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Fietsen en wandelen beperkt bij dijkversterking
Everingepolder / Van Hattumpolder
Projectbureau Zeeweringen versterkt de dijk tussen Ellewoutsdijk en Baarland.

• Sinds deze week is fietsen en wandelen in de omgeving van dijktraject
Everingepolder / Van Hattumpolder tijdelijk beperkt mogelijk. Projectbureau
Zeeweringen versterkt dit jaar de steenbekleding van de dijk tussen Ellewoutsdijk
en Baarland. De afgelopen weken vonden er voorbereidende werkzaamheden
plaats. Nu de daadwerkelijke versterking start, rijdt er steeds meer werkverkeer in
de omgeving. Voor de veiligheid is het nodig om wegen af te sluiten voor fietsers
en wandelaars. Tijdens Pasen gelden de afsluitingen niet vanwege de Omloop van
Borsele. Daarna worden de wegen afgesloten tot het eind van het werk: naar
verwachting november 2011.

De weg vanaf camping Zuudschorre tot de kruising Zeedijk / Vijfzoodijk wordt tijdelijk
afgesloten voor (brom)fietsers. Ook de Zweemersdam en het zuidelijke deel van de
Everingse Binnendijk zijn voor fietsers niet toegankelijk tijdens de werkzaamheden. Voor
auto- en bestemmingsverkeer blijven de wegen open. Verder is de buitendijkse weg vanaf
fort Ellewoutsdijk tot de kruising Zeedijk / Staartsedijk afgesloten voor fietsers en
wandelaars. Op deze weg rijdt werkverkeer om materiaal aan of af te voeren.

•
Omleidingen
Fietsers die het knooppuntennetwerk of de Zak van Zuid-Bevelandroute volgen, worden voor
de veiligheid omgeleid. Dit geldt ook voor wandelaars van het Wandelnetwerk Zeeland. De
bordjes van de Zeêuwse Riempjesroute die dichtbij het werkgebied staan, haalt het
projectbureau tijdelijk weg.

Exacte data via digitale nieuwsbrief
Het projectbureau streeft ernaar om afsluitingen van wegen zo kort mogelijk te houden.
Zodra het veilig is, worden de wegen weer opengesteld. De exacte data van de
openstellingen communiceert het projectbureau via digitale nieuwsbrieven. Belangstellenden
kunnen zich abonneren via de website van het projectbureau: www.zeeweringen.nl.

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

Voor meer informatie zie: www.zeeweringen.nl.

- einde persbericht -

Noot voor redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke McGovern, projectsecretaris van
projectbureau Zeeweringen, telefoonnummer: 088 246 1361 of 06 5268 8241.
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