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Projectbureau Zeeweringen
Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG

behandeld door :

doorkiesnummer :

e-mail:

onderwerp : Dijkverbetering Westkapelse Zeedijk

VERZONDEN 25 JUN 2001
Middelburg, 22 juni 2007

Geachte heer/mevrouw,

In het kader van het Project Zwakke Schakels zal in 2008 de Westkapelse Zeedijk worden ver-
zwaard. Dit gebeurt door de dijk voor een deel overslag bestendig te maken en voor een deel
door een zeewaartse verzwaring met zand aan te brengen.

In het kader van Project Zeeweringen moet de steenbekleding op het noordelijk deel van de dijk
versterkt worden. Volgens de oorspronkelijke planning zou dit werk in 2011 worden uitgevoerd.
Het is echter niet efficiënt om in 2008 zand te storten om dit vervolgens weer deels te moeten
afgraven om de glooiing te verbeteren. Ook voor de buitenwacht is dit niet eenvoudig uit te leg-
gen.

Vanuit het Programmabureau Hoogwaterbeschermingsprogramma is er sterk op aangedrongen
om projecten die op korte termijn uit kunnen worden gevoerd ook daadwerkelijk uit te voeren,
omdat de komende periode onderuitputting van de beschikbare financiële middelen dreigt en
juist op langere termijn een tekort kan ontstaan. Het waterschap hecht er dan ook aan het werk
in 2008 uit te voeren. In dat verband willen wij u verzoeken om uw planning aan te passen en
het werk aan de Westkapelse Zeedijk in 2008 te verrichten met de aanpak van de zwakke scha-
kel.

Wij stellen daarbij de volgende taakverdeling voor:
• Projectbureau Zeeweringen maakt het ontwerp voor de verbetering van de gezette steenbe-

kleding en voert het werk uit.
• Waterschap Zeeuwse Eilanden integreert het ontwerp in het dijkversterkingsplan op grond

van artikel 7 Wet op de waterkering dat wordt opgesteld voor dit dijkvak in het kader van het
Project Zwakke Schakels.

• Projectbureau Zwakke Schakels zorgt voor de natuurtoets en natuurvergunningen en het
benodigde archeologische onderzoek.

Wat de uitvoering betreft stellen wij voor dat de verbetering van de steenbekleding in het voor-
jaar van 2008 plaatsvindt. De zandsuppletie kan daarna worden aangebracht en vervolgens kan
het overslagbestendig maken van een deel van de Westkapelse Zeedijk worden uitgevoerd.
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Mocht u over het bovenstaande nog vragen hebben kunt u contact opnemen met onze mede-
werker (telefoon

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van
waters Aáp"Zeeuwse Eilanden
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