-O-lh WC\ l'rsinl,lag (U IS-codc CEO-92) - lnlaag. grotendeels bestaand uit open

water, aan dl' landzijde omgeven door l'en injaagdijk, aan dl;' watvr z ijde gft'ni,l'nd aan

een buitendijk Fl'11 dwars op de buitendijk staande dijk scheidt Wel'l'rs- en

lï,1éluw('r::.inl,lag van elkaar Bekleding buitentalud bestaat uit grove brokken i-n basalt

aan teen. en natuursteen overgoten met beton daarboven. Oude dijkpaal nr I bij nieuwv

di;kpa,IIH1J ('11houten palenrijen. Waardering: zeer Illlllg

CZO-O-l7 Blindendam - (lp luchtfoto nog l'nigszin!> zichtbaar: lage darn. Bálcdin~ dijk

tel' hoogt .. \ an darn. basalt en ViII oordse steen overgoten nu-t beton. Houten palcnrrj en

ven aantal (Iu (it' dijkpalen nl1g aan\\'clig Wailrdt'ring: hoog,

Cluster Prommel
D,' (lmpa[te c lust.» l'r ornrnel ornv at 4 aan dl' zeedij], en enkele achter dl' zeedijk gelegen

elemcnn-n. "ern I orrnt het historisr h uitwiltl'ringsgeblPd in de buurt van het haventje

Haauwe r« l-r z ijn nog drie verschillende uit\\'iltering~rlil"t5en te z ien in hel landschap, Dl'

oudste is een restant (uitstulping van dl' dijk) van de in 1816 nieuw gebouwd!'

l'romrncls lurs. dIL' een oude. 17e-eeuwSl' sluis verving 1)(' oude spuiboezem hierbij is nog

herkenbaar. ma.ir ,lb grilslilnd aillll\'l'Lig, Hier ligt dl' karaktcrrsticke hoeve 'Dl' Prornmo!'

De tWl'ed,' ,'If, oerplaats Iigt bI; het voorrnalig landbouw haventje Haauwers (1860, 1901 en

1936 lIitg('brrid) nu-t weegbrug, Op kleine afstand van dt' dijk ~tilat het oude stoomgenlil'll

dat in 1877 in gl'bruil.. \\ er d gl'nlll1ll'1l en dl' zogenaamde 'Cn)otl' Wiltl'rml,kll' (184<;-1877)

'<'r"ing I)e/l' had dl'jllngl'Slui, (lH-Ill-I962) versterkt die op zijn beurt een in IK\7

gl'bnu\\'d,' -Iu i-, \ "I'I'ing I j('[ gl'maal "'il~ tot ]Y;il in gebruik Ook hier zijn dl' spuiboezem

en het ,1,lnl ocr kannal nog <l<lIll\'l'Lig, 'l cnxlottc !tgt dl' hurd ige ,11\\'.Jteringspl,l.lts tUS~{,1l doe

t\\('l' oude 1t)\,lti,'~ In, bij hl'! hllldigl' gl'maill (Prornmcb.luis t dat in 1958 werd gl'bl)u\\'d,
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D., d ijkbe k lcdinj; bl',I,l,lt nu-t narnr uit naruursteen (basa lt en Vilv oord s« ,tl'l'nl olt'rgtlll'n

met beton Palcnrucn ,1,1nl\ l'/ig en fil't'p.ld op L1L'rm,

•
I)e cultuurhistorisch .. objecten en gebiC'dt'n binru-n dit c luvtcr I an bt'I"ng I OM dil tr.1jl'd:

CZO·02l: Muralrrnuur Betonnen st'gnwnten, in gebrui~ ,11, wmd sr lu-r rn hij ("fl; Ik

Heerenkect. Waardering: leer hoog,

eZ()·04(l: l'rornruclsf uis ~ Uitstulping in dij" met tw.:.' ,11I1,d,II1111Wn "-.1atl'ria,1I

,luisdammel1 onbekend Dijk bij ult.,tulping bl'klt'pd mct l-a-alt ,1<1ndl' I !wt, \'!I"l>11l'thl'

steen, palcnru en netspad daarboven en gril' l)P k rum \\'"ardl'rJng. hl)()g

CZO·n';l: (.,l'maCiI I'romrnelsluis - Modern gl'mil,,1 nu-t betonne-n gl'I1l.~dluitgi\ng Ik

d ij], Ier pl<1rlt~l' bl"tililt uit nu-t beton l'I'('rgl)tl'n bd~.111111iltll" 1'.1lennj <lillll"'!I); en

tietspad Waard"ring: redelijk hoog,

e 20·042: Haventjo I an Flaauwers (eHS·wdl' CE( )·:;6) - Kleine hal cnkorn. gl'l orrnd

door tWl'e gebogen dammen in dl' Oostcr"hl'ld .. Aan dl' 1\'.11s t.iat hl'! C(1;l; Ik

I leerenkeet en een oude weegbrug. Ik!..I,·ding oostdarn bi1~alt I11l'1 p.lll'nril." l"tdillll

beton met st,'illplilten Ven "lien 111.1.11' ,'l1thl'nti('j._(· h.l1 t'rwll'Tlll'ntl'11 /(\,lb

Muraltscgrnenten. lantaarn, bold .. r" nude rnccrpalr-n en gl'dl'lll.."t!'l'1l Wdard"r1llg: "'t'I

hoog,

Afl>Pl'ldlng IJ
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lLl )-(1-13 1(111).;<'....luis 1\\ l't' ,11I1,d,IIl111H'11 "1.ltt'lla,11 onbekend D,' d ij], ter ~,I,l"ht'

h<"t,1.1t uit h,I,~11 ,1.1n dl' \ oer en ~I<)rlql't'n vn gr,'l1ll'1 of' rla,'I~, Wordt gd'fUild ,,1,

I'M~l'l'rrl.1"t, W,'cirdl'rln).;, hllllg

OVERIGE ASPECTEN

Ik I h'nl'n"t't'lt'l1 FI.l,I11\\ t'r~h,l\ I'll I",bh'n l'l'n rl'tll'.llll'\ t' turu tir in hl'! rn'jl,ctg,'bil'd, In d.,
Ilil,l11\\',·r~I1.l\ I'll liggt'l1 .'1'11,'.1nt.11 "Il'int' rt'l n',lllt'\ .',Htuigl'n, lIaauwershaven "t'nlll'l t'n,

1'\'11'.1!t;/rl'stalll.1111 gel1aamd "d., I kl'll'n"l'I'I" lil' hal r-n [lwt daarbi: bd'llfl'l1d

lar~1 rp,laul",lnl h"t'fl du-, l','n r"t 1"I',llil'\" turu t ir In dl' rt'gillen i;, tevens geil'gel1 ,Mn een

tll'brtl\lll' I kt IIt'bpad loopt tuvscn dl' 127 t :;Pm ,'11 dl' 1-I4·'10m aan dv 7l'(,7ijd(' \',111dl' dir~

•
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\. Randvoorwaarden en
uitgangspunten

,1, ) ALGEMEEN

In dil boordstuk zijn dl' bpl.lngnjbk r.md , oorwaarden en uilgang~pllnll'n ',1n1l'ngl>I,lt diL'

gl'h,mln'rd Lijn hj dl' kl'u/"l'n hcl ont« l'q' I an dl' nieuw« bekll'ding t'n bij lu-t gl'brui~ n.i

I prbl'kring van 1ll'1 dij~lr,ljl'l I t )ndL'r l'('n r.lrl(h O'H "',lank "'llrdl I l'r,lcldn l'l'n gegl" I'll ddl

Ion burtcn.if .1.1n het I'rllJl" 1/l'1'''l'liJlg,'n ,,,,,rdl 'npgl'kgd'l'll d,ll dO'H hrt PIIIII'çlnil'l ~,1l1

worden beïnvloed l lct g.l,ll o.u. Pill tl',i,che ornstaudighedcn 1,))1 gol\'en en \\ .llL'lslilndl'n

en Pill 'n~tg('~tddl' w cttcn ,'n rl'geb. Binnen hel tr uirnc) kader dat door dl'

randvoorwaarden wordt gel orrnd. IS het nndig de uItgangspunten 1'<151tr >l1'1I('n om 11p"

bcklcd ing en ontwl'r)' n.idt-r tI' dl'l.li llrn-n

1,2 RANDVOORWAARDEN

, I VEILIGHEID

Dl' dij], moet het achll'rliggl'nd,' l<1nd bl"lhl'rming bicden I('gl'n ovcr -trom ingrn Fr I'

wettelii], I'o;tgrlcgd dat dl' dij], ster], gl'J1(I,'g moet z ijn om niet tI' bcz wijkcn onder dl'

fl'sit'''e ornstand ighcden gl'rl'lol<'l'rd a,ln (','n storm di" een gt'middl'llk k.m-. 1'.1n

1'()or~(IJl1L'n van I I·WOO pt'r j,l.11 l1l'l'It Dell' \'('iliglll'i(bnorrn gl'ldt ook 1'''rH dl'

,tl:'l'nbl'f...ll'dli1).\l'n Bovunstaand« I\'~ie~,' omstandighede-n kunnen pL'r dijkvak \\ orrien

vertaald in een comhinatic \ .ln l'en glllt11ol~gte (/ I l en een golfperiode (I, J, horend bij een

bcpaald« waterstand f)l' g()llh()lIgtL' ,'11 d,' gpltpt'ri"dc, bi) elkaar d .. gnlfbl'l"qing genoemd,

lijn bepalend I oor dl' nunirnnl« ~tt'r~tl' dil' dL diJf...hl'~leding moel ~riJg('n •
Fr i~ rl'kl'ning gehoudl'n 1111'1dr- I'('m arhtc ongunstigste bodemligging in dl' planpenode

I an 'it) j,lilr Daarto« i< "l' bL'p;1:1ldl' I,'c<ltil';' L'l'1l I er dieping ten opz ichtc I an dl' huidige

~iluatil' in r"f..."lling gebr,lcht, rq)re~ent.ltil't \'(),Ir dl' verwachte crosi«

Ik toet~pl'ilclll'n .11111, I'rpPI'ikn 1,111 d. <. )(l~Il'r,dlL'ldl' lijn gebaseerd op een noodsluiung

I an dl' l )()~tl'rscllt'ldl'~t'rillg '\,'llgt'/il'n dl' l )(l~I,'"cll('ldt'f...ering l'en \ ,l,t slllilrt'gime he"'I,

hoert g('en rckcrnng gl'hnudl'1l '" worden nu-t el'n waterstandverhoging ills ge\'olg van dl'

7t'l'~pi('gelrij7ing. Daarom lijn op il'deTl' kll.,ltil' ach Ier de' Oostcrschcldekcnng hel t(ll't~rl'd

l'll het ontwerppe il gelij~ aan l'I~.l.lT I'll con-t.int In de tijd (Ont« l'rpreil 200Y,2060l

DL' l',lSi~ I an dl' l)lltl\'L'rpdll1ditil'o.; io.;gl'lpgd in dl' detailadviezen Schelphoek en Polder

Schouwen [lit: 12, l:il 1)1:' gllltrandn)t'rI\'.lMdt'n zOilb gegel'Cn In hl'! detailadv ie, z ijn dl'

n-kr-nwnar den 1\1I't name de tndeling in 7tlgenaill11de randvoorwaardenvakkon i~ hierin I an

bel,mg. Dl' gl>ll1ail~tL' indeling i, "rl'rgegcl ell in I abel I, De indeling in

'R(AI'I' 18



randv l)llrw.l.Hd('1)\ ,1"ken i, ook wCl'rg,'gc\ en in hguur 2 in f;ijlagc 2 llel ontwerppeil 2009

2lló(ll'l1 dt' bijbd1\lH'ndl' g(dtl',md\ l'l,r\\'.l.Hden per randv oorwa.irdcnvak liJn gegl" en in

Iclbpl2

RVW-vak Locatie
Van (dp) Tot (dp]

168 101 116+50m
167 116+50m 122
166 122 126+50m
165 126+50m 144+90m

RVW-vak = rsndvoorwssrdenvek

l)v r.mdvoorw.iar der, uil n \\'-\'~I-. lt>Î z ijn niet \ erdvr in het onlwl'lT gd-,rui"l. 1)\,7,' ,lijn

van I()l'f'a~sing 0l' .lt' w.llt'rJ...l'ring .l(hl('riilng~ dl' oude dijk val welke niet l'IIlIWI1 project

ZCl'wl'ringl'n wordt Ill('('gl'nnmen

• 1 ilbel } RVW-vak Ontwerppeil [NAP+ m] H. (m) T (5)
168 3,45 2,4 5,2
166 3,45 1,9 5,4
165 3.45 2,1 6,0

\.2 .2 NATUUR

Zoals 1'('('d5 in 2.2,:2 i~ .lilngegl'\'en I~ de Oostersehelde aangewezen ills speciillt'

bl'~lh('rllling;'7l)l1l' (SBI, in 1\('1 ""Lkr \0111dl' \'og('I-\'n l lab itatr ichtlijn (~dlur,12()()(l)

lnmiddcl« i~ hel he;.dlt'rming~n'grnw v.m dl'll' gl'hiedrn [ur id isch vr-rankr-rd in dl'

r\;Huurbl'~clll'rlllinp\\'('1 1\iYH H rcrrnce worden activiteiten d ie kunnen leiden lol cttcrtr-n

lIP dl' kwallficerendc natuurwaarden \'l'rgunningplichlig,

Ook dt' dijk, l'rb('ll'ring,w('r"l'l1 in dl' Oostersehelde kunnen leiden 1"leffecten np

beschermde natuurwaarden. Daarvoor wordt eerst gekl'ken of er effecten worden v crwach!

en zo IJ of deze effecten rnogrlij], significant z ijn. Omdat ~ignificanll' dfeCicll teil ge\'()lgl'

van dl' d ijkverbcter iru; niet z ijn uil te sluiten, wordt l'en passende beoordeling uitgl"'oerd

(Afbeeld in).; ï op dl' \ olgende pagina), Het i~ in dal ge\'ill noodzakelijk een \'ergunning aan

te, r,lgl'n, 00" als dl' ((HKlusie i~ dill er gt'('n ~ignifilclntc dft'eten Lijn

:'\a<1,1 gebiedsbe~cl1('rl1ling dient het projecl ook getoetst te worden op haar consequentie-s

l)P dl' adn\\'ezige planten en diersoorten IJl' bescherming "an individuele dier- en

plantensoorten i~ geregeld in de Flora- en faunawet liet doel van de Flora- en faunawet i,

het instandhouden en beschernu'n van in het wild voorkomende planten- en d iersoortcn I)l'

llora- en Iaunawo: "ent \ OOI' ruim lelijke ingrepen rclev ante v .. rbodsbcpalingen (artikel 8

I/m I,~) als (l0" l'l'n lorgplichl (artikel 2)

Ik ''l'rbodsbl'pallng('n liln gebaseerd op hel 'nee. Il'nlij princip, Dal betekent dat alle

schddl'lijk,' h.indl'lingl'n tr-n aanz irn van beschermde planten- ell diersoorten in principe

vcrboden z ijn. Voor verschillende soorten planten en dieren z ijn vcrschillende

besch!'rming~n'gilll'" Pl'ge,tl'ld .'\tllankl'lij~ van dl' ,pori activiteiten lijn, rijslellingen ot

unlhdfingt'n \ ,\11 dl,It" t'rb"d"bl'p.llingl'll mogelij" \;iI,lsl dl' verbodsbepalingen van dl'

l lor,i- en I.1Und\\ l'I gl'ldl dt' '1Igellll'lll' 70rgplichl ten aanz icn van alle in hel wild levende

d iercn vn ,,1'1I1t('n('n hun kl'lplllgl,,'ing De lll1'gplichl geldl alt ijd. \ oor iedereen ('n in .111t-

gl'\ dlkn
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rOf'r.s olM d ADC-cn'tC'rio, olu'mo-
h~",.n, dwinIJrndr r~den~ ,ompenJDri~

UITGANGSPUNTEN

VEILIGHEID

Om \'l'rtrilgingen in ontwerp. proccdure- en uI!\"()t'nng It' \ oorkomen l-.i(,'1 he! projecl

Lel'\\"eringf'n alleen \ our b(,\\"I'/.(·n rcchruckcn dil' gt)cd u itv ocrbaar lIJn en g(lcdl'

\ oorw aarden sdll'ppl'1l 'oor bcheer en onderhoud elPI'1 hrt 1\ .1!('r,ch.ll' Matcrrah-n en
rlln~lruçtil' Illpl'le!l een leveuvduur hebben \ ,lil ten minste 'i(l j.1M

KOSTEN

I lel ['wjcCI word I I-.o~!endtp(tlel ullgl'\'ond Ct'~ln'ctd wordt naai In Ii!,'g Illogelljkl' ~(Iql'n

waarl'ij 1(1\'l'l'l n1l1gl'lijl-. dan ,it- .lndl·rl' bL'l,lngen wordt tegl'llloPt gd,Pllll'n

LANDSCHAP

In het ontv t:'rl' wordt /("1 \"t'I'II11()gl'lij~ It,l-.l'ning gehl1udt'n met 1,1I1d'lh,lPPl'lijl-.t' ,"rl'cfl'n

Voor dl' gehele Oosterschcld« z ijn dl'll' verwoord ill dt' l.andsrhap-, I'll' ()(),tt"'r~( helde en

nader uitgl'\' crk t in hl'l det.ulndvir« l.andschap
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FL1.NBE5CHRINIfJG WEVERS EN flt.t.UWER5INL~t.G. FOLDER SCHOUWEN I

Kill /\( ~I Figuren

Figuur I: Overziehtssituatie

Figuur 2: Projectgebied

Figuur 3: Glooiingskaart, toplaagtypes

Figuur 4: Glooiingskaart. eindscores toetsing

Figuur 5: Glooiingskaart, toplaagtypes variant I

Figuur 6: Glooiingskaart. toplaagtypes variant 2

Figuur 7: Glooiingskaart, toplaagtypes variant 3

Figuur 8: Dwarsprofiell, bestaand en nieuw

Figuur 9: Dwarsprofiel 2, bestaand en nieuw

Figuur 10: Dwarsprofiel 3, bestaand en nieuw

,
I
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11. Cultuurhistorie aan de Oosterseheldedijken
Stichting Dorp, stad en land, februari 2008
Kenmerk: PZDB-R-08064

12. Detailadvies Schelphoek
P. van de Rest,C. Gautier, Svasek, 16 juni 2006
Kenmerk: MjA/06238/1340

H. Detailadvies Polder Schouwen
E. Arnold, M. jansen. Svasek, 7 december 2005
Kenmerk: MjA/05422/1340

14. Handleiding Ontwerpen Dijkbekledingen
Technische werkwijze van het projectbureau Zeeweringen
Werkgroep Kennis, 19 december 2006
Kenmerk: PZDT-R-04.066ken, versie 11
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PLt.NBESCHRIJVIf~C; WEVfRS Ell flAAUWERSINlI.AG.I'OlOER SCHOUWEN I
Staten. Waar nodig, zullen de hierna genoemde vergunningen en/of ontheffingen worden
aangevraagd.

Flora- en filunawet/Niltuurbeschermingswet
Deze wet beschermt aangewezen plant- en diersoorten. Afhankelijk van de ter plaatse
aanwezige soorten is er voor het uitvoeren van de werkzaamheden een ontheffing nodig.
Voor enkele algemeen voorkomende soorten, geldt voor de uitvoering van de dijkwerken
een algemene vrijstelling. Voor andere dier- en/of plantsoorten geldt er een vrijstelling
indien gewerkt wordt volgens een door de Minister van Landbouw Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) goedgekeurde gedragscode. Bijde verbetering van de dijken wordt
gewerkt volgens de gedragscode van de Unie van Waterschappen.

Wet verontreiniging oppervlaktewilteren (Wvo)
Indien blijkt dat door de werkzaamheden, (de inrichting van) het werkterrein daaronder
begrepen, verontreinigende/schadelijke stoffen in het water terecht kunnen komen, een
vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren nodig is, zal deze
tijdig en gemotiveerd worden aangevraagd.

Wet milieubeheer (Wm)
Indien voor het werk aan het dijktraject. het werkterrein daaronder begrepen, gebruik wordt
gemaakt van een Wm-vergunningsplichtige inrichting, zal deze, voor de duur van de
werkzaamheden dat de inrichting daar aanwezig moet zijn, tijdig en gemotiveerd een
milieuvergunning worden aangevraagd.

Bouw- en ilanlegvergunning
Op grond van het bestemmingsplan is voor de werken aan de waterkering als zodanig geen
Bouw- of aanlegvergunning vereist. Voor zover in het kader van de werken tijdelijke
bouwwerken geplaatst dienen te worden, bijvoorbeeld een bouwkeet, zal daarin worden
voorzien door middel van het tijdig (laten) aanvragen van een tijdelijke bouwvergunning
ingevolge artikel17 Wro en artikel40 Woningwet.
Een aanlegvergunning kan noodzakelijk zijn voor bepaalde werkzaamheden.

Wegenverkeerswet/Besluit administratieve bepillingen Inzake het wegverkeer
Rijkswaterstaat Dienst Zeeland wijst, als wegbeheerder, in de besteksfase (in overleg met de
gemeente) de transportroutes voor de aannemer aan.
Wellicht dient er bij de uitvoering van de werken of bij de aan- en afvoer van materialen een
tijdelijke verkeersmaatregel genomen te worden. Als de omstandigheden, die aanleiding
geven tot het nemen van verkeersmaatregelen of het plaatsen van verkeerstekens, langer
duren dan 4 maanden zal de wegbeheerder overgaan tot het nemen van verkeersbesluiten.
Daarnaast kunnen er nog andere vergunningen/ontheffingen of toestemmingen vereist zijn,
afhankelijk van de specifieke plaatselijke omstandigheden. Hierop wordt nu niet dieper
ingegaan.
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FLt.NDESCHRINIIJG WEVERS EN FLI.f.UWERSlr~LI.t.G. POLDER S(HOUVl£J

de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten kunnen verslechteren of
een verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.
Zowel de Oostersehelde als de Westersehelde zijn onder de Natuurbeschermingswet 1998
aangewezen als speciale beschermingszone voor de Vogelrichtlijn en de Ontwerpbesluiten
Natura 2000-gebied (inclusief aanwijzing tot beschermd natuurmonument).
Deze wateren zijn tevens bij de Europese Commissie aangemeld als speciale
beschermingszone voor de Habitatrichtlijn. De Europese Commissie heeft vervolgens onder
meer deze gebieden geplaatst op de lijst van gebieden van communitair belang voor de
Atlantische biogeografische regio.
Deze gebieden moeten vervolgens nog als zodanig formeel worden aangewezen door de
Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De voorbereidingen voor die
aanwijzingsbesluiten zijn gaande.

Ten aanzien van de Vogelrichtlijn vallen de daarvoor aangewezen gebieden onder het
nieuwe vergunningstelsel van artikcll9d Natuurbeschermingswet 1998.
Ten aanzien van de Habitatrichtlijn geldt dat zolang de gebieden nog niet formeel zijn
aangewezen, het vergunningstelsel van artikel19d Natuurbeschermingswet 1998niet van
toepassing is.
De bepalingen van de Habitatrichtlijn hebben echter rechtstreekse werking op de gebieden
die door de Europese Commissie op de communitaire lijst zijn geplaatst. Dal betekent dat bij
besluitvorming over de dijkwerken ook een passende beoordeling moet plaatsvinden in het
geval het project (mogelijk) significante effecten heeft op de natuurwaarden die ingevolge
de Habitatrichtlijn worden beschermd.
Aangezien er reeds een zelfde beoordeling plaatsvindt in het kader van de aanvraag om
vergunning voor de Natuurbeschermingswet 1998ten aanzien van de onder de
Vogelrichtlijn beschermde natuurwaarden, ligt het in de rede dat de beoordeling voor de
habitatnatuurwaarden ook in dat kader plaatsvindt.

Uit de wet volgt dat voor het verkrijgen van de vereiste vergunning voor de verbetering van
de dijkbekledingen, de initiatiefnemer een passende beoordeling van de gevolgen voor het
gebied maakt voor zover het project of de handeling afzonderlijk of in combinatie met
andere projecten of handelingen significante gevolgen kunnen hebben voor het
desbetreffende gebied. Bijhet maken van de passende beoordeling wordt rekening
gehouden met de instandhoudingdoelstelling(en) van het gebied.

De vergunning kan worden verleend indien er zekerheid bestaat dat de natuurlijke
kenmerken van het desbetreffende gebied niet zullen worden aangetast. Indien die
zekerheid er niet is of duidelijk is dat er sprake is van een aantasting en er geen alternatieve
oplossingen zijn, kan de vergunning slechts worden verleend vanwege onder meer
argumenten die verband houden met de openbare veiligheid in het geval in het gebied een
prioritair type natuurlijke habitat of een prioritaire soort voorkomt. Indien een prioritair
type natuurlijke habitat of een prioritaire soort niet voorkomt, kan de vergunning slechts
verleend worden om dwingende redenen van groot openbaar belang.

7.4
De beheerder draagt er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na het opstellen van dit plan bij
de bevoegde bestuursorganen de aanvragen worden ingediend tot het nemen van de
besluiten die nodig zijn met het oog op de uitvoering van het plan. De beheerder zendt
gelijktijdig het ontwerpplan alsmede een afschrift van de aanvragen aan Gedeputeerde
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HOOIDS TLIK

Procedures en
besluitvorming

7.1
De werken aan hel dijktrajecl zijn niet Milieu effectrapportage (M.E.R.) ·plichtig op basis
van de bijlage C van hel gewijzigde Besluit m.e.r, 1994,want de daarin onder 12genoemde
drempelwaarden bij het besluit worden genoemd, worden niet overschreden. De omvang
van de activiteit (het werk aan de dijk) heeft namelijk een lengte van minder dan 5 km,
daarnaast betreft deze ook de aanpassing van hel dwarsprofiel van de dijk minder dan
250m2

•

Op grond van bijlage 0 van het gewijzigde Besluit m.e.r. 1994geldt voor een wijziging of
uitbreiding van een primaire waterkering wél een M.E.R. -beoordellngsplicht.
Ten behoeve hiervan wordt, voorafgaand aan de goedkeuringsaanvraag in het kader van de
Wet op de waterkering, door de initiatiefnemer een m.e.r .•beoordelingsnotitie aan
Gedeputeerde Staten aangeboden. Op basis van deze notitie besluit Gedeputeerde Staten of
het al dan niet noodzakelijk is de procedure voor de M.E.R. van bijlage C te doorlopen.

7.2
Ingevolge de bepalingen van de Wet op de waterkering dienen de werkzaamheden plaats te
vinden overeenkomstig een door de beheerder vastgesteld en door hel college van
Gedeputeerde Staten goedgekeurd plan.
Het plan omvat, naast het belang van de veiligheid van de dijk, een integrale afweging van
de betrokken maatschappelijke belangen waaronder landschap, natuur en cultuurhistorie.
Bijde planvoorbereiding wordt het college van Gedeputeerde Staten alsmede het
betreffende college van burgemeester en wethouders betrokken. De planvoorbereiding
doorloopt verder een openbare voorbereidingsprocedure op basis van de Algemene Wet
Bestuursrecht (Awb) waarbij het ontwerpplan ter inzage wordt gelegd en er de
mogelijkheid is om zienswijzen te uiten. Bijde definitieve vaststelling van het plan wordt
rekening gehouden met de ingediende zienswijzen.
Tegelijkertijd met het ontwerpplan, worden tevens ter inzage gelegd de aanvragen voor de
overheidsbesluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het plan (vergunningen,
ontheffingen e.d.).
Tegen het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van het vastgestelde plan kan
beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

7.3
Per I oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998gewijzigd in verband met de
bepalingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Ingevolge de gewijzigde wet is een
vergunning vereist voor het realiseren van projecten of het verrichten van handelingen die
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6.4 OVERIG

De aan- en afvoer van materieel en goederen kan geluidsoverlast of verkeershinder
veroorzaken voor de omgeving (omwonenden, recreanten en nabijgelegen voorzieningen).
De overlast is echter van tijdelijke aard en zal geen permanente gevolgen hebben. Door een
zorgvuldige keuze van de transportroutes zal de verkeershirtder tot een minimum worden
beperkt.

Bijmelding van schade aan panden naast de transportroute vindt door projectbureau
Zeeweringen een opname plaats. Deze wordt vergeleken met de vooropname voorafgaand
aan de werkzaamheden (indien aanwezig). Bijschade veroorzaakt door de transporten
en/of werkzaamheden van project Zeeweringen vindt compensatie van deze schade plaats.
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6.1
De nieuwe bekleding past volledig in het huidige landschapsbeeld door het conform het
landschapsadvies uitgevoerde ontwerp.

6.2 NATUUR
Door het treffen van de in de natuurtoetsen voorgestelde maatregelen (zie ook paragraaf
5.4.2) worden eventueel (nadelige) effecten voorkomen, dan wel gemitigeerd. Een en ander
wordt geborgd aan de hand van procedures die doorlopen worden in het kader van de
Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet.

6.3 (liL'tU~ RI:.IIS:r_QRIE

Bijde cultuurhistorie van het dijktraject gaat het om drie verschillende schaalniveaus. De
waarden hangen samen met de tijdsgeest en techniek/kennis uit de periode waarin de dijk
is aangelegd.
• Als eerste is er de cultuurhistorische waarde van de dijk wat betreft de functie en daaraan

gekoppeld de landschappelijke ligging. Aan dit onderdeel verandert door de plannen
feitelijk niets en op dit schaalniveau is er dan ook geen schade aan de cultuurhistorie.

• Vervolgens is er de dijk als object en de 'architectuur' van de dijk (profiel, strakke vorm
en dergelijke). Ook hier treden nauwelijks veranderingen in op en is er geen
noemenswaardig verlies van cultuurhistorische waarde.

• Als laatste is er de afwerking en het materiaalgebruik van de dijk. Daar treden wel enkele
veranderingen in op. De verschillen in onder-Zboventafel worden waar het om visuele
zaken gaat, redelijk in stand gehouden. Het materiaalgebruik wordt echter aangepast.
Dat heeft dus gevolgen voor de oorspronkelijke bekleding. Dit is een negatief aspect voor
de cultuurhistorie, immers het tast de toenmalig gebruikte materialen en technieken aan.
Behoud is echter om veiligheidstechnische redenen niet mogelijk, het materiaal is veelal
direct aangebracht op klei en/of heeft een te geringe dikte. Het soort
bekledingsmaterialen welke vervangen worden zullen te zien blijven in de
Museumglooiing bij het Watersnoodmuseum te Ouwerkerk.

De Flaauwershaven wordt aangepast (zie paragraaf 5.2), vorm en uiterlijk blijven behouden,
door het plaatsen van een nieuwe damwand tevens voor langere termijn. Authentieke
havenelementen en aanwezige Muraltmuur blijven behouden.

De binnen dit dijktraject aanwezige cultuurhistorie blijft uiteindelijk zo goed als mogelijk
behouden.
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zorgvuldige keuze van de transportroutes zal de verkeershinder tot een minimum worden
beperkt (Bijlage 4). Op het dijkvak zelf is geen mogelijkheid "oor depotruimte. De
transportroutes zullen zoveel mogelijk gelijk gehouden worden aan die voor de uitvoering
van het dijkvak Kisters- of Suzanna's inlaag en Schelphoek west. De depotruimte ter hoogte
van dp 145 als gebruikt bij eerdere werken wordt opnieuw als depot gebruikt, tevens wordt
daar een tijdelijke dijkovergang gesitueerd. Het depot is onderdeel van dijkvak Kisters- of
Suzanna's inlaag en geplaatst aan de zijde van Polder Schouwen. Voor de fietsroute op de
dijk wordt een omleidingsroute ingesteld gedurende het werk.

Panden gelegen binnen 10m van de transportroute of in het werkgebied worden door
Projectbureau Zeeweringen opgenomen middels een bouwkundige vooropname
voorafgaand aan het in gebruik nemen van de transportroute. Dit om eventuele schade op
correcte wijze te kunnen vergoeden.

Het landschapsadvies wordt op dit dijktraject zo veel mogelijk toegepast. Er worden geen
verbetermaatregelen ten behoeve van het landschap getroffen.

5:5.2

Er worden geen maatregelen getroffen om de natuurwaarden langs het traject te verbeteren.

5.5.3

Bestaande cultuurhistorische waarden zullen zo goed als mogelijk in stand worden
gehouden. In het ontwerpplan staan geen voorzieningen genoemd die de cultuurhistorische
waarden zullen verbeteren.

De Flaauwershaven wordt aangepast (zie paragraaf 5.2) middels het plaatsen van nieuwe
damwandschermen en het aanpassen van het havenplateau in authentieke stijl.
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voorlangs zorgt voor het beste behoud van vorm en functie van de Flaauwershaven. Het
historisch beeld blijft hierdoor het best bewaard en de herinrichting van het haventerrein
verhoogt de belevingswaarde van de recreanten die met name op de fiets door het gebied
komen.

De keuze voor de damwand wordt toegelicht in [lit. 31.Het ontwerp van de
damwandconstructie is gerapporteerd in 'Damwand ontwerp Flaauwershaven,
besteksontwerp' [lit. 21.

5.3 VO_ORZIE~IN~EN ~':RICHT OP DE IJlTVOERING VA"" HETWJB.!<

Tussen loktober en 1april mag als gevolg van de keur de glooiing niet worden
opengebroken. De kans dat er schade optreedt als gevolg van de weersomstandigheden is
dan te groot. De werkzaamheden aan de glooiing zelf worden daarom verspreid over de
periode tussen 1 april en I oktober. Zogenaamde 'overlaglngen' die over de bestaande
glooiing worden aangebracht zullen mogelijk eerder plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor
voorbereidende werkzaamheden, zoals het plaatsen van keten en de opslag van materiaal
en dergelijke.

5.4

5.4,1

Bijhet ontwerpen wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de wensen uit de
landschapsvisie voor de Oostersehelde. De gekozen bekleding voor het onderhavige
dijktraject moet, vanuit een landschappelijk oogpunt, aansluiten op de aangrenzende
dijktrajecten.

5.4,2

Eventueel nadelige gevolgen voor natuur als gevolg van het in dit plan beschreven werk,
worden getoetst aan de hand van twee wettelijke kaders: de Natuurbeschermingswet en de
Flora- en faunawet (zie ook paragraaf 3.2.2). Deze gevolgen worden beschreven in
respectievelijk de Habitattoets (passende beoordeling [lit. 91)en de
Soortenbeschermingstoets. In beide toetsen is tevens omschreven welke maatregelen
genomen moeten worden om eventuele nadelige gevolgen te voorkomen, dan wel
mitigeren. Deze informatie vormt de basis voor eventuele vergunnings- en
ontheffingsaanvragen in het kader van de genoemde wetgeving.

Daarnaast geldt het uitgangspunt dat natuurwaarden op de dijkbekleding ten minste
moeten worden hersteld en, indien mogelijk. verbeterd (zie paragraag 3.3.4). Door in de
keuze van het ontwerp met dit uitgangspunt rekening te houden worden eventuele nadelige
gevolgen op dit vak eveneens beperkt.

5.4.3

Bijde uitvoering van het werk wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de
cultuurhistorische waarden zoals die in paragraaf 2.2.3zijn beschreven. Geen van de
aanwezige cultuurhistorische objecten zal verdwijnen.

5.4.4

Als gevolg van de werkzaamheden zullen materialen en goederen worden aan- en
afgevoerd, hetgeen enige tijdelijke overlast voor omwonenden kan veroorzaken. Door een
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Tabel13 Bestaande Nieuwe
bermhoogte" bermhoogte* Breedte berm

Deelgebied (m+N.A.P.) (m+N.A.P.) (m)

l .
I 2,53 ~~~
III 2.70 3.45
V 2.25 3.45

~,~O
2.75
7,00

• Hoogte bij buitenlrnilc berm

Tijdens de uitvoering bestaal de werkstrook op de berm uit een 0,3 m dikke laag
fosforslakken. van de sortering 0/45 mm, op een geokunststof volgens 'Type 2'. De strook
van fosforslakken wordt na de uitvoering verwijderd. De onderhoudsstrook wordt voorzien
van een laag fosforslakken 0/45 van 0,40m dik. In deelgebied I en III wordt de laag afgedekt
met 0,2 m open steenasfalt. Om dil open steenasfalt fietsonvriendelijk te maken wordt het
afgestrooid met een beperkte hoeveelheid grond. De onderhoudsstrook zal in deelgebied V
worden bekleed met steenslag asfaltbeton over een dikte van 0,06 m. Gegeven een verdichte
fundering van fosforslakken. stelt het toekomstige gebruik van de onderhoudsstrook geen
aanvullende sterkte-eisen.

Ter plaatse van deelgebied III ligt de weg op de kruin. De nieuw aan te brengen
onderhoudsstrook kan hier smaller worden om zo het grondwerk in het boven beloop te
minimaliseren.

5.2 MNPASSINGEN FLAAUWEI!~t:I~YEN

Tijdens de voorbereiding van het dijkvak Polder Schouwen, Wevers- en
Flaauwersinlaag is een visuele inspectie van de bestaande constructie van de
Flaauwershaven uitgevoerd door projectbureau Zeeweringen en waterschap Zeeuwse
Eilanden. Toen die in zeer slechte staat bleek is besloten de Flaauwershaven te verbeteren.
Omdat het een relatief klein werk betreft en het voordelen oplevert om dat met de rest van
het werk samen te doen wordt het meegenomen binnen het project Zeeweringen.

Uil een analyse op het onderdeel cultuurhistorie bleek dat het haventje van Flaauwers
onderdeel uitmaakt van het cluster Prommel en twee cultuurhistorische elementen bevat.
Deze elementen zijn CZO-021, de Muraltmuur die nu als windscherm dient bij café
Heerenkeet, en CZQ-042, het haventje van Flaauwers zelf (zie paragraaf 2.2.3).Op basis
hiervan is gezocht naar oplossingen om de vorm en functie van de Flaauwershaven zo goed
mogelijk te bewaren.

Om tot de beste oplossing te kunnen komen is overleg gevoerd met de provincie Zeeland als
verantwoordelijke instantie voor cultuurhistorie. Voorafgaand aan dil overleg is een viertal
alternatieven opgesteld die op dat moment haalbaar leken. Deze alternatieven zijn:

Verborgen glooiing achterlangs.
Glooiing in haven.
Damwand achterlangs.
Damwand voorlangs.

Deze alternatieven zijn afgewogen op de aspecten kosten en behoud van cultuurhistorie. In
overleg met de provincie Zeeland is besloten een damwand voorlangs aan te leggen. De
damwand wordt voor de bestaande verticale wand geplaatst. De grond kerende functie
wordt dan overgenomen door de nieuwe constructie. De keuze voor de damwand
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MlJilfl1a!E diklE51.1Eliaag

IfTlIJf1~le~nlaagl

5.1.3

5.1,4

5.1.ó
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is, moet deze kleilaag worden aangevuld, of de bestaande kleilaag en een beperkt deel van
het onderliggend zand eerste worden afgegraven, om ruimte te maken voor de nieuwe
kleilaag.

Minimaledikte Aanwezige dikte Tekort
Deelgebied onderlaag (m) onderlaag (m) (m)

0.80----_--
Q•.~O
0.80

0.20
III------- _.
V

0•.3Q.
0.20

In het algemeen wordt beneden gemiddeld hoogwater, in plaats van een nieuwe of een
aanvullende kleilaag, een pakket fosforslakken van dezelfde dikte aangebracht. Dit omdat
de klei onder water moeilijk is aan te brengen. Vooralsnog is er geen grondverbetering
noodzakelijk.

De overlagingen worden uitgevoerd met breuksteen van 10-60kg, die met een minimale
laagdikte van 0,40 m worden aangebracht. Deze minimale laag moet over de volledige
hoogte met gietasfalt worden ingegoten.

Wateroverdrukken onder de bekleding worden beperkt door aan de bovenrand (en aan de
verticale randen) van deze nieuwe bekleding een afdichting aan te brengen, die het van
bovenaf vollopen van de oude bekleding en de onderliggende filterconstructie moet
voorkomen. Aan de horizontale bovenrand van de ingegoten bekleding wordt het bovenste
deel van de afgekeurde bekleding verwijderd tot aan de onderlaag van klei of mijnsteen,
waarna de ontstane inkassing wordt opgevuld met ingegoten breuksteen. De verticale
randen worden op dezelfde wijze uitgevoerd. De horizontale rand wordt afwaterend
aangelegd.

Er worden horizontale overgangsconstructies geplaatst op de overgang van de overlaging
naar de betonzuilen. De betonzuilen sluiten daarbij zo goed mogelijk aan op de bekledingen
van de aangrenzende dijkvakken. Kieren worden gepenetreerd met gietasfalt. asfaltmastiek
of beton.

De overgang tussen de boven tafel en de berm wordt uitgevoerd door de betonzuilen aan te
brengen met een afronding, waarvan de kromtestraal R= tOm bedraagt. De betonzuilen
worden over een lengte van 1 m op de berm doorgezet. Bijde resterende deelgebieden is de
bermbreedte te smal om dit te realiseren. Met betrekking tot de uitvulJaag en het
geokunststof wordt aangesloten bij de constructie van de bekleding.

Vrijwel alle bermen liggen onder het ontwerppeil. In de nieuwe situatie worden de bermen
opgehoogd tot ontwerppeil. In deelgebied I, lil en V zal de nieuwe berm een
onderhoudstrook herbergen. Deelgebied Vwordt tevens open gesteld als fietspad. De
nieuwe bermhoogtes en breedtes zijn weergegeven in Tabel13.
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Tabel "

Gelcozl?n typen betonzunen
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doorsnede O,07xO,07 m'). Boven het teenschot wordt een afgeschuinde betonband

aangebracht. De bovenkant van de kreukelberm valt samen met de bovenkant van de

nieuwe teenconstructie.

STEENBEKLEpIN~ (QNQER- EN BOYE~TAFEL)

In hoofdstuk 4 is aangegeven welke bekledingstypen worden aangebracht. De

zetsteenbekleding moet voldoen ten aanzien van toplaagstabiliteit, afschuiving en

materiaaltransport. De eisen ten aanzien van toplaagstabiliteit bepalen de dimensionering

van de toplaag en de uitvullaag. Het transport van klei door de bekleding moet worden

voorkomen door op de klei een geokunststof aan te brengen. In deze paragraaf wordt de

opbouw van de bekleding als volgt behandeld:

• Toplaag van zetsteen.

• Uitvullaag.
• Geokunststof.

• Basismateriaal.

Top/aag van betonzui/en
In het ontwerp worden betonzuilen als zetsteen toegepast. Hiervan zijn de dimensies nader

bepaald. Vanuit praktische overwegingen is er voor gekozen het aantal typen zuilen per

dijkvak zoveel mogelijk beperkt te houden. De gekozen toplaagdikten en zuiltypen zijn

vermeld in Tabel l l ,

De toplaag van de betonzuilen zal worden ingewassen met gebroken materiaal, dichtheden

van het inwasmateriaal staan vermeld in Tabell1. De standaard sortering van dit

inwasmateriaal is 4/32 mm,

0,45
0,45
0,45

2600
26002600

Uitvullaag
De granulaire uitvullaag onder de toplaag is voornamelijk van belang voor de uitvoering.

Gelet op stabiliteit en uitvoering, moet het materiaal in de ze uitvullaag zo fijn mogelijk zijn.

Het materiaal mag echter niet zo fijn zijn dat het tussen de elementen van de toplaag door

kan wegspoelen. De fijnste sortering die uit dat oogpunt voor betonzuilen mogelijk is,

bedraagt 14/32 mm. De kleinste laagdikte waarin steenslag van deze sorteringen kan

worden aangebracht is 0,10 m.

Geokunststof
Het geokunststof onder de gezette bekleding wordt 'Type I' genoemd. Dit materiaal

voorkomt uitspoeling van het basismateriaal door de toplaag heen. Maatgevend hiervoor is

de openingsgrootte 01<)' Gelijk aan de eerder uitgevoerde dijkvakken van 1997-2008 wordt

gekozen voor een polypropeen vlies (nonwoven) met een gegarandeerde maximum

openingsgrootte (0..,) van 100 urn.

Basismateriaal
In het gekozen ontwerp bedraagt de vereiste minimale dikte van de nieuwe kleilaag onder

de betonzuilen 0,8 m. In Tabel12 zijn de minimale kleilaagdiktes gegeven evenals de

aanwezige laagdiktes. Aangezien de kleilaag in de huidige situatie nergens voldoende dik
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Nieuwe kreukelberm
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HOOF[)S TUK ~

) Ontwerp en plan

Het gekozen ontwerp wordt hier verder toegelicht. De bijbehorende dwarsprofielen zijn

weergegeven in de Figuren 8 t/m 10 van Bijlage 2. De dimensionering wordt beschreven per
constructieonderdeel:

• Kreukelberm en teenconstructie.

• Zetsteenbekleding (onder- en boventafel).

• Ingegoten breuksteen (ondertafel).

• Overgangsconstructies.

• Overgang tussen boventafel en buitenberm.

• Buitenberm.

Over het algemeen bestaat de kreukelberm uit breuksteen, die wordt aangebracht op een

geokunststof. De kreukelberm moet de teen van de bekleding tegen erosie beschermen en de

bekleding ondersteunen. Daar waar vanaf de teen een bekleding van gezette steen wordt

aangebracht, moet ook een teenconstructie worden geplaatst, eveneens ter ondersteuning
van de bovenliggende bekleding.

De huidige kreukelbermen in deelgebieden I en 111 zijn goed en worden meegenomen in het

nieuwe ontwerp. Aangezien voor de huidige dijk van deelgebied V geen goede kreukelberm

aanwezig is, moet een nieuwe kreukelberm worden aangebracht. In Tabel 10 zijn de

benodigde minimale steensorteringen voor de verschillende deelgebieden weergegeven.

Hierbij is uitgegaan van een stabiel voorland waarvan het oppervlak samenvalt met de

bovenkant van de nieuwe kreukelberm. De nieuwe kreukelberm heeft een breedte van 5 m.

v
n.v.t.

j_ 144+99'!l_ _ ~Q~~
n.v.t.
0,7- -----~-- -

127+50m

Het geokunststof onder de kreukelberm is een polypropeen weefsel ('woven'), waarop een

vlies ('nonwoven') is gestikt voor extra bescherming tijdens het storten van de teen. In de

dwarsprofielen wordt het weefsel aangeduid als 'Type 2'.

De nieuwe teenconstructie voor deelgebied V bestaat uit een teenschot. met een hoogte van

0,60 m, en palen die het teenschot ondersteunen, met een lengte van 1,80 m (h.o.h. 0,30 m,
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kosten
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krijgt de ondertafel de gewenste donkere kleur. Bij variant 1 hebben de deelgebieden al

direct een donkerder kleur vanwege de overlaglng. Variant 3 geeft in het begin een lichtere

uitstraling dan variant 2. Echter door schone koppen zal sneller begroeiing optreden. Na

verloop van tijd zijn alle varianten vergelijkbaar.

Natuur
Het dwingende karakter van de EU-Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet is niet

als alles overstijgende randvoorwaarde meegenomen maar als onderdeel van het

beoordelingscriterium 'natuur'. Bij alle varianten is herstel van de huidige natuurwaarden

nagestreefd. Extra aandacht is gevestigd op deelgebied V, vanwege de aanwezigheid van de

Paardenanemoon.

Kosten
In onderstaande tabel zijn de gewogen scores samengevat.

Variant Totaalscore Kosten 5corefkosten
I 1 I 66,3

t ~_._. I~~:__
,

·1
11,0'11~~
1,2

166,35

~:!:~
Variant1 heeft de beste prijs kwaliteit verhouding. Echter vanwege ecologische redenen

vervalt deze optie. Variant 3 is vervolgens de hoogst scorende variant, en komt tegemoet

aan de gestelde ecologische eisen. Variant 2 voldoet het beste aan de ecologische eisen,

echter komt te vervallen op een tweetal punten. De kosten zijn het hoogst ten opzichte van

de andere varianten. Verder is het behoud van de huidige ondertafel zeer wenselijk in

deelgebied I. Het betreft hier een steile vooroever, waarbij de huidige bekleding stabiel is.

Bij het overlagen blijft de stabiliteit gehandhaafd wat mogelijk niet hel geval zal zijn bij hel

aanbrengen van nieuwe betonzuilen. Bij variant 3 blijft de ondertafel gehandhaafd voor

deelgebied I en Ill. Verder wordt er in deelgebied V tegemoetgekomen aan de ecologische

wens voor verbetering.

Voorkeursvariant
Op basis van deze afweging komt variant 3 als voorkeursvariant naar voren. Bij deze variant

wordt de ondertafel in deelgebieden I en III overlaagd met gepenetreerde breuksteen. De
boventafel bestaat uit betonzullen. In deelgebied V wordt tegemoetgekomen aan de

ecologische wens voor verbetering door zowel op onder- als boven tafel betonzuilen toe te

passen.

ARCADIS 126



4.2

Tabel 6
vareru 1,

ove,'aginglbetol'llu.len

Tabel7

Vallrint 2, beteruuden

Tabel8

Variant 3, cornbinaue

PtANBESCHRINlt4G WEVERS EN Flt.I.UWERSINlAt.G. POLDER S(Houwwl

Deelgebied 11is het gevolg van een oude dijkval. De bestaande constructie is een bekleding

van zandasfalt met daarover een laag waterbouwasfalt. Als proef is dit aloverlaagd met

breuksteen en gepenetreerd in verticale stroken, Op vcrzoek van de beheerder worden

herstelwerkzaamheden aan de stroken gepenetreerde bekleding in Deelgebied II

uitgevoerd. Deze herstelwerkzaamheden zullen gecombineerd worden met de

werkzaamheden aan het dijktraject.

Deelgebied IV bestaat enkel uit de Flaauwershaven, De aanpassingen voor de

Flaauwershaven worden apart beschreven in paragraaf 5.2 van deze planbeschrijving.

Op basis van het landschapsadvies en de technische toepasbaarheid zijn 3 varianten

ontwikkeld voor de nieuwe bekledingen voor de deelgebieden I, III en V van het

onderhavige dijkvak. In Figuren 5 t/m 7 in Bijlagc 2 zijn de varianten voor de bekleding van

het dijktraject schematisch weergegevcn

Deelgebied Ondertafel Boventafel

~I- -

• ~~_u~steen. ingegoten met asfalt. sk
Breuksteen. in~~E~en m~! asfal!. ~~
Breu_~!.e_en!in_g~goten !!Ie_!~.!'~~_

sk = schone koppen

IBetonzuilenBetonzuilen
IBeto~n-- - --I

I

Deelgebied Ondertafel Boventafel

I~I --j Betonzuilen
8etonzuilen

-- ----_. - -
Betonzuilen

- -- -----

Betonzuilen ;::::~:~:~~--~~ l

IV Betonzuilen

De varianten zijn op de volgende aspecten tegen elkaar afgewogen:

• Constructie-eigenschappen;

• Uitvoering;

• Hergebruik;

• Onderhoud;

• Landschap;

• Natuur;

• Kosten.

De aspecten constructie-eigenschappen, uitvoering, hergebruik en onderhoud zijn in de

meeste gevallen afhankelijk van de gekozen bekledingsmaterialen. Een beschrijving van

deze aspecten en de verhoudingen tussen de verschillende bekledingstypen is opgenomen

in de Handleiding Ontwerpen [lil. 141. De aspecten landschap, natuur en kosten worden

nader toegelicht. Het keuzemodel en de invoermodule van het keuzemodel zijn nader

beschreven in [lit. 1J.

Landschap
Bij variant 2 heeft de ondertafel de eerste tijd een lichte kleur, als gevolg van de nieuwe

zuilen. Later, ervan uitgaande dat de zuilen in de loop van een aantal jaren begroeid raken,
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Tabel5

Aanwezlçe hoeveelheden

matenaal (ExcluSief verliezen)

Ft AfJHSCHRINlfJG WEVERS m FLt.t.UWERSlNl.t.I.G. FOLDER SCHOUWEJ

! IO()f()<:' TUK

_~ Keuze ontwerp

Aangezien hel hier om een bestaand traject gaat waarvan de huidige dijkbekleding moel

worden vervangen, zijn er geen alternalieven ten aanzien van de locatie mogelijk. Hel aantal

oplossingsrichtingen is hierdoor beperkt. Deze moeten vooral gezocht worden in de

diversiteit aan bekledingstypen. De toe te passen bekledingstypen worden bepaald op basis e/
van de beschikbaarheid van herbruikbaar materiaal, resultaten toetsing, inpassing in hel

landschapsadvles en de technische toepasbaarheid.

Beschikbaarheid
In Tabel 5 zijn de hoeveelheden materiaal, zoals betonblokken en basaltzuilen. weergegeven

die vrijkomen bij het vernieuwen van de bekleding en die eventueel kunnen worden

hergebruikt. De andere vrijkomende bekledingen, waaronder Leendertse, Vilvoordse,

Doornikse en Lessinesche steen, indien van geschikte afmetingen, mogelijk alleen worden

gebruikt voor een verzwaring van de toplaag van de kreukelberm. Het 'zeewaarts spreiden'

van de vrijgekomen bekledingen is op de Oostersehelde niet toegestaan. Niet herbruikbare

hoeveelheden dienen te worden afgevoerd.

roeistenen---- -
Qveri9_ _ _ _ _ _ --- -_ 936

Bij de keuze van de bekledingstypen wordt nog geen rekening gehouden met de aanvoer

van bestaande materialen, die vrijkomen bij andere dijkverbeteringen.

Deelgebieden
Op basis van de geometrie, toetsing, technische toepasbaarheid, hydraulische en ecologische

randvoorwaarden is het dijkvak opgedeeld in 5 deelgebieden, te weten:

Deelgebied I: dp 101 - dp 116.
Deelgebied 11:dp 116 - dp 122.

Deelgebied lil: dp 122 - dp 126.

Deelgebied IV: dp 126 - dp 127+5001.

Deelgebied V: dp 127+50m - dpI44+90m.

Deze deelgebieden zijn weergegeven in Figuur 2 in Bijlage 2.
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PlANBESCHRINING WEVERS EN flA"UWERSINlAf.G. POLDER SClioUWENI

3.3.7 OVERI~E A~PEÇT~~

Als uitgangspunt geldt dat er steeds getracht zal worden om tijdens de uitvoering van het
project eventuele geluidsoverlast en/of (verkeersjhinder voor de omgeving zoveel mogelijk
te beperken.
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Tabel3

A:1,!t~lee t! ra:~f-n

lId Ir-' j ':gé"'l'fq~:"n'" If' oç
QFt1lrJr f i2C!lJ?

Tabel4

Advies tOE:It- IkisseJi

bel.led,ng~ca!ego"een boven

GHW

3.3.5

3.3.6

FlANB£SCHRINING WEVER5 EIJ HAAU\'J£RSINlAAG. FOLDER SCHOUWEN I
Dijkpaal Ondertafel

Van (dp] Tot fdp] Herstel Verbetering
101 102

102 105

105 : 112
112 116

IWe~_telijk~ dijkval
. Bin_nenkant dijkval __

; O~stel_ijk dijkyal
i 112 124

[ 124 : 126
Haven westdam

Haven binnen

Haven oost binnen

I Haven oost buiten

I 127+30m ' - r-'28
: 128_, 1}~ou

132 j 133+~r:!!_
133+90m I 134+60m

j~'~J5.;o~-

. Voldoende.- _----_ Goed

Goed

Goed

Goed

Goed

i Voldoende

1 Goed
I GoedIGoed
Geen voorkeur

: Redelijk !I~e~
! Voldoende

fV~ldO~~d~
j Voldoende

1
Ge~n v~or~~ur
Redelijk goed

1R~delijk g~ed

j ~e~_lijk 9~ed
• Geen voorkeur
; Geen voorkeur Geen voorkeur

I
R_ed~lijk goed Redelijk goed

Redel!tkg_o~~ Redelijk goed

yo~oen~~ -~ ~_ed~I~~~~!?d
Redelijk goed 1 Redelij_!cgo~~

_ ~~ido~_nde I Red_eljj_kg_~~d

j Geen voork~~, r _ _~edelijk goed _

~ voorkeur R.!d_e~ij_!c_~~e~
: Voldoende R~~el!l~ ~()edIG-e;~ voorkeur R~~Bj~_g~e~

TG~~_~;o()rk-e~~ ~e~~IiJ.k 9~ed

117 Geen voorkeur

Binnen- en buitenkant Redelijk goed
dij_!c,!al ___ __ ..1 _

122 ----i~---i~~~'~.9~e~126 127 Redelijk goed

!~? _ 129+40m Redelijk 9~d

!~~+40m _ !~3 _ ~~delijk ,goed
133 135, Redelijk goed

:!~+40m -111'_4i:5-'!'+~~'o~mm_~___ t:::::!~::;:
143 I _ _!t~~19_!c_9Eed _

Voldoende------~-
Redelijk goed

~~~elijk _9~~
Redel _goed

~ede_I~_!cgoed,

R~delij~ 9~e~
,Redelij_!c_90e~ _

Uitgangspunt met betrekking tot cultuurhistorie is dat de reeds aanwezige cultuurhistorie.
waar mogelijk. wordt behouden.

MILlE,IJ_BELASTING

Met betrekking tot het milieu is het uitgangspunt. dat milieubelasting zoveel mogelijk moet
worden beperkt. Het project Zeeweringen streeft dan ook naar zoveel mogelijk hergebruik
van aanwezige materialen. Dit geldt in de eerste plaats binnen het dijktraject zelf. Wanneer
dit niet mogelijk is. dan is het streven de verwijderde materialen te hergebruiken op een
ander dijktraject dal wordt verbeterd.

I
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PlANSESCHRlNlNG WEVFRS· rH HA4UWERSINlt.AG. POLDER SCHOUWEN I

Het landschap op en rondom de zeewering wordt bepaald door de Oostersehelde en door
de zeewering zelf. die zich als een lijnvormig element door het landschap uitstrekt. Uit de
landschapsvisie blijkt dat de continuïteit wordt bepaald door:
o de waterdynamiek;
o de vegetatie;
o de historische dijkopbouw;
o de waterkerende functie.

De nadere uitwerking van het landschapsadvies voor dit dijktraject geeft aan op welke wijze
het huidige landschappelijke beeld zo min mogelijk wordt verstoord. De nadere uitwerking
van het landschapsadvles vormt een aanvulling van het algemene advies van de Dienst
Landelijk Gebied, zoals verwoord in het landschapsadvies van het project Zeeweringen.
Voorgesteld wordt om bij het toepassen van nieuwe dijkbekleding gebruik te maken van
donker en licht gekleurde materialen in de onder- respectievelijk boven tafel.

De volgende uitgangspunten worden voor dit traject gehanteerd:
• Benadrukken van de horizontale opbouw door in de ondertafel een ander materiaal toe

te passen dan in de boventafel. Voorkeur geven aan het gebruik van donkere materialen
in de ondertafel en lichte materialen in de boventafel. Kies voor bekledingen waarop
begroeiing mogelijk is.

o De overgangen tussen materialen verticaal uitvoeren en deze overgangen zo min
mogelijk in de boven - en ondertafel laten samenvallen.

o Handhaven van cultuurshistorische elementen.

In het ontwerp wordt rekening gehouden met de wensen uit het advies landschap en
cultuurhistorie Polder Schouwen, Wevers- en Flauwersinlaag (lit. 8). Samengevat betekent
het advies voor het gebied tussen dp 101 en dp 127een voorkeur voor een bekleding
volledig uit betonzuilen of eventueel de ondertafel overlagen en de boventafel voorzien van
nieuw te leveren betonzuilen. Dit gecombineerd met een zo groen mogelijke
onderhoudsstrook. Voor het gebied tussen dp 127en dp 1451igt de voorkeur bij een
bekleding bestaande uit beton zuilen of eventueel de ondertafel overlagen en de boven tafel
voorzien van nieuw te leveren betonzuilen.

3.3.4

Naast de randvoorwaarden die voortvloeien uit de natuurregelgeving geldt voor het Project
Zeeweringen op grond van nationaal en regionaal beleid in principe het uitgangspunt dat
de natuurwaarden op de dijkbekleding (met name wieren en zoutplanten) zo veel mogelijk
hersteld moeten worden en zo mogelijk verbeterd. De criteria om te kiezen tussen herstel of
verbetering van natuurwaarden zijn niet in randvoorwaarden vastgelegd. Als
natuurwaarden kunnen worden verbeterd dan wordt dat afgewogen tegen de extra kosten.

Bijvervanging van de steenbekleding moet de nieuwe bekleding minstens van eenzelfde
categorie zijn waardoor in ieder geval de huidige natuurwaarden hersteld en zo nodig
verbeterd worden. Binnen een traject wordt onderscheid gemaakt in de getijdenzone en de
zone boven gemiddeld hoogwater (GHW). De bij voorkeur toe te passen categorieën, die
hieruit volgen, zijn samengevat in onderstaande tabellen. Indien noodzakelijk, mag van de
voorkeuren worden afgeweken. Dil laatste dient wel duidelijk te worden onderbouwd.
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W.(!8Var~ In FlaaweruslOla.lg, Polder Schouwen. dp 0101· dp 0145.50, emdscorea

U.

f ~.

tI)..!'

~ YJ
• ;.c.-

~• &1 . I 7: • ,e:: " IY I:')C· ! ~ 1 '] XI

, J(.

<" . ,'"
c "'. ""~~, S!<I,JU , ''''4){." 4 ~:

.. :x; ~ .. CO

'''" BD
lOO , 3 oo
I~ 1~
JOO 100

.'"

. 00

0'"
"Xl
Û '0
i oe ]

I II~I.".""
.. OO! . '00

.",

, .",,,---"""_ri BO
300

,"'-
20::

."
'OC

I O~

FIguur ol, eindscores
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Weeve,s- en FfaawerusÎnlaag. Heerenkeet. Polder Schouwen. dp 0101 - dp 0145+50. toplaagtypes
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Afbeelding

Planlocatie en omgeving

"
SAMENVATTING PLANBESCHRIJVING WEVERS- EN FLAAUWERSINLAAG, POLDER SCHOUWEN - PZOT-R-09267 ONTWI

Samenvatting

In 2011 vindt de uitvoering plaats van de dijkverbeterinq van de Wevers- en

Flaauwersinlaag, Polder Schouwen, De aanleg van nieuwe damwanden in het

Flaauwershaventje start rnoqelijk al eind 2010. Het werk maakt deel uit van het project
Zeeweringen. Hierin werken Rijkswaterstaat en de Zeeuwse waterschappen samen aan het

versterken van de dijken in Zeeland. Om veiligheidsredenen mogen werkzaamheden

waarbij de bestaande steenbekleding wordt opengebroken alleen buiten het stormseizoen.

van 1 april tot I oktober. worden uitgevoerd. Voorbereidende werkzaamheden en het

overlagen van bestaande bekleding zijn wel toegestaan binnen het stormseizoen. De

belanqrijkste punten uit deze planbeschrijvinq zijn hier samengevat.

Oe huidige dijk

Het dljkvak ligt op het eiland Schouwen-Duiveland, ongeveer halverwege tussen de
Oosterscheldekering en Zierikzee. De beheerder van het dijkvak is het waterschap Zeeuwse

Eilanden. Het traject begint bUdUkpaal dp 101en sluit hiermee aan op het dijkvak

Schelphoek Oost. uitgevoerd in 2008. Het eind van het dijkvak ligt bUdp 144+90m en sluit

aan op het dijkvak Kisters of Suzanna's inlaag, uitgevoerd in 2008. De dijkpaalnumrnertnq
loopt van noordoost tot zuidwest.

r,t;-_J,-l

PI •• t. van het ".r.k

/

Overzlrhts'SlllJatie Polder Scnou ....en

De Flaauwers- en Weversinlagen zijn twee 'zoetwatermoerassen', De landinwaarts gelegen

dijk betreft een inlaaqdijk. De grens tussen de Weversinlaag en de Flaauwersinlaag ligt bU

dp 110. De Polder Schouwen is een laaggelegen gebied op het voormalige eiland.

Ter hoogte van de Flaauwersinlaag, tussen dp 116 en dp 122, is een oude dijkval aanwezig.

De oude dUkval is te herkennen aan de twee resterende nollen. De primaire waterkering
loopt hier achterlangs. De nollen maken geen deel uit van de primaire waterkering en

ARCADIS I 2
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worden geacht onder maatgevende omstandigheden te bezwjken, De waterkering achter de
oude dijkval maakt geen deel uit van het project Zeeweringen.
Tussen dp 126en dp 127+50m is de Flaauwershaven gesitueerd. Het haventje van Flaauwers
wordt slechts zeer beperkt voor recreatievaart gebruikt en er bevinden zich maar enkele
kleine motorbootjes, De damwanden in het haventje verkeren in relatief slechte staat.
BUdp 132+50m ligt gemaal Prommelsluis.

Toetsing van de dijk
DeWet op de Waterkering scbrijft voor dat de dijkbeheerder iedere vijf jaar de dUken toetst
aan de veiligheidsnorm. In Zeeland is de veiligheidsnorm vastgesteld op 1/4000 keer per
jaar. Eenvoudig gezegd moet een dUk in Zeeland een zeer zware stormvloed kunnen
weerstaan met een gemiddelde kans van voorkomen van 1/4000 perjaar. Het eindoordeel
van de toetsingen luidt als volgt:

Meer dan 95% van de bekleding is afgekeurd.
De kreukelberm is van dp 101tlm dp 126+50m 'goed' beoordeeld.

De nieuwe constructie
Op basis van de geometrie. toetsing. technische toepasbaarheid. hydraulische en ecologische
randvoorwaarden is het dUkvak opgedeeld in 5 deelgebieden. waar de bekleding verbeterd
dient te worden:

Deelgebied I: dp 101- dp 116
Deelgebied 11:dp 116- dp 122

• Deelgebied lil: dp 122- dp 126
• Deelgebied IV: dp 126- dp 127+50m

Deelgebied V: dp 127+50m - dp144+90m

Alleen de bekledingen voor deelgebieden I. lil en V worden afgewogen. Deelgebied 11is het
gevolg van een oude dijkval. De bestaande constructie is een bekleding van zandasfalt met
daarover een laag waterbouwasfalt. Als proef is dit aloverlaagd met breuksteen en
gepenetreerd in verticale stroken. Deelgebied IV bestaat enkel uit de Flaauwershaven.

Bij het ontwerp van de nieuwe steenbekleding is uitgegaan van de beschikbaarheid van
herbruikbaar materiaal. de resultaten van de toetsing. inpassing in het landschapsadveies.
de technische toepasbaarheid. uitvoerings- en beheersaspectenen kosten. Op basis van
afweging op deze aspecten komt variant 3 als voorkeursvariant naar voren. BUdeze variant
wordt de ondertafel in deelgebieden I en 11I overlaagd met gepenetreerde breuksteen. De
boventafel bestaat uit betonzuilen. In deelgebied V wordt tegemoetgekomen aan de
ecologische wens voor verbetering door zowel op onder- als boventafel betonzuilen toe te
passen.

Voor de verbetering van de Flaauwershaven zUn vier alternatieven opgesteld:
Verborgen glooiing achterlangs
Glooiing in haven
Damwand achterlangs

• Damwand voorlangs

Deze alternatieven zijn afgewogen op de aspecten kosten en behoud van cultuurhistorie. In
overleg met de provincie Zeeland is besloten een damwand voorlangs aan te leggen. De
keuze voor de damwand voorlangs zorgt voor het beste behoud van vorm en functie van de
Flaauwershaven. Het historisch beeld blijft hierdoor het best bewaard.

IPZDT·R·09267 ontw ARCADIS I 3
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Effecten op de omgeving

Het projectgebied ligt geheel in het Natura 2000gebied 'Oosterschelde', Door het treffen van

een aantal mitigerende maatregelen zijn er geen significante effecten te verwachten op

soorten en habitats die binnen het kader van de Natuurbeschermingswet een beschermde

status genieten. Ook voor de soorten die op grond van de Flora- en faunawet bescherming

genieten, zijn de mitigerende maatregelen voldoende om wezenlijke effecten te voorkomen.

Het aanpassen van bekledingen leidt bij vervanging in de eerste instantie altijd tot negatieve

effecten op de natuurwaarden. Door het verwijderen of overlagen van de huidige bekleding

wordt de begroeiing op de bekleding (met de daarvan afhankelijk fauna) ook verwijderd.
Deze effecten kunnen niet voorkomen worden, maar zijn slechts tijdelijk van aard. Nadat de

nieuwe bekleding is aangebracht zullen zich op termijn weer natuurwaarden ontwikkelen.

Omdat in het ontwerp tegemoet wordt gekomen aan het landschapsadvies, zijn geen

negatieve effecten te verwachten ten aanzien van het landschap.

Uitgangspunt met betrekking tot cultuurhistorie is dat de reeds aanwezige cultuurhistorie,

waar mogelijk, wordt behouden. Er zullen door de dijkwerkzaamheden geen
cultuurhistorische objecten verdwijnen.

De aan- en afvoer van materieel en goederen heeft voor de omgeving (omwonenden,

recreanten, nabijgelegen bedrijven) slechts tijdelijke geluidsoverlast of (verkeers)hinder tot
gevolg. Door een zorgvuldige keuze van transportroutes zal de verkeershinder tot een

minimum worden beperkt.

1 PlDT-R-09267 ontw ARCADIS 14



ADDENDUM PLANBESCHRIJVING WEVERS- EN FLAAUWERSINLAAG,
POLDER SCHOUWEN (PZDT-R-09267a ONTW)

In de planbeschrijving van de Wevers- en Flaauwersinlaag, Polder Schouwen
dient naar aanleiding van ingediende zienswijze een viertal wijzigingen te worden
doorgevoerd:

• In de samenvatting dient op pagina 6 onder "Effecten op de omgeving" de
zinsnede "Er zullen door de dijk werkzaamheden geen cultuurhistorische
objecten verdwijnen." te wijzigen in "Er zal door de dijkwerkzaamheden één
cultuurhistorisch object, namelijk de voormalige kademuur van een losplaats
voor grind tussen de dijkpalen 140 en 142, (deels) verwijderd worden.".

• Aan paragraaf 2.2.3 dient na object CZO-043 op pagina 17 nog een object te
worden toegevoegd:

o Voormalige kademuur als losplaats voor grind tussen dijkpalen 140
en 142. De loskade is nu volledig opgenomen in de dijkbekleding,
enkel de deksloof is nog als zodanig te herkennen. Op de deksloof is
een gedenkplaat je met opschrift "1911" aanwezig.

• In paragraaf 5.4.3 dient de zinsnede "Geen van de aanwezige
cultuurhistorische objecten zal verdwijnen." te wijzigen in "Er zal door de
dijkwerkzaamheden één cultuurhistorisch object, namelijk de voormalige
kademuur als losplaats voor grind tussen de dijkpalen 140 en 142, (deels)
verwijderd worden. Wel wordt door projectbureau Zeeweringen bekeken of
het gedenkplaat je gehandhaafd kan blijven.".

• Aan paragraaf 6.3 dient vóór de laatste alinea op pagina 33 een alinea te
worden ingevoegd:
"De oude kademuur van de voormalige losplaats voor grind tussen de
dijkpalen 140 en 142 is technisch gezien niet in te passen in de nieuwe
glooiingconstructie en zal (deels) worden verwijderd. Het projectbureau
Zeeweringen onderzoekt de mogelijkheid om de gedenksteen met opschrift
"1911" na de werkzaamheden terug te plaatsen. Omdat er cultuurhistorische
objecten verdwijnen wordt de Beeldbank van de Zeeuwse Bibliotheek
gevraagd de zichtbare restanten van de kademuur en de gedenksteen
fotografisch vast te leggen en op te slaan in het archief."
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Erratum Planbeschrijving Wevers- en Flaauwersinlaag, Polder Schouwen [5/6]

Inleiding
Het onderstaande betreft een wijziging op de Planbeschrijving Wevers- en
Flaauwersinlaag, Polder Schouwen [5/6], document nr. PZDT-R-09267 ONTW. Deze
wijziging is enerzijds een gevolg van het verzoek van Staatsbosbeheer om, in het
kader van het project Zierik tot Zee, een herinrichting te maken van het haventerrein.
Anderzijds wordt er een tijdelijke dijkovergang aangelegd achter het restaurant langs
om zo de overlast op het haventerrein in het recreatie seizoen te beperken.

Herinrichting haventerrein
Staatbosbeheer wil in het kader van het project Zierik tot Zee een aantal kenmerkende
toegangspunten op Schouwen Duiveland beter zichtbaar maken. De Flaauwershaven
bij de Heerenkeet is één van deze toegangspunten. Hiertoe wordt een inrichtingsplan
opgesteld dat aansluit op de werkzaamheden van Projectbureau Zeeweringen aan de
damwand in de haven en het haventerrein. In bijgevoegde figuur is het gebied van de
herinrichting weergegeven (1).

Oprit ten behoeve van fietsroute
Een onderdeel van het inrichtingsplan bevat een aanpassing van de buitendijkse
fietsroute ter plaatse van het haventerrein. Deze loopt nu over de toegangsweg naar
het haventerrein. In de huidige situatie is op dit punt ook veel autoverkeer aanwezig
dat de fietsroute kruist. De nieuwe fietsroute zal over het haventerrein doorlopen en
middels een nieuw te realiseren oprit aan het einde van het haventerrein doorlopen.
Deze oprit is in bijgevoegde figuur weergegeven (2).

Rijkswaterstaat Zeeland Telefoon (0118) 62 13 70

Projectbureau Zeeweringen Fax (0118)621993

Pia Postadres: Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg Email: gertjan wijkhuizen@rws nl

Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1, Internet www.zeeweringen.nl

Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

http://www.zeeweringen.nl
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Aansluiting glooiingsconstructie haventerrein
In de huidige situatie sluit de steenbekleding van het gedeelte Wevers- en
Flaauwersinlaag middels een scherpe knik aan op de steenbekleding van het
haventerrein. Voor de teen van de dijk ligt op deze locatie een pakket bestaande uit
steen, zand en schelpen.
De nieuwe bekleding in de boventafel zal hier bestaan uit betonzuilen. Deze kunnen
niet in een scherpe knik aangebracht worden. Daarom zal de steenbekleding van de
verschillende delen hier vloeiend aangesloten moeten worden. Dit betekent dat over
circa 30m de nieuwe teenconstructie enkele meters naar voren geplaatst moet
worden. Deze aansluiting is in bijgevoegde figuur weergegeven (3).

Tijdelijke dijkovergang achter restaurant
Om de overlast op het haventerrein in het recreatie seizoen te beperken wordt er een
tijdelijke dijkovergang aangelegd achter het restaurant. Deze tijdelijke dijkovergang is
in bijgevoegde figuur weergegeven (4).

Effecten

Landschap
De nieuwe bekledingstypen wijzigen niet ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Er
zijn geen effecten te verwachten anders dan genoemd in par. 6.1 van de
Planbeschrijving Wevers- en Flaauwersinlaag, Polder Schouwen.

Natuur
De aansluiting van de glooiingsconstructie van het gedeelte Wevers- en
Flaauwersinlaag op het haventerrein geeft een beperkte teenverschuiving. Voor de
teen van de dijk ligt op deze locatie een pakket bestaande uit steen, zand en schelpen.
Er is geen schor of slik aanwezig. Er zijn geen wijzigingen in de uitvoeringswijze. De
voorgestelde maatregelen uit de natuurtoetsen blijven hetzelfde, waardoor er geen
effecten zijn te verwachten anders dan genoemd in par. 6.2 van de Planbeschrijving
Wevers- en Flaauwersinlaag, Polder Schouwen.

Cultuurhistorie
De Flauwershaven wordt aangepast zoals vermeld in par. 6.3 van de Planbeschrijving
Wevers- en Flaauwersinlaag, Polder Schouwen. Het nieuwe inrichtingsplan zal een
aanzienlijke verbetering zijn ten opzichte van het oorspronkelijke plan.
Er zijn geen effecten te verwachten anders dan genoemd in par. 6.3 van de
Plan beschrijving Wevers- en Flaauwersinlaag, Polder Schouwen.

Overig
De aanleg van een tijdelijke dijkovergang achter het restaurant langs zal de overlast
ten gevolge van de werkzaamheden voor recreatie op het haventerrein beperken. De
tijdelijke dijkovergang wordt na de werkzaamheden weer verwijderd.
Er zijn geen effecten te verwachten anders dan genoemd in par. 6.4 van de
Planbeschrijving Wevers- en Flaauwersinlaag, Polder Schouwen.
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