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Van februari tot en met juli 2011 werkt projectbureau Zeeweringen aan dijktraject Uw kenmerk
Gat van Westkapelle. We versterken bijna anderhalve kilometer dijk nabij het
badstrand van Westkapelle. Bijlage(n)

De werkzaamheden aan de dijk zullen niet ongemerkt voorbij gaan. Er kan sprake
zijn van overlast in de vorm van stof, stank en geluid. Daarnaast zal recreatie op
delen van het strand niet mogelijk zijn.

Van de Stichting Standexploitatie Walcheren (SSW) hebben wij een overzicht
ontvangen van huurders van strandcabines in Westkapelle. Hieruit blijkt dat u een
of meerdere strandcabines heeft. Met name de beperkte recreatie op delen van
het strand heeft voor u dus gevolgen. In deze brief leggen wij u uit wat deze
gevolgen precies zijn.
Overigens heeft de SSW ons de informatie over huurders van strandcabines te
goeder trouw gegeven. Wij verzekeren u dat wij vertrouwelijk met deze
informatie omgaan en deze alleen voor eigen gebruik voor het werk in
Westkapelle toepassen.

Gevolgen strandcabines
Het werk aan dijktraject Gat van Westkapelle vindt plaats tussen 1 februari en
eind juli 2011. Het werkgebied loopt van de Tank tot 100 meter ten noorden van
strandpaviljoen Scheldezicht. Het werk is verdeeld in een noordelijk en zuidelijk
deel (zie bijlage). In het noordelijk deel ligt de noordzijde van het badstrand; in
het zuidelijk deel ligt de zuidzijde van het badstrand en het strand bij
Scheldezicht.

Noordzijde badstrand
Het werk vindt plaats vanaf de Tank tot in het duingebied bij de speelplaats. Dit
heeft gevolgen voor strandcabines 4 t/rn 120. We werken op deze locatie van 1
februari tot en met 13 mei. De betreffende strandcabines kunnen dus vanaf 14
mei geplaatst worden.

Zuidzijde badstrand
Het werk vindt plaats ten noorden van het KNMR-gebouw. Dit heeft gevolgen voor
strandcabines 230 t/rn 280. We werken op deze locatie van 1 maart tot en met 1
juni. De strandcabines kunnen dus vanaf 2 juni geplaatst worden.
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Strand ten noorden van Scheldezicht Rijkswaterstaat Zeeland
Het werk vindt plaats ten zuiden van het KNRM-gebouw tot zo'n 100 meter ten Projectbureau Zeeweringen

noorden van strandpaviljoen Scheldezicht. Dit heeft gevolgen voor strandcabines
B20 t/m BSO.Hier werken we tot aan de bouwvak (22 juli). Omdat dit een lange Datum
periode is, biedt de Stichting Strandexploitatie Walcheren huurders een 8 november 2010

alternatieve locatie aan naast strandpaviljoen Strandzicht. Vanaf 23 juli heeft u de Ons kenmerk
mogelijkheid terug te keren naar uw oorspronkelijke locatie. Desgewenst kunt u PZST-B-I0153 com

ook het gehele seizoen gebruik maken van de alternatieve locatie.
De Stichting Strandexploitatie Walcheren maakt de alternatieve locatie geschikt
voor het plaatsen van strandcabines. U kunt hier vanaf 1 april terecht.

Op het moment dat de strandcabines weer geplaatst kunnen worden, stelt de
Stichting Strandexploitatie Walcheren u hiervan op de hoogte. De strandwacht
van Westkapelle, Adri de Nooyer, zal op de gebruikelijke manier contact met u
opnemen.

Explosieven
Dijktraject Gat van Westkapelle ligt in een gebied dat verdacht is met betrekking
tot eventuele aanwezigheid van explosieven uit WOIl. Mochten we tijdens de
werkzaamheden grote explosieven ontdekken, kan dit vertraging met zich
meebrengen. De hierboven vermeldde data zijn dus streefdata. Hoewel wij alles in
het werk zullen stellen op 13 mei! 1 juni! 22 juli klaar te zijn, kunnen wij dit niet
garanderen.

Plaatsen van de strandhuisjes
Heeft u strandcabines die buiten het werk vallen? Deze kunt u plaatsen zoals u
gewend bent. We zorgen er namelijk voor dat het badstrand altijd bereikbaar is
vanaf de Tank en vanaf het plateau van het KNRM-gebouw. Stichting
Strandexploitatie Walcheren zal u op de gebruikelijke manier op de hoogte stellen
wanneer u deze strandcabines kunt plaatsen.
Bij deze strandcabines dient u wel rekening te houden met enige overlast in de
vorm van stof, stank en lawaai.

Extra informatie
Op 7 december vindt een openbare informatieavond plaats. Via deze weg nodig ik
u uit bij deze aanwezig te zijn. De bijeenkomst vindt plaats om 19:30 in het
Kasteel van Batavia, Zuidstraat 143 te Westkapelle.

Verder kunt u zich via onze website (www.zeeweringen.nl) vanaf begin december
abonneren op een digitale nieuwsbrief. Tijdens de werkzaamheden houden wij u
hierin wekelijks op de ·hoogte van de voortgang van het werk.

Tenslotte vindt u in de bijlage aanvullende algemene informatie over de
werkzaamheden in dijktraject Gat van Westkapelle.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact met ons opnemen via
088-2461370 of info@zeeweringen.nl.

Met vriendelijke groet,

DE STAATSSECRETARISVAN INFRASTRUCTUUREN MILIEU,
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•ringen
GAT VAN WESTKAPELLE

Veiligheid, daar draait het om

Van februari tot en met juli 2011 werkt projectbureau Zeeweringen in
dijktraject Gat van Westkapelle. We versterken bijna anderhalve kilometer
dijk. Zo blijft het achterland goed beschermd tegen overstromingen.

Dijktraject Gat van Westkapelle loopt van dijkpaal 211 tot net voorbij dijkpaal 225. Dat is vanaf
De Tank tot ongeveer 100 meter ten noorden van strandpaviljoen Scheldezicht. Binnen dit
gebied versterken we de steenbekleding van de dijk.

• Wie zijn wij?
Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en waterschap
Scheldestromen i.o. Het projectbureau versterkt de steenbekleding van de Zeeuwse dijken.
In principe is Zeeland nu al veilig tegen overstromingen. Toch is dijkversterking nodig. De
huidige veiligheidsnorm is namelijk dat alle Zeeuwse dijken een superstorm moeten kunnen
trotseren, die theoretisch gezien eens in de 4000 jaar voorkomt. Ter vergelijking: de storm van
1953 komt gemiddeld eens in de 250 jaar voor. In 2015 moeten we in totaal 325 kilometer dijk
hebben versterkt. Alle Zeeuwse dijken voldoen dan aan de huidige veiligheidsnorm.

Wat gaan we doen?
We versterken de dijk door de oude steenbekleding te vervangen door nieuwe, zwaardere
betonblokken of door de bestaande stenen te overlagen met breuksteen en gietasfalt. In
Westkapelle is het achterland ook beschermd door een duingebied. De dijk sluit onder het zand
aan op het duingebied. Om die dijk te kunnen versterken, moeten we dus een groot gedeelte
van het duin afgraven. Nadat de dijk onder het duin is versterkt, wordt het zand weer op de
oorspronkelijke plaats teruggebracht. Daarna plaatsen we stuifschermen en planten het duin
weer in met helmgras.

Waar werken we?
Het dijktraject is opgesplitst in een noordelijk en een zuidelijk deel:• • Noord

• Zuid
Vanaf de Tank tot in het duingebied bij de speelplaats
Vanaf het plateau bij het KNRMgebouw tot ongeveer 100 meter ten
noorden van strandpaviljoen Scheldezicht.



Wanneer werken we?
Het werk vindt plaats tussen 1 februari en eind juli 2011. Om overlast voor recreanten zoveel
mogelijk te beperken hebben we een fasering opgesteld:

• Fase 1
• Fase 2

1 februari - 13 mei, Werk aan de noordzijde
1 maart - 22 juli, Werk aan de zuidzijde
Binnen deze fase is het werk bij het zuidelijke badstrand 1 juni afgerond.

Let op: dijktraject Gat van Westkapelle ligt in een gebied dat verdacht is met betrekking tot
eventuele aanwezigheid van explosieven uit WOIl. Mochten we tijdens de werkzaamheden grote
explosieven ontdekken, kan dat vertraging met zich meebrengen. De aangegeven fasering
betreft dan ook streefdata. Hoewel wij alles in het werk zullen stellen op 13 mei! 1 juni/ 22 juli
klaar te zijn, kunnen wij dit niet garanderen.

Wat zijn de werktijden?
We werken van maandag tot en met vrijdag:

• Noord
• Zuid

08.00 - 19.00 uur
07.00 - 21.00 uur

Op zon- en feestdagen werken we niet. Werk op zaterdagen vindt alleen plaats bij uitzondering.

Hoe rijdt het werkverkeer?
Om het werk te bereiken, hebben we een transportroute vastgesteld. Deze vermijdt
dorpskernen. Hierdoor hebben de bewoners van Westkapelle en Zoutelande weinig overlast van
vrachtwagens. Transporten vinden plaats tussen 08.00 en 19.00 uur.

•
De transportroute loopt deels over de buitenberm van de dijk. Ter hoogte van de Tank gaat de
transportroute naar de kruin van de dijk. Vanaf daar volgt het het wandelpad op de kruin,
achterlangs het badstrand via depot Erica naar het plateau van het KNRM-gebouw.


