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Samenvatting

In 2011 vindt de uitvoer inj; plaots van de dijkverbetering v.in dl' Ol'stcrd,\m Noord. I let

wcr], maakt onderdeel uit van het project Zcewcringen. l lierin werken Rijk!:>\\',ltcfSt;J.1t en

de Zeeuwse waterschappen samen aan het versterken van de dijken in Ze,'land

Om vvrligheidsredencn mogen werkzaamheden waarbij de bestaande stccnbe kle ding vvord t

opengebroken alleen buiten het stormseizoen. van 1 april tot I oktober, vvordcn uitgevoerd

Voorbereidende werkzaamheden en het overlagen van best.iand« "l'klL'din~ lijll wel

toegestaan binnen het stormseizoen.

I)" belangrijkste punten uit deze planbeschrijving zijn hief '''Il1,'ngc\'at.

De huidige dijk
liet dijkvak Oesterdam Noord betreft het noordelijke del'l v.in de \ erbindingsd<lm tlls~en

Zuid-Bevcland en het eiland Tholen en valt onder het bcheer v.rn Rijksvvaterstaat Zl'l'1,lI1d,

Waterdistrict Zeeuwse Delta en ligt in de gemeente Tholen, Het gedl'cllt.' dat is geselecteerd

voor verbetering ligt tussen dp1079+75m en dp1140 en heeft een tut,)le IcnglL' van ongevec:

Ó km. De dijkpaalnu mmer ing loopt 0l' van noordwest na.) I' zuidoost.

•
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Naar het oosten ligt de verbinding tussen Je Westersehelde (Schelde) en de Ri)!l, hl'!

Sclwlde-Rijnl..anaJI. De Oesterdam is een van de darrunen die behoort tot de

compartimentermg\\'erl..en in de Oostersehelde. De Oesterdam i.. mei 11 kilomeu-r het

langstl' 'Dcltawerk'. De Oesterdam is f'<lS in 1986 gerc('d gekomen, ,lie 1,1,lt,I,' (ll1d"ld"l'l v.m

dl' Deltawe-rken.

Op de Oesterdam ligt dl' Nb5'1, de provinciale weg tussen Zuid-Bevelend en Thnh-n. ,'\ol,hl

dL' pro\ I!1cidle weg I~ L'ell parilllel\\eg ge,ituel'rd,



'.t<r

Tussen dpl084 en dplOR9 bevindt zich de Bcrgscbcdiepstuls De hav cridarnrrn-r, '.,)11 dl' ~Iui"

behoren niet tot de pr imairc waterkering en vallen buiten dl' ~lllf)l' van Project

Zevwcr ingvn.

Tussen dplOSO en dp!08~ ligt l'en strand N.lgenoeg het gl'hell' traject wordt in dl' zorm-r
druk bezocht door recreanten.

l~,ng~ een deel van het traject tussen dp l !2'i en dp l I~O ligt dl' pJrilllelweg op de berm nabi]

de steenbekleding, vanaf dp112'i richting dl' Bergschediepslul' is de parallelweg ol-' dl' I-.. ru in

ge~itul'erd,

In de vooroever van hvt tr.IJe(t vrndt wvcr v 1:<::'l'flJpl.l.ll:-.

•
Toetsing van de dijk

De Wet op de WatC'rkcring schrijft voor dat dl' dijkbeheerder iedert' "Ijl ).JM de dijken toetst

aan dl' veiligheidsnorm. In Zeeland is dl' veiligheidsnorm vastgesteld op I i~OI)O keer pel

1<1;Jr.liet eindoordcel van de toctsrngon luidt a ls volgt:

De gehele bekleding op dl' boventafel is 'onvoldoende gct(lC't~t

De koperslakblok ken op de ondertafel Lijn geJ,'ûJ1c<.'prd getOl't~t en scoren 'glll'd',

Voorwaarde hierbij is dat aan de bovenzijde een bekled Ing aangebracht wordt die op

de koperslakbekleding steunt

Die' kreukelberm is 'goed' getoetst.

Oe nieuwe constructie
Op ba~is van de geometrie, toetsing, technische toepasbaarheid, hydraulische en ecologische

randvoorwaarden is het dijkvak opgedeeld in 5 deelgebieden, tt' weten:

Deelgebied I: dpI07,)·, 75111- dplOSll .. ')Om,

Deelgebied 11:dp1080+50m -- dpIOIi3+7:ïm,

Deelgebied III dpl083+75m - dpJ089+25m,

Deelgebied IV: dp1089+25m - dpll25.

Deelgebied V: dpl12S - dp1040,

•
Alleen de deelgebieden 11,IV en V zijn afgewogen, voor de andere deelgebieden ligt de

bekledingskeuze vast. In deelgebied I wordt het bekledingstvpe VJIl het aans luircndr-

dijkvak 'Tholen 2' voortgezet, bestaande uit een overlaging VM) de ondertafel met

gepenetreerde breuksteen en betonzuilen op de boventafel. In deelgebied III ligt de

Bergschcdicpsluis. De nieuw Jan te leggen bekleding bestaat hier uit een vcrborgen

glooling~Ç()llstrllctie met gepenetreerde breuksteen 10-60 kg Of' een gt'otextil'l.

Bij het ont wcrp van de nieuwe steenbekleding voor deelgebieden 11, IV en V is uitgegaan

van het hergebruik van materialen, de tcchruschc en ccologisch« tOCf'.l~b.l.1rhl·id van

vcrschillende bekledingstvpcn, de inpasbaarheid in het landschap, uitvoerings- en

beheersaspecten, natuurwaarden en kosten. Uit afweging VJn deze aspecten komt variant ~

als voorkeursvariant naar voren. In deze vilriant wordt de ondertafel gehandhailfd. De

boventafel wordt voorzien V.1J1 waterbouwasfalt tot een niveau van N.A.P.+3,50 m met

daarboven Iwrgl'bruik VJJ1 gekantelde (Haringmanlblokken.

Effecten op de omgeving
liet gehele voorland \'.:IJl het dijktraject maakt deel uit van het Natura 2000 gebied

'()"stl'l schelde en valt grotendeels onder het aanwijzingsbesluit tot Beschermd

Natuurmonument. DUllI' het trl'f(en van een aantal ruitigerende maotrcgclcn z ijn gel'll

signifJc.1J1te etterten te verwachten op soorti-n en habitats.

Md/I.111 I)



I {ct .:lanr.:l,,»en van bekleding!?11 leidt bij \'er\'ilng!?n in ecr-.tc ilhtantie altijd tot lll'gJtll'\l'

f'lfet'lcn (lP d,' natuurwaarder, Door het vcrwijdere-n ,,! (l\'CrILl~l'll 1.111dl' 11Llldigt' bekl,'dill~

wordt de begroeiing op de be kledmj; t mct de daarvan ,11l1ilnkehjkt' I,WIl')) ouk verwijderd.

DeLl' dfecten kunnen niet voorkomen worden, maar zijn slee hts tijdelijk van ,IJrd j\J,ld,lt d,'

nieuwe bekleding i" ,langt'bracht, zullen zich up tcrrrujn l\'t'er n.tt uur "',I.Hdl'rl Ill1t\\'Ikkl,ll'l1

Ol11dJt in 11(>1ontwerp tegl'llh)('1 wordt gl'koml'n aan hel adv.c- lilt dl' 1,ll1d,,·h.JI"\ I'll'. /1)11

geen l1l'gatii'\'l' effeCli'n te vcr« achten 1"1l ,ldIlZi('1l 1,111hl'( I,md" h,lf"

L'ltg,lngspunt 111l't betrekking tnt cultuurhistorie I;, dat de .1,111\\t'/I~<" ultuurhi-tor n-, 1\"1,,,.

n1t>~l'lljk, wordt behouden.

Fr nJn \olgen, dl' C\lJtllurhl,turi;,d1l' k.l.Ht g"l'n l\lltll\lrhj,tllri'llh' (,I"I11<'lll\'n 1,111).:'l1\'t

gdwlc traject. Clf) [>,151' ',111 de t\rcheolugi;,c11l' Monuruonh-nk.r.rr: Ll'l'I,1l1d l'n Illdit'.Jlil'I'"

Kaart ,',111 /\rch,'ulogi,clw VV,IMden Lijn er lilngs het dijkvak ~e"l1 hij/llndl'rlll'delllt'

vcrwachten.

Op b,I~I" \'''11 het r.Jpp,'rt (ultuurhisturie ,1.111 de Ol)"lt-r~(h('ld,·dlJkL'1I [lit 41 valt Iwt

dijktraject binnen ~el'n enkel cultuurhistorisch cluster 1:('11tl\'('l,t,,1 objecten lijn \'.111

cultuu rhisror rsrh bl'bng \'001' dil traject: dl' Oesterdam lt'1f ,'tl de "pl,,'lm,ltI'pl,JI,'n I)t'

Invloed van het \'('I'\'wngen ,',JI1 stel'llbl'kleding op deze objecten i, klein en dOl'l derhalv ..

niets af aan de cultuurhiston,che waarde.

•
De <1.:111-en afvoer van materieel en goederen heeft voor dl' ol11).:"\'Ing (0111 wonend en,

reereenten. nabijgelegen bcdr ijvcn) slecht« tijlit'lijkl' ~t'lllld~')"l'rld~1 cl! (""1'1.."<'1 ,)hllldl'r !lil

gl"'l)lg, D,)or l'l'll zorg,'uldlgl' k(,lI/l' ".1n transport rou I", L,IJ d,' 'l'rkl'l'r,hllldl'r 1,'1 ",'li
minimum worden beperkt.

•
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Inleiding

•
Fen groot deel van de Nl'derlandsC' d ijkvn wor dt aan Je Il ....·/ijde lL"gengul\l'n besr herrnd

door een steenbekleding. Uit \\".l.lrnl'min~l·n van dl' Z('l'll\\·"<.' \\',lkrst'h.:lPI't'1l en ()ndl'r/(ll'~

van dl' Technische Adviescommissie voor de Wa!erk('nngen (TAW) is gebleken dal veel

steenbekledingen in Zeeland onvoldoende t('gom zeer zware stormen bestand zijn en niet

voldoen aan de veiligheidsnorm. Ze zijn in veel gevallen Ie licht. Daarom IS in 19% het

project Zeeweringen gl'start en werken Rijkswaterstaat en dl' Z~'l'lIWSe waterschappen

samen in het projectbureau Zeeweringen. Doel van het project is de met steen beklede delen

van dl' buitentaluds van de dijken te vcrbeteren 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 dl' Oostersehelde uitgekozen.

waaronder het traject van de Oesterdam Noord. Het dijkvak ligt tussen dp1079+7"irn en

dpl140 en heeit een totale lengtl' ,',m nngl'\'eer 6 km. Zie onderstaende afbeelding en f'iguur
,',]11 Bijlage 2.

/J.tb •• _ +d'II(J 1
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Na dl' \'erbl'tl'ring moet dl' steenbek lcding van dil dijkt raject voldoen aan de

\'eillgheidsnorm l'o,1b dil' i~ \'.:s,tgl·ll'gd in dl' Wl't lIP dl' \\',ltl'rkt·flng. \'eilight'id Iwl'ft dl'

eerste prioriteit, rnaar bij dl' dijkvcrbeterinj; is er ook aandacht voor dl' gl'\'olgen van het



wcr k voor landschap, natuur, cultuurhistor i« (dl' zogenoemde LNC-waardcn) cn cvcntuck-

andere belangcll.

Deze pl;:mbeschrijving (met bijlagen) bevat alle informatie die relevant wordt geacht \'OlH de

inspraakprocedure en de uitemdelijke besluitvor nung Naas: een beschrijving van de

s it u at ic op en rand het traject en dl' randvoorwao rdr-n l'nllitg.lng~I'"nll'n dil' hij dl'

uitwerking van dit plan Lijn gehanteerd, vindt er een ond,'rbnuwing en beschrlj\'Ing 1,1,1<1h

V<1nhet nieuwe ontwerp, Ten behoeve van de u it vocrinj; zijn maatregelen opgenomen en

worden voorzieningen, dil' zullen worden getrot fen om eventuele n,ldelige effeeren van het

wer], op de LNC-waarden te beperken (mitigcrcnde en v('[bet"rm,latll'gelell), beschreven

Afsluitend wordt Ingega.:ln Pp d,' IC' \ olgen proccdure- en de besluit\")[ll1ing rond dil 1'1,111

Deze planbeschrijving is een S<lmeJ1\',ltting van het tvchni-ch ontwerp en de u,tgl'v'll'rdl'

natuurtoetsen. Alle relevante doeurnenten Lipl vermeld 111 dl' IIJ~t met rcterentu-s (BIJI'lgl' I'

De planbeschrijving is bedoeld:

• als m.e.rvbeoordelingsnoritie. zoals bedoeld in artikel 7.lla eerste lid van de Wet

rrul icubeheer

• als plan zoals bedoeld in artikel 7 van dl' Wt:'l op dl' W,'terkering.

• als basis voor het ,IJn\Ti'lgC'n van vergunningen pn/ol ontlwtlingen, \\'.Jaronder de

ontheffing van de bepalingen in de 1'101'.1- en t.lUIl.1\\'el en vergunningen ol' grl)nd v.in dl'

natu u roescherm ingswet.

•
Volgens de Europese Vogel- en II<lb'I.llnchtlijn, d ie geÏmplen1l'ntL'L'rd is in de

Natuurbl·,,('herllling~\\'ct 1998, moet voor Ingrepen dil' mllgehJI-. l'en ,ignifiC,1I11 l'lll'll uI' dl'

natuurwilarden hebben een 'passend« beoordeling' "'ordell uitgvvoerd. 1)(: re,lIlt,ltt'1l \ an

de beoordeling zijn in deze planbeschrijving meegenomen In het kader van de Flora- en

faunawet dient vastgesteld te worden Di een ontheffing noodzakelijk i,

De planbeschrijl'ing is door het projectbureau Zeeweringen opgesteld in overleg nu-t dl'

beheerder van de dijk, het waterschap Zeeuwse Eilanden. N,1 \',lststC'lIing \',111 de

planbeschr ijvrng door de bcheerder wordt dit ontwerpplan zowel bij de bcheerder als bij dl'

provincie Zeeland ter inzage gelt'gd, Cedllrende de inSpril.ll-.f'l'riodl' "rijgt eenieder Ul'

gelegenllC'id om zijn of haar 7il'n;.wijze over het plan .1,111de provincie "l'llb,l.H te rnakeu.

Mogelijk zijn de z ienswijzcn voor de beheerder aanleiding om lu-t plan te wijzigl'n, Dl'

z ienswijzen en dl' (eventueel gt'\\'ijzigde) planbC'schrijving worden vervolgens dct initu-!

\'ibtgesteld door dl' beheerder en ter gOt'dkeunng aan C('dl'put",'rdl' Stoten van Zvei.1nd

voorgelegd. Hun besluit over dt' gocdh'uring wordt bmncn zes weken b"I-.elldgema.:ll-.t

•
Voordat Cedepute,'rde ::>taten hl'! pl.:ln g()('dkeurell, beslissen 7ij ui het al d.m niet

noodzakelijk is om \'oor.1fg.Jand aan het goedkcurmgsbesluu l'en milieuctlL"CtrJf'port tp

loten opstellen.

.,,, s.Ó. 8
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Sit uatiebesch rijvin 9

2,1 DE DIJK

HUIDIGE SITUATIE

l Iet dijkvak Oes terdam Noord betreft het noordelijke dC1.'1van JL' vcrbinding-dum tlJ~'l'n

Zuid-Beveland en het eiland Tholen en valt under het beheer van Rijkswaterstaat Zeeland.

Wotcrdistrtcr Zeeuwse Delta en ligt in de gemeente Tholen, De situatie en het projectgebied

zijn weergegeven in Figuur I en Figuur 2 in Bijlage 2, Het gt'deelte dill is geselL'Ct('l'rd \'DOr

verbeter ing ligt tussen dpl079+75rn en dpll-iO en heeft een totale lengte van ongevel'r b km,

1)(' dijkpaalnurnrnering loopt op van noordwest naar zuidoost.

Naar het oosten ligt de verbinding tussen de Westerschelde (Schelde) en de Rijn, het

Schelde-Rijnkanaal. Dl' Oesterdom is één van de dammen dil' behoort tot de

compar timcnter ingworkr-n in de Oostersehelde. De Oesterdam is met 11 kilometer het

I,)ng:-tl' 'Deltawerk'. De Oesterdam is pas in 1';)1)6gert'ed );L'komen, als la.lI;.!L' onderdool van

dt' J)t'It.lwerken,

Op de Oester-dam ligt de N659, dl' provinciale weg tussen Zuid-Boveland en Tholen, Na.:lSI

de provinciale wC'g is een parallelweg gesitueerd,

•
Tussen dplO84 en dpl089 bevindt zich de Bergschedicpsluis. De havendammen van de slui»

behoren niet tot de primaire waterkering en vallen buiten de SCOPl' van Project

Zeeweringen

TUSSl'n dpl080 en dpl08-1ligt l'en strand, Nagenoeg het gehele traject wordt in de zomer

druk bezocht door recreanten,

l_.lllgs een deel van het traject tussen d pIJ 25 en d piJ 4lJ ligt de parallo] \\'t'g IIp de berm nabi]

de ste,'nbC'klc'ding, vanaf dp l J25 richting de Bcrgschediepsluis is dl' p.lr,11Iel\\'l'g 0l' de k rurn

gesitueerd.

In de \ ooroever van het traject vindt weervisserij plaats,

! ' OPBOUW EN BEKLEDING

I )l' be~t,l,lIld,' bekJt'dmgen van hel dijktraject zijn schematrsch \\'l'ergq;"\ ell in Figuur:< in

I3ql.lb" 2, I),' karaktcristiek« d w.irspror iel en zijn weergegeven in Fiplur 1\ t/m J2 in Bql.rgt'.,

·',f·e All 9
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Het principeprofiel van de buitenzijde van een dijk bestaat in het algemeen uit de teen. dl'

ondertafel. de boventafel. de berm en het bovenbeloop (Atbl'l'lding 2), 1)(' teen wordt tq;l'l1

erosie b ...scherrnd en ondersteund door l'en kreukelberm Ik kreukelberm en (een deel van)

dl' ondertafel kunnen bedekt z ijn met een l.l.:lg slik, Ik schl'ldlng tuss ...n de onder- ell

bO\'t'nt.Jfelligt op het Gerniddcld Hoogwaterpeil (CtlW). \,'l'll-.", libt op l'en niveau 1,111

\LAY, ·1.95 m,

Op dr- ondertafel bestaat het gehl'le dijkva], uit koper slakblokken op l'en fdtl'rmn,tl'udll'

van 'i centimeter met een mijnsteen onderlaag.

IJe boventafel van het betreffende dijkvak heeft over dl' gehele lengte dezelfde opbouw van

dl' toplaag, namelijk Hari ngrnanblokken Llp klei, rnvt d.i.rrboven vlakke blokken or kiel met

o.insfuitcnd doorgroeistenen. D"'ZL' bel..leding begint op (11<.1 N/\,I', i 1,tiO III ol N,i\.I', + 2, 10

m, De berm varieert russen N,A,P,+4,OO m en N,,\,I',-+ 5,00 m, I)e kruinhoogt« van de

Oesterdam 1:<gemiddeld tussen N,A,P,+5,60 m en 1\./\,1'" b,OO III

Bij dpl079+751llligt de aansluiting met 'Tholen 2', dl' .lansluiting be~t.l,lt uit gqwlll'trcerde

breuksteen. De glooiing "an 'Tholen 2' bestaat uit een \'01 en 7.,1tbL'pl'l1l'trel'rde breubll'l'll

bekleding tot gemiddeld hoogwater met daarboven betonz uilen (l lydrozuilcn: mei

daarboven een asfaltweg, Bij dpJ080 ligt een str.md.

De helling van het dijktalud vaneert van circa 1:3,6 tot J:·l,O, 1)(' J..ern ,',111 de d ijk bestaat uit

zand,

EIGENDOM EN BEHEER

lil'! dukvak ligt aan dl' no~tt'r"'Ill'lde en \.llt under het bl'het'r, .111 Rljk.,\\.ltL'I',tJ.tt Let'land,

W.lterdistflct Zeeuwse Delta.

VEILIGHEIDSTOETSING

DI.' Wet op de Waterkering schrijft voor dat dl' dijkbeheerdor ipdel'c \'iJI Jil']l dl' diJkl'11 toebl

aan de veiligheidsnorm, In Zeeland is de veiligheidsnorm \'a~tgl'~teld IIp 1 !-tOOt) ket'l per

I,]ar Eenvoudig gezegd moet een dijk in Zeeland een zeer z w.rrc storml'll)ed kunru-n

weerstaan met een gemiddelde kans van voorkomen van J j·lOOO per jaar.

liet vv.uorschap Zeeuwse Eilanden heeft de gezette beklt'dingt'l1 IJng~ het );l'I1('ll' d ijkva],

~l'l'n\'l'lltari~eerd, en g lobale en gl'dL'tailleerde tOC'tsingen uitgt'\'LIl'fd Bij dit dijktrdjell hvcft

hl'! \\ .llt'r~(hap de toetsing uitgel'uerd voor Rijkswatersta,» Diens: Zeeland, \Valel disuut

Ze('U\\'''l' [)elt,1, Bi) deze toetsingen is het merendeel van de bl'kledingel1 iJb 'onvoldoende'

:~~{ A.n 10
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beoordeeld, Controle en \"rljg.l\'e hierop is uitgcvocr d door het projectbureau Zccwermgen
lIit. 21

liet eindoordeel van de toebingen luidt .1" volgt:

De gehele bekleding op dl' hoventatel i- 'onvoldoond«' gl't",obt

IJe koperslakblokken \)1' dl' 111ldert,1I1'1 z ijn ge,1\ <l1l(C'L'ld gl'tlleht en scor r-n 'gul'd'

Voorv oloJrde h ierbij i~ dolt aan dl' bovvnzijd« ven hd,kdll1g ol.lIlgl'br<lcht wlud t cl u- up
de koperslekbek led ing steunt.

Dl' kreukelberm IS 'goed' gt'toebt

Op het gedcel Ie ar h te r dl_' h01 vendammen van de Bcrgschcd icps] u is dient e<'1"0\ L'rbUI gl'll

glooiingsconslructie tt' worden glorl'olI iseerd (over 'i() m vanaf dl' zichtbare dijk richting dr-

-.luis) Zie Figuur 1013 in BIjldgl' 2, De verborgen glooling'lolbtrut'lil' wordt dl)l'rgl'/l't t,'l

tegen het achterloopsheidsschorm van de Bcrgschcdiepsluis.

• In Figuur -l van BiJI.,ge 2 IS het eindoordeel van dl' toel,illg \'0111 dl' bestaande bekledingell In

het dijktraject schematisch weergegeven,

lNC-WAARDEN

Ik Wet op de WJterkering schrijft voor dat bij dijkverbeteringen altijd rekening mol'!

worden gehouden met alle bij de uitvoering van het plan betrokken belangen, Dil ~l'ldt met

name voor de natuurwaarden in het projectgebied die op grond van de

Naruurbcschcrmingswct en Hora- en Iau nawct een bescherrnd« ,tatlb hebben,

LANDSCHAP

De zeewerrngr-n langs de Oostersehelde bestaan grofweg uit l'('n stelsel van dijl-elll'n

dammen, Beide elementen hebben in prlncipo een ster" en duidelijk cultuurtechnisch

karakter en bepalen de ruimtelijke cllnfiguroltie van het gebied rundom de Oostersehelde. Dl'

Oosterschelde is een dynamisch landschap wat duidelijk merkbaar is in het ruimtelijk beeld.

Dit beeld is sterk dynamisch door de getijdenwt'rking van het water. Het beeld hJngt als

gevolg daarvan nauw samen met het voorkomen \',111 de periodiek droogvallende platen en

slikken, de afzettingen en begroeiingen op dl' zCl>\\'enngen en in mindc-ro mate met dl'

schorren. Door de getijdenwcrking is een donker gekleurde ondertilfel met dis basis

historische en natuurlijke materialr-n en een licht gekleurde boventafel met moderne en

technische rnaterialen ontstaan.

De Oesterdam. het IJng!>te bo u w we rk \',111 de Dl'!t,l\\'er"en (1 J kilometer), vcrbindt dl' oud-

eilanden Tholen en Zuid-Beveland en IS in 1986 voltooid, Door deze verbinding ontstond

aan de oostzijde het (}athse Spui kan.io! / Schelde-Ri)lwerbinding ell het Zoommeer Aan de

noordzijde wordt de dam onderbroken door dl' l'1.>rgsche Diepsluis met bijbehorende

sluisterreinen. De dam wordt ge"ennwrkt als 'technisch profiel',

NATUUR

Het projectgebied ligt geheel III 7(1\\'('1 het Vng ...l- ab hel 11"bit,ltrichtlijngebied

Oostersehelde (Afl'eelding ,i). Dl' (lo5ters..-h ...ld c I' ilJngl'\\'l'Lt'11 oJb speeralo

b c ,chlormingsLone (SI3Z), ,)1 N,lturJ200t) gebied, Bovendu-n valt het gebied met uitzondering

van hl'! ged<'eltl' ten noord en \,11) elp Bl'rgschl'dief'sllli~ onder het ,1Jn\\'ilzingsbl'~luit tot

Beschermd Natuurmnnument. Up grond hiervan vindt er voor het gehele projectgebied een

,\t ','I' 11
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passende beoordeling plaats, Hieronder zijn de relevante habitattvpcn en 5001'1<'11, welke- in

de passende beoordeling [lit. J) zijn beschreven, "arnengl'\','l

_'

•
,., .h! '·R· ....,. I" I.,,' ,.... , '" "

Habitattypen en soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura 2000)
Met de aanleg van de Deltawerken is dl' Oostersehelde veranderd van een cstuanum naar

l'en minder gedifferentieerde, relatief ondiepe baai, Het voorland v.in ho: diJl.-tr"Jl·ct be,ta,'1

uit slik en open water met een klein strandje. Het strandje bevindt zich tussen dpllll'(1 tot d ..

aanzet van de havendam. Vanaf dp1080 tot aan de buitenkant van de noordelijke havendam

en vanaf de buitenkant van de zuidelijke havendam tot aan dp1128 besraat het voorland

geheel uit slik, Aan de binnenkant \'.111 de noordelijke en zuidelijke havendam (~de

\'aargeul) en vanaf dpl128 bestaat het voorland uit open water, met alleen tussen d1'1121ll'n

dpl139 een smalle strook slik

Habitattypen
Bovengenoemde maakt onderdeel uit van het kwaliticercndc habitattype 1160: ell,l .., olld/I'!'t'
krekt'lI mlhlll/r'lI, Dit habitattvpe bestaat uil grote inhammen (kreken en baaien) waor ~It'('ht~

een beperkte Invloed van zoet water adn\Vt'Lig i~, Door een beperkte invloed \',111 ~oh ell en

de diversiteit aan substraat kunnen zich hier vcrschillende gem~'ell~chapren v.in wicr.

weekdieren. wormen en l-.rl'dtachtigcn ontwikkelen.

Ook het beschermde habit"t :<'111"<',0;;('101;",': /11/';01//('1',111"//11// komt \'001' 1,1ngs het dijl..tr"ject,

1)(' voorkomende \\'ief\'L'ge!aties langs het dql.-tr,'ject zijn met soortcnr ij], en \',111",n d.iarorn

ruet onder het beschermde habil at $oorle//nïkc ,F;rn,,'g,'lal;es op hard ;.111,;;1raat.

Broedvogels
In 2007 is een broed vogeli nvcntar isat i« uitg"\'uerd in het ondef'loeksgebied Oc-tcrd.im

N(){)rd, Hierbij lijn broedtr-rritor ra \ all de b"rge"nd, krukeend. \\'dd,' "end, ;.Il)b"l·nd,

meerkoet, kluut, visd iet, tureluur, grutto, kievit en scholekster vastgesteld. De k luut en dl..'

visd ief zun als broedvogels kwalificerend voor de SBZ, de andere vogelsoorten zijn als met-

broedvogels kwalificerend voor de SBZ.

," 11:, 12



Binnen de beïnvloedingszone van de werkzaamheden (200 m) zijn geen broedter ritor ia

,'astgt'~teld van de kwalificerende broedvogelsoorten

Niet-broedvogels
\'001' watervogels kiln het dijktr,)ject Oesterdam-Noord twee functies vcrvullen. narnelijk

een roerageergebied en/of een hoogwotervluchtpla.u« (IIVI'), Dull!' dl' l'\)l)rgt'nL)nll'n

dijkwerkzaamheden kunnen vogels in de werkperiode worden verstoord, De gemiddl'ldp

verstoringscfstnnd van de meest gevoelige soorten is 200 m Om inzicht te krijgen in de

aantallen watervogels, dit,' van het slikgebied voor hl,t dijktraject Oesterdam-Noord gebrlllk

rnaken en de wuze waarop deze I'Ogl'" van het gebit'd gebruik molken, zijn

Id,'gW..lterteilingl'n verricht in juli en allglistl.lS 2008,

•
liet slik van de Speelmansplaten (met name tussen dpl090 en dp l l lü) is een belangrij!..

foerageergebled voor een aantal vogelsoorten I,mgs het drjktrcjcct Oesterdam-Noord

Hmnen de 200 meter beïnvloed ingszone van dl' dijk\\'erk,wolmhL'den iocr,lgeT('n dl'

bontbekplevier. groenpootruiter. rosse grutto, scholekster, steenloper. tureluur en wulp,

Alleen van de groenpootruiter komen relatief grote aantallen voor. Een groot deel van de

Speelmansplaten is buiten de beïnvloedingszone gelegen, hierdoor blijft voldoende
geschIkte foerageergebied voorhanden.

De Oesterdam vormt een relatief belangrijke hoogwatervluchtplaats voor een .r,Hlt,)I

\ ogclsoorten, waaronder scholekster, bentbekplevier. groenpootruiter, steenloper. t ureluur.

bergeend en pijlstaart. Alleen van de scholekster, groenpootruiter en bergeend komen

relatief grote aantallen voor, De belangrijkste HVP van de grol'npootruiter en bergeend zip1

gl'legl'n aan de binnenzijde van het dijktraject. De HVI' van de scholekster ligt buitendijks,

ter hougte van de Speelmansplaten. Met name in de maanden augustus tlm oktober

bevinden zich hier grote aantallen scholeksters.

Noordse woelmuis
Er zIjn get.'n wil.1I'nemingen bekend van de Noordse \'\\wlmui~ Llf' hL'! dijktraject. I )oor het

ontbreken van geschikt habitat valt de aanwezigheid van de Noordse woelmuis met

redelijke zekerheid uit te slu iten.

Zeehond
Er zijn geen vaste vcrblijfsplaatson (rustplaatsen) langs of nabij het dijktraject bekend. Ook

zijn er geen waarnemingen van foeragerende gewone zeehonden vlak bij de dijk, Effecten

op deze soort zijn daarom niet te verwachten.

Soorten genoemd in het aanwijzingsbesluit tot Beschermd Natuurmonument

Flora
Ldnh, het dljktr,)ject z ijn l'en J"nt,1I k\\'llificerende zoutplanten .1.111gdroffen lil'! g,l.1t om

de volgende soorton: Ce\\'onl' zoutmelde. l.arnsoor. Str.indmclde, Zeealsem en
Lee IH'l'g b ree.

CUL TUURHISTORtE

Ol' provincie Zeeland hedt een kaart ontwikkel I waarop alle cultuurhistorisch waardevol!«

rnonurnenton en archcologu: staan. Deze kaart heet de Cultuurhistorische Hoofdstructuur

Zl't'1,1nd, Op b.l~i~ van dl' J..ailrtlagen Archeologische Monumentenkaart (AMK) en
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lndicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) zijn er Langs het dijkvak g('en

bijzonderheden te vcrwachten

Op basis van het rapport Cultuurhistorie aan de Oosterseheldedijken [Ilt.~) valt hr-t

dijktraject binnen geen enkel cultuurhistorisch cluster, Een twel'tJI objecten zijn van

cultuurhistorisch belang voor dit traject:

Oesterdam - De Oesterdam is onderdeel van de Deltawerken. het grootste

vvo terbou wk und igc werk in Nederland in dl' 2tr eeuw. (\\\l.Hderin~ Leer hnllg),

Speelmansplaten z Vogelaar - Croot slikkengebied bestaande uit verdronken gebied, ten

westen van de Oesterdam. De platen z ijn ondcrdvel v.in het Vvr dronken 1.Jlld \,,1[1 Zuid-

Bl'\'l'lilnd (ge'lntIndeprd in 'I ,)~1I/1 ')~21 0l' dl' 1'1,1kl1 bevinde-n /1(11 dl' vcrdonke-n

stadsfundamenten va n Rl'inll'rSW,I,il, (\\'iJ.nd,'rlng Il\)')~),

OVERIGE ASPECTEN

liet dijkvak heeft over dl' geiwie I<,nglt' I.'l'll renl',ltil','e Iunct i« Noordehjk \',111 dl'

Bergsd1l'diepsluis is er een strand aanwez.ig. 1)1' ~lih.I-.eJl /uidelijl-. '\111 de B<.'rg~dwdiq)slui, •

worden door zeeaasstekers gebruikt om zeeduizendpoten (volksmond zilgers) te zoeken,

Vanaf L'en windkracht -I Lijn er op het traject veel Par.isnilcr- en surfer- ,1.1n\\'('zig, In de

\'.:tl-.dntle periode zijn er bi, g()('d \I'L'('r ook \'L'el ddg,l'~ Illl'n~('n ove-r het gL'lwlL' tr,ljl'ct

t.)")I1\\'e.zig.



Randvoorwaarden en
uitgangspunten

',I ALGEMEEN

• In dil hooldstuk zijn de belangrijkste randvoorwaarden en \J ilgangspunlen samengevat die

gehantperd zijn bij de keuze en het ontwerp van de nieuwe bekleding en bij hel gebruik na

verbetering van het dijktraject. Onder een randvoorwaarde wordt verstaan een gegeven dal

van buitenaf aan het project Z('('w{'ringen wordt 'opgelegd en dat door het project niet kan

worden beïnvloed. I let gaat 0,<1, om fysische omstandigheden van golven en waterstanden
en om vastgestelde wetten en n~gels, Binnen het (ruime) kilder d.it door de

randvoorwaarden wordt gevormd. is het nodig de uitg.lIlg~pllnten vast te stellen om type
bekleding en ontwerp nader te detailleren.

RANDVOORWAARDEN

VEILIGHEID

Dc dijk moet het achterliggende land bescherming bieden tl'gt'n overstromingen, Er is

wettelijk vastgelegd dolt de dijk sterk geno{'g moel zijn 11111 niet IC' bezwijken onder dl'

fysieke omstandigheden gerelateerd aan een storm die een gemiddelde kilns van

voorkomen van J !40üO per jaM heeft, Deze veiligheidsnorm geldt ook voor de

steenbekledingen. Ik>vl>nstaandl' tvsieke omstandigheden kunnen per dijkvak worden

vertaald 111 een combinatie van Pl'n golfhoogte (I I.) en een !,olfperioJe (7',), horend bij een

bepaalde waterstand. De golfhoogte en dl' golfp"riode, bij elk.iar de golt1'el.l~ling genoemd,

Lijn bepalend voor de minimale sterkte die de dijkbekleding moet krijgen,

Er i~ rekening gehouden met de verwachte ongunstigste bodem ligging in de planperiode

van ')0 [aar. Ter hoogte van de Bergschediepsluis bevinden zich twee havendammen, De

dammen maken geen onderdeel uit \'.111 de primaire watcrkcrinj; en worden daarom bij de
ma.1tge\'cnde storm deels als 'vcr lon-n' beschouwd,

De toetspeilen en ontwerppeilen van de Oostersehelde lijn gebast.'erd op een noodsluiting

van de Oosterscheld(>kering, AangeLie!1 de Oosterseheldekering een vast sluuregimc heeft,

hoelt geen rekening gehouden te worden met een \\'<ltefst.lllt.hl·rhoging ills gcvolg van de

Le6piegelrijzing, Daarom zijn op iedere locatie achter dl' (îo~Il'f~ch,'ldekering het toet sper]

en het ontwcrpperl geil)" aan t'lk.1Jr t:'11 con-t.mt in de tijd (Ont\\erppeiI200';l-2060),

IJl' basis van dl' onrwcrpcondincs i~ gelegd 111 Iwl rilPf'llrt 'I ivdr.rulisc},

randvooflvaLlrdenrapport Oesterdam Noord'{lu. 'iJ, Dl' golfr.lIldvoor\\'il<lrde!1 LOJls

gegc\'l'n in het dctailadvn-, yijn de rekenwaarden. Met name dl' indeling In zogenaarnd«
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f<lnJ\·oorwJ.Hden\'ilkken is hierin "an belang. De gem<l<ll..teinJl'llJl).: 15 I\'ct'rgegc\'cn in

Tabel I. I\.' indeling in r.lndvl)\lr\'·.l<1rd('J)I'Jkken is ook I\"\.'l'r~cge\·pn in Figuur:; In BilIJ)!t'

2. liet ontwerppeil 200Y-2060 en de bijbehorende golfr,:md,'ourW,lJrden pl'r

rand voorwaardenvak zijn gegeven in Tabel 2.

RVW-vak Locatie

Van (dpl Tot (dp)
81 1158+50m 1139+S0m
82a 1139+50m 1131
82b 1131 1126+50m
83 1126.50m 1115
84 1115 1096
85 1096 1089.50m
86a 1089.50m 1089
86b 1089 1086
86e 1086 1085
86d 1085 1082 •87a 1082 1080.50m
87b 1080.S0m 1076t50m
RVW-vak = randvoorwaarden vak

, ' RVW-vak Ontwerppeil (NAP + m) H, (mI T (51
81 3,95 2,2 5,3
82a 3,95 2,2 5,1
82b 3,95 1,8 5,4
83 3,95 1,9 5,3
84 3,95 1,8 5,5
85 3,95 1,9 5,6
86a 3,95 1,9 5,1
86b 3,95 1,9 5,1
86e 3,95 1,5 5,7
86d 3,95 1.5 5,7
87a 3,95 1,6 5,4
87b 3,95 1,9 5,1

NATUUR

Zoals reeds in 2.2.2 is aJngegc\'en IS de Oostersehelde ililngcwezcn ab speciale

beschermingszone (SBZ) in het kader \..an de Vogel- en l labitatr irhf lijn IN.llur3 20(0).

Inmiddels is het bcscherrning!-reginw 1\111 dl.'ll.' gebieckl1 [u ridi-,..h ,·cr.lIlkl'rd in dt'

Natuurbescherrningswet 199R. Hiermee worden octiviteitcn dip kunnen leiden tot t'fte(tl'n
(lP de kwalificerende n.lIULJII\'.lMdcn H'rgunningplichtig.

Ook de dijkverbeteringswerken In de Oostersehelde kunnen Il'iden tot effecten op

beschermde natuurwaarden. D.1.lfVOOrwordt eerst gekeken LHer effecten worden verwarht

en zo la of deze effecten mogelijk significant zijn. Omdat signtfic.lntt· effecten ten g('\'t1lgl'

1',1nde dijkvcrbetering niet zIJn uit te sluiten, wordt l'en pas~endl' lwtlurdeling uitgl"'pl'rd

I:\tbet']ding'; op de volgende paginil). Het I,m dat ge\'.11 noodlakelilk l'en lergllnning ,lJn

Il' l'I.lgen, ook als de conc lu-io is dat er bL'en signitlcJnll' l'ffl'clt'n7Ijn

NJilSI gt'bledsbesrl1l'rming dient hel prulect ook getl.)et~1 te worden op h.l,H conscqucnu«

IIp dl' aanw(>zlge planten- en diersoorten De b,'!-dwrming van Indl\ idul'lt' du-r- en

plantensoorten is geregeld in de Flora- en fJunawet. l Ict doel van dl.' llor a- en fJunJI\'l't i~
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het instandhouden en beschermen van in het wild voorkomende planten- en drersoortcn Dl'

Horo- en Iaunawet kent voor ruimtelijke ingrepl'n relevante verbodsbepahngcn (artll..el ti

t (m 13) <11"oul.. l'en zorgplicht (artikc] 2).

De verbodsbepalingen zijn gebaseerd op hel 'nee, tenzij principe', Dat betekent do:tl alle

schadelijke handehngen teil il,1I17I,'n van he~chef'mde planten- ell diervoorte-n 11\ 1'1111' IJ'"

verboden zijn, Voor verschillende soorten planten en d iercn zijn vcrschillende

be;,ch,'rmingsreglmes opgesteld. Afhonkclij], van de soort activitcrten zijl] vnjstellingen ot

onthetfingen \',111 deze \'t'rbndsb('f),1Iingt'n mug,·lijk, No:t,bt d., verbodsbepalingen v an d.,

FI"rJ- en t(1U11.l\\'(~tgeldt de .:llg"111 Ill' zorgplicht ten a.inz ier, van alle In het wdd Il'\'l'nd.,

du-rr-n ,'n planten en hun le('tom~l'\'in~, l)e Ll1rgpltchl geidt ,1ltljd, \ UOf' Il'lkrl'l'l1 l'n 111 ,11k

gl'\',lll"n

Project of handeling

Is er een ~am op l'en significant
negatief pffeef?

Ne«. u ~'II ~n
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\. UITGANGSPUNTEN

VEILIGHEID

()111 \'t.'rlr.lgingen in ontwerp, procedures en uIIvoerIng tt' voorkomen I-.il'~t het project

L.l'l'h·crmgen alleen voor bewezen technieken dil' g,wd uitvoerbaar 711n en goede

voorwaarden scheppen voor beheer en onderhoud door hcl \\".II,'r~(h.ll' I\bl('l"i,11<,n en

construrti« moeton l'en lcvcnsd uur 11l'H'l'll vo n ten rnins tv 'i() j",Jr

KOSTEN

l let project wordt kostencffccuef Ullge\·'ll'rd. Cl',;treeld wordt n.i.tr hl I,'dg mogelijke k"slt'n

\\",'Mbij zoveel mogelijl-. .1.111 de aride-re bel.lngen wordt I('gemue! gekollwn

LANDSCHAP

In lu-t ontwerp wordt zo veel l11ogdi,,, rekening gehouden nu-t 1.1Ildsch,)ppelill-." .lspeclell

Voor dl' geiwie Oosterschr-ld« lijn dcz,' vet woord in d,' 1."n,"i,eh,Jf's\ i>ll' Oostersehelde.

1-1('1 landschap op en rondom de ll','wcring wordt bepaald d"l11 dl' (),l,kr~l held,' ,'11 duur

de- i'(,E'wering lelt. dil' ,ieh "I~ een lijnvormig clement door 11<'1 I,llhhdl,ll' lIlblrckl L;II d,'

landschnpsvisie blijkt dat de contirunteit wordt bepaald door:

• de watcrdynarniek:

• dl' vegetatie;

• dl' historische d ijkopbuuw:

dl' waterkerende functie.

In dl' landschap, visie Oostersehulde ~t,ldl de Ocstcrda m gl'h'nl1ll'l I-.I .11, . it'dl rn-« h I'rut Il·I'.

In principe is dan qua vormgeving veel mogelijk. Zelfs L'en totalo ll\'crluging, zoals bIJ dl'

Brouwersdam IS toegepast, klopt bij het beeld van een Deltadam AI, het dwarsprofiel van

dl' darn maar ov er langere lengte hetzelfde beeld gocft.

ne l.andschaps , isie Oostersehelde is nader uitgewerkt in het L.:tIlLbch<lp;.Jdvil" en advn-

culiuurhistorie Oesterdam Noord en Zuid [lit. 81. De Oesterdam verbindt de oud-eilanden

Tholen en ZUld-lkvel<lnd Om praktische redenen i~ het gl'bil'd 1111\\ <,,' projl'ctgel>iedell

verdeeld: Oesterdam- Noord ell Oesterdam-Zuid. Echter. omdat dl' darn l'en

landschappelijk« eenheid vormt i" er een IJlldschJps.ld vies ~l'hl'\','n voor dl' I\H'~'

projectgebieden.

NATUUR

Naast de randvoorwaarden die voortvloeien Uit de nJhJUrregl'lgc\îng ge'ldt voor hel Project

Zeeweringen op grond van notionaal en regionaal beleid in principe hel uilgJngspunt dal

de natuurwaarden op de dijkbekleding (met name wieren en zoutplnritvn) 70 veel mllgelijk

hersteld moeten worden en 2'0 mogelijk verbeterd. De criteria Oil) le k u-z en tussen herste] of

verbetering van natuurwaarden lijn niet in rnndvoorvvaarden \·"slg,'legd Als

na tuu r v, aarden kunnen worden verbeterd dan wordt dat afgeWl)gl'l1 tq~t'n dl' t'\tIJ k()~tl'n.

B" \ l'f\·Jngl nf, \ ',,11 dl' steenbek ledrng moet de nieuw e l",kledlng rnuu-u-n-, \ .111 l'l'1l7.ellcl,'

'-,lt"g,)ri" lijn \\·,lJrdoor m reder gl'\·JI dl' huidige natuurw c.u den h"I~kld en 'ol Il"dlg

\"l'rbderd worden. Binnen een traject wordt onderscheid geJ11.1,lkl In dL' gdild,'nzul1l' en dl'

zone bO\·PIl gemiddeld hoogwater (CllW). Oe bij voorkeur lOL' Ie pJ~",'n cJtegnrieèn, dil'
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hieruit volgen, zijn samengevat in onderstaande tabellen. Indien noodzakelijk, mag van de
voorkeuren worden afgeweken. Dit laatste dient wel duidelijk te worden onderbouwd.

Ondertafel
Locatie Herstel Verbetering

;J!e10_~O- 1~~ (aanze_!_!1_C)~r_del~k~haven~i!_m) I_Geen vo~rkeur _. ~~~!'l.voorkeur
tAanzet noordelijke havend~m -_~teig~r ~i~_g~ed , l Red~lijk ,9~~
lStelge_r__ _ __ _ ,~~e~ voorkeur __ J_l!edelijk goed

2!~l9_er -_s~i_s----- -- -- ----- 1Redelij~ goed _l_l!ec!e_lijk g_o~~__
r Ijzeren damwand sll!.~ _ __ __ Geen~o~~~ • Ge~n voorkeur -1

t ~Iuis - buiten_z~i.~e_~u.!_c!elijke_!1~~e_!ldam_ _ ___ _l!e~~goe~ I Goed '
I Buitenzijde zuidelijke havendam - aanzet Voldoende i,-Redelijk goed 'lzuidelij~e havendam ,_ ___ _. _

Aanzet zuidelijke havendam - dp 1090 I Geen voorkeur _ ~1;RReedd-;-ell~IJ~kkg9'_ooee"_cl_d~_-~___j
~-dp1090-1112 -'----Ivoldoende. _ _ ~

dp 11~-:_~ 117 . -- -:-:===---. ~Voldoende _- . _.1 Re~elij~oed _;

IGeen ,!,~o!~~! __ n ~«!elijk goed I
____ IVoldoende IRedelijk 9_o-...:e~d Jldpl134-1150

CUl TUI,J{\HIS_TORIE

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

MILIEUBELASTING

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
dil niet mogelijk is, dan is het streven de verwijderde materialen te hergebruiken op een
ander dijktraject dat wordt verbeterd.

Als uitgangspunt geldt dat er steeds getracht zal worden om tijdens de uitvoering van het
project eventuele geluidsoverlast en/of (verkeers)hinder voor de omgeving zoveel mogelijk
Ie beperken.
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c__~-" Keuze ontwerp

MOGEU)KE 9PLOSSINGEN

Aangezien het hier om een bestaand traject gaat waarvan de huidige dijkbekleding moet
worden vervangen, zijn er geen altematieven ten aanzien van de locatie mogelijk. Het aantal
oplossingsrichtingen is hierdoor beperkt. Deze moeten vooral gezocht worden in de
diversiteit aan bekledingstypen. De toe te passen bekledingstypen worden bepaald op basis
van de beschikbaarheid van herbruikbaar materiaal, resultaten toetsing, inpassing in het
landschapsadvies en de technische toepasbaarheid.

Beschikbaarheid

In Tabel5 zijn de hoeveelheden materiaal, zoals betonblokken en Haringmanblokken.
weergegeven die vrijkomen bij het vernieuwen van de bekleding en die eventueel kunnen
worden hergebruikt. Het 'zeewaarts spreiden' van de vrijgekomen bekledingen is op de
Oostersehelde niet toegestaan. Niet herbruikbare hoeveelheden dienen te worden
afgevoerd.

Bijde 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: dp1079+75m - dpI080+50m.
Deelgebied JI: dp1080+50m -dpl083+75m.
Deelgebied In: dp1083+75m - dpl089+25m.
Deelgebied IV: dpl089+25m - dp1125.
Deelgebied V: dpl125 - dpl040.

Deze deelgebieden zijn weergegeven in Figuur 2 in Bijlage 2.

Alleen de deelgebieden 11,IVen Vworden afgewogen, voor de andere deelgebieden ligt de
bekledingskeuze vast (Tabel 7):

• In deelgebied I wordt het bekledingstype van het aansluitende dijkvak Tholen 2'
voortgezet. Deze bestaat uit een overlaging van de ondertafel met gepenetreerde
breuksteen en betonzuilen op de boventafel.
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• In deelgebied lIJ ligt de Bergschediepsluis. De nieuw aan te leggen bekleding bestaat hier
uit een verborgen glooiingsconstructie met gepenetreerde breuksteen 10-60 kg op L'en
geotextiel.

Deelgebied Onderste deel talud Bovenste deel talud
I

t---_ - __ lBe!~~llil~ _
Gepenetreerde breuksteen op

___ i_9_e()t~xtiel

UITEINDE~)KE !<EYZE

Op basis van het landschapsadvies en de technische toepasbaarheid zijn 3 varianten
ontwikkeld voor de nieuwe bekledingen voor boventafels in de deelgebieden 11, IV en V van
het onderhavige dijkvak. De aanwezige koperslakblokken op de ondertafel zijn bij de
toetsing als 'goed' beoordeeld en worden gehandhaafd. In Figuren 5 tfm 7 in Bijlage 2 zijn
de varianten voor de bekleding van het dijktraject schematisch weergegeven.

Deelgebied Boventafel
u.,;
[1,, _
tx...

I Betonzuilen ---_----..LBetonzu~I_!!!! _
i Betonzuilen

Deelgebied Boventilfel
11 41...:w;..:.::.at::..;:e:;..rb::.o::.u;o.;w:..:.:::;ils:..:.f::.ill:..;,t_,_(t::..;:O:..;,t.;.N:..:;.A...;..;;_P.;_.+_.:;3;.:.;'5:....;.:.rn;.:.} iGekantelde (Harin9rnanlblokk~~_.{

--vl'{_ i. Waterbouwilsfillt (tot N.A.P.+3.5 rn) _ __ _ • GekanteldeJ!!~!.0.g..!!!.an}~lo~ker:.l
IWaterbouwasfalt (tot ,,!A~.+32 rnL__ IGekantelde (Haringrn_anlblokke_n

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 [lit. 6J. De aspecten landschap, natuur en kosten worden
nader toegelicht. Het keuzemodel en de invoermodule van het keuzemodel zijn nader
beschreven in (lit. IJ.

Landschap

De Oesterdam is een waterbouwkundig deltawerk. Eenduidigheid van de bekleding voor
de gehele dam is landschappelijk belangrijk. Alle varianten voldoen hieraan.
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Natuur

Alle varianten voldoen aan het advies voor herstel volgens het detailadvles.

Het dwingende karakter van de EU-Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet is niet
als alles overstijgende randvoorwaarde meegenomen maar als onderdeel van het
beoordelingscriterium 'natuur'. Het dijkvak grenst aan de speciale beschermingszone
'Oosterschelde', die is aangewezen als Habitat- enVogelrichtlijngebied, en Nb-wetgebied.
Langs het dijkvak komen (plaatselijk) habitattypen voor die het gebied kwalificeren als
Habitatrichtlijngebied, waaronder slikken en schorren. Het verschuiven van de teen van de
dijk in zeewaartse richting betekent verlies van kwalificerend habitat. Conform de EU-
habitatrichtlijn en de Nb-wet moet bepaald worden of dit 'significante gevolgen' heeft voor
de bescherrningszone en, als daar een kans op is, dan moet er een alternatievenafweging
plaatsvinden. Door het handhaven van de kreukelberm en de ondertafel van
koperslakblokken vindt er geen teenverschuiving plaats.

Kosten

De kostenverschiJIen tussen de varianten zijn aanzienlijk. Variant 1 heeft een toplaag van
gekantelde blokken en betonzuilen. Variant 3 heeft een toplaag van waterbouwasfaltbeton
en gekantelde (Haringman)blokken. Deze bekleding is goedkoper dan een volledige
bekleding van gezette betonzuilen of betonblokken. Variant 2 is om bovengenoemde
redenen de duurste variant en variant 3 de goedkoopste variant.

In onderstaande tabel zijn de gewogen scores samengevat.

Uit de tabel volgt dat variant 2 de beste totaalscore heeft, maar dat variant 2 aanzienlijk
duurder is dan variant 3. De goedkoopste variant heeft de laagste totaalscore. Uiteindelijk
worden de score/kosten afgewogen en hier blijkt variant 3 de beste eindscore te hebben.

Voorkeursvariant

Uit bovenstaande afweging komt variant 3 als voorkeursvariant naar voren. In deze variant
wordt de ondertafel gehandhaafd. De boventafel wordt voorzien van waterhouwasfalt tot
een niveau van N.A.P.+3,50 m met daarboven hergebruik van gekantelde
(Haringman)blokken_
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~~ Ontwerp en plan

5.1 ONTWERP NIEUWE DIJKBEKLEDING

Het gekozen ontwerp wordt hier verder toegelicht. De bijbehorende dwarsprofielen zijn
weergegeven in de Figuren 8 t/m 10 van Bijlage2. De dimensionering wordt beschreven per
constructieonderdeel:• • Kreukelberm en teenconstructie.
• Zetsteenbekleding (boventafel deelgebieden I, IJ, IV en V).
• Ingegoten breuksteen (onder- en boven tafel deelgebied I, boven tafel deelgebied III).
• Waterbouwasfaltbeton (boventafel deelgebieden U, IVen V).
• Overgangsconstructies.
• Overgang tussen boventafel en buitenberm.
• Buitenberm.

5.1.1 KREUKELj:lE~.M EN JEENCONSTRUCTIE

Over het algemeen bestaat de kreukelberm uit breuksteen, die wordt aangebracht op een
geokunststof. De kreukel berm 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.

Aangezien voor de huidige dijk een goede kreukelberm aanwezig is, hoeft er geen nieuwe
kreukelberm te worden aangebracht. Ook een leenconstructie is in het gehele dijkvak niet
benodigd, daar de bestaande bekleding van de ondertafel zal worden gehandhaafd.

5.1.2 ZETSTEj:NB_E_~LED!.N~

In hoofdstuk 4 is aangegeven welke bekledingstypen worden aangebracht. De

zetsteenbekJeding moet voldoen ten aanzien van loplaagstabiliteit, afschuiving en
materiaal transport. 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 Ie brengen. In deze paragraaf wordt de
opbouw van de bekleding als volgt behandeld:
• Toplaag van zetsteenbekleding.
• Uitvullaag.
• Geokunstslof.
• Basismateriaal.
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Toplaag van zetsteenbekleding

Betonzuilen

In deelgebied I worden betonzuilen als zetsteen toegepast (zie paragraaf 4.1). Hiervan zijn
de dimensies nader bepaald. Vanuit praktische overwegingen is er voor gekozen het aantal
typen zuilen per profiel zoveel mogelijk beperkt te houden. Dit resulteert in één type
betonzuil voor het hele deelgebied, deze is vermeld in Tabel 11.

De toplaag van de betonzuilen zal worden ingewassen met gebroken materiaal. dichtheden
van het inwasmateriaal staan vermeld in Tabel l l . De standaard sortering van dit
inwasmateriaal is 4/32 mm.

Deel Boventafel
gebied Toplaagdikte(m) Dichtheid(kg/m')
L_ _l _._------~._~---- --'
Haringmanblokken en vlakke betonblokken

In deelgebieden 11,IVen Vworden gekantelde Haringmanblokken en gekantelde vlakke
betonblokken toegepast. Deze blokken zijn alleen op de bovenste strook van de boventafel
stabiel. Dit is gecontroleerd met Steentoets2008. De ondergrens van de blokken valt gelijk
met de bovengrens van de toe te passen waterbouwasfaltbeton en ligt op N.A.P.+3,50 m. De
maatgevende waterstand is gelijk aan het ontwerppeil. namelijk N.A.P.+3,95 m.

•
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 sortering voor gekantelde vlakke betonblokken en
Haringmanblokken bedraagt 4/20 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 l' genoemd. Dit materiaal
voorkomt uitspoeling van het basismateriaal door de toplaag heen. Maatgevend hiervoor is
de openingsgrootte Ol<)' Gelijk aan de eerder uitgevoerde dijkvakken van 1997-2008wordt
gekozen voor een polypropeen vlies (nonwoven) met een gegarandeerde maximum
openingsgrootte (0",,) van 100 pm.

Aan de onderzijde van de gezette bekleding wordt het vlies opgevouwen tegen het
teenschot, waarna de betonrand er tegenaan wordt gezet. De zetsteenbekleding steunt op de
betonrand.

Basismateriaal

In het gekozen ontwerp bedraagt de vereiste minimale dikte van de nieuwe kleilaag onder
de betonzuilen 0,8 m.ln Tabel12 zijn de minimale kleilaagdiktes gegeven evenals de
aanwezige laagdiktes.

Aangezien de kleilaag in de huidige situatie nergens voldoende dik 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.
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Door toepassing van gekantelde blokken op filterlaag boven waterbouwasfaltbeton zal het
verschil in toplaagdikte circa 0,40m bedragen. Om een vloeiend talud te verkrijgen zill deze
0,40 m worden ontgraven van de onderliggende kleilaag. Hierdoor wordt een
grondverbetering noodzakelijk.

Locatie Minimale dikte Aanwezige dikte Tekort
Van (dp) Tot (dp) onderlaag (m) onderlaag (m) Cm)

1079 I 1080+50m I 0,80 j .Q'.~ • ~~5.
I 1080+50~- ; 1083+85~ . 1-- -. 0,80 -1 _0,55 0,25"r~~~l::!:.F~~::~~;-'-1~-~~;-'._f ~75 . _. 0,30·

,~126+i<?m_.11139+5_~_ .._J_~_Q__. J 0,50 _ .lO,50·
• Doordat de laagdikte van de nieuwe bekleding groter is dan van de bestaande bekleding, moet
er een deel van de klei worden verwijderd, waardoor een kleidikte tekort ontstaat.

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. Echter, omdat alleen een grondverbetering
zal plaatsvinden boven het gemiddeld hoogwater is het toepassen van een pakket
fosforslakken niet noodzakelijk.

INGEGQT~N BREUKSTEEN

Over/aging

De overlaging in deelgebied I wordt uitgevoerd met breuksteen van 10-60 kg, die met een
minimale laagdikte van 0,40 m wordt aangebracht. Deze minimale laag zal over de
volledige hoogte met gietasfalt worden ingegoten en op de ondertafel worden afgestroaid
met lavasteen. De onderkant van de overlaging ligt op een niveau van N.A.P.-0,50 m.

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.

Verborgen glooiing

De verborgen glooiing in deelgebied III wordt uitgevoerd met breuksteen van 10-60kg, die
met een minimale laagdikte van 0,40 m aangebracht wordt. Deze minimale laag zal met
gietasfalt vol-en-zat worden ingegoten. De onderkant van de overlaging varieert van
N.A.P.+0,50 m tot +1,00m.

Het geokunststof onder de gepenetreerde breuksteen van de verborgen glooiingen is een
polypropeen weefsel (woven). Het weefsel wordt in de dwarsprofielen aangeduid als 'Type
2'.
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In deelgebied IJ, IV en Vwordt op de boventafel van het talud een bekleding aangebracht
van waterbouwasfaltbeton. De onderzijde van deze bekleding sluit aan op de goed getoetste
koperslakblokken van de ondertafel. De ondergrond wordt uitgevuld met fosforslakken
(0/45 mm, hydraulisch bindend).

Bijde dimensionering van het waterbouwasfaltbeton is belasting ten gevolg van
wateroverdrukken niet maatgevend. Dit omdat de ondertafel van koperslakblokken een
open constructie is, waar waterdruk zich niet kan opbouwen. De ondergrens van het
waterbouwasfaltbeton ligt tevens vrij hoog. De maatgevende belasting van golfklappen
geeft een minimaal toe te passen laagdikte van 0,14m. Gezien de toleranties in de uitvoering
wordt dit afgerond naar een praktische laagdikte van 0,20m.

5.1.5 OVERGAf>,Ic;SÇQIIIS:r_~UCTI~S

Er worden horizontale overgangsconstructies geplaatst op de overgang van de
gepenetreerde breuksteen naar de betonzuilen en van het waterbouwasfaltbeton naar de.
gekantelde blokken. De betonzuilen sluiten daarbij zo goed mogelijk aan op de bekledingen
van de aangrenzende dijkvakken. Kieren worden gepenetreerd met gietasfalt of
asfaltmastiek.

Op de overgang van koperslakblokken naar waterbouwasfaltbeton wordt een
overgangsconstructie aangebracht die niet al te stijf is. Voor de stabiliteit van de
koperslakblokken is het namelijk van belang dat deze van boven wordt belast door het
waterbouwasfaltbeton. Indien mogelijk, wordt de huidige betonband gehandhaafd en
worden weinig of geen perkoenpalen aangebracht.

5.1.6

De overgang tussen de boventafel en de berm wordt in deelgebied I uitgevoerd door de
betonzuilen aan te brengen meteen afronding, waarvan de kromtestraal R = 10m bedraagt.
De betonzuilen worden over een lengte van 1 m op de berm doorgezet.Met betrekking tot
de uitvullaag en het geokunststof wordt aangesloten bij de constructie van de bekleding.

Voor de overige deelgebieden wordt er geen afronding aangebracht in verband met het
toepassen van gekantelde (Haringman)blokken. Deze zouden anders te ver open gaan staan,

5.1.7

De bestaande hoogte van de berm varieert tussen een hoogte van N.A.P.+4,OOm en
N.A.P.+5,20 m. Het ontwerppeil bedraagt N.A.P.+3,95 m, zodat de bestaande berm boven
ontwerppeilligt. Met name tussen dpl109 en dpl l 151igt de bestaande berm vrij hoog,
namelijk tussen N.A.P.+4,50 m en N.A.P.+5,20 m. Daar het afgraven van de bestaande berm
geen optie is wordt het nieuwe onderhoudspad op de bestaande berm gerealiseerd en wordt
de bekleding doorgetrokken tot aan het nieuwe onderhoudspad. De nieuwe bermhoogtes en
breedtes zijn weergegeven in Tabel13.
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Bestaande Nieuwe
Locatie bermhoogte* bermhoogte" Breedte berm
Van (dp) Tot (dp) (m+N.A.P.) (m+N.A.P.) (m)
1079 11080+50m' 4~Q_ _t - • -

I !080+50m 1 ~83_+.s~!!l l ~.2Q=~~~.
,1083+85m 11089+50m 1 •

1089+50m.~ 1126.;.sÖ;-l- - 4.2Ö - 5.20
I -- ---- t - .. -- -·1'·- ----.- - -.-
1126+50m ~ 113~+~Om 4.00 - 4.60
• Hoogte bij buitenknik berm

- t,_ ~.OO _ .. __
4!5.Q

t

-1-- --~~Q--
• .,,00-: ~.65

- -t·
-+- 7.00

9.00

Deelgebied I sluit aan op een opengestelde onderhoudsstrook. bestaande uit een toplaag
van steenslag asfaltbeton (STAB)en een onderlaag van hydraulisch gebonden fosforslakken.
Deze zal worden aangesloten op de kruising parallelweg Oesterdam - Veerweg. De nieuw
aan te brengen onderhoudsstrook in deelgebied I zal over ongeveer 50 m eveneens bestaan
uitSTAB .

• De bestaande berm is in de deelgebieden I tot en met IV onverhard, maar wordt wel
gebruikt door voetgangers en recreanten. In een deel van het traject is een wegconstructie op
de kruin van de dam aanwezig. De onderhoudsstrook wordt hier fietsonvriendelijk
aangelegd, door het toepassen van opensteenasfalt dat wordt afgestrooid met een laagje
grond.

In deelgebied V is een verharding van asfalt aanwezig, welke behouden zal blijven. Om de
aan te brengen gekantelde betonblokken goed op te sluiten zal een onderhoudsstrook
worden aangelegd aan de zeezijde van de bestaande asfaltverharding. Door deze eveneens
fietsonvriendelijk uit te voeren door toepassen van opensteenasfalt afgestrooid met een
laagje grond, blijft het groene karakter van de dam behouden. De nieuw aan te leggen
onderhoudstrook zal worden aangesloten op de bestaande asfaltverharding op de berm.

Tijdens de uitvoering bestaat 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 niet verwijderd, maar afgewerkt tot de gewenste
laagdikte en afgedekt met asfalt of opensteenasfalt. Gegeven een verdichte fundering van
fosforslakken, stelt het toekomstige gebruik van de onderhoudsstrook geen aanvullende
sterkte-eisen.

5.2 VOORZIE.NlNG~1I.I~ERICHT O.PDE UlTVpERING VAN HET WERK

Tussen loktober en 1 april 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 loktober. Zogenaamde 'overlagingen' 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.

VOORZIENI~~EN TER BEPERKINGVAN NADELIGE GEVOLGEN

S.l.1 LANDSCHAP

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

5.3.2 NATUUR

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. 3]) 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.

5.3.~ CULTUURHISTÇ)RIE

Bijde uitvoering van het werk wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de
cultuurhistorische waarden zoals die in paragraaf 2.2.3 zijn beschreven. Geen van de
aanwezige cultuurhistorische objecten zal verdwijnen. In cultuurhistorisch opzicht is de
dam te jong voor extra en/of beschermingsmaatregelen.

OVERIG

Als gevolg van de werkzaamheden zullen materialen en goederen worden aan- en
afgevoerd, hetgeen enige tijdelijke overlast voor omwonenden kan veroorzaken. Door een
zorgvuldige keuze van de transportroutes zal de verkeershinder tot een minimum worden
beperkt (Bijlage4). Op de noordelijke havendam is tijdens de uitvoering van "Tholen 2"een
depotlocatie gebruikt. Ook voor de uitvoering van de Oesterdam kan deze locatie worden
gebruikt.

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 dijkvak heeft over de gehele lengte een recreatieve functie. Noordelijk van de
Bergschediepsluis is er een strand aanwezig. Het heeft de voorkeur de werkzaamheden hier
vóór het toeristen seizoen uit te voeren.

SA VOORZIENINGEN TER BEVORDERING VAN LNC-WAARDEN

;:lA.l LANDSCHAP

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

NATUUR

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

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.
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Effecten

6.1 LANDSCHAP

Door.technische omstandigheden kent de westzijde van de Oesterdam na verbetering van
de bekleding een dwarsprofiel met drie verticale lagen. Dit is niet ideaal; dit geeft geen
rustig beeld. Esthetisch zou een bestaande ondertafel met een boventafel van betonzuilen
idealer zijn geweest, ook in ecologische zin. De boventafel heeft nog wel
doorgroeimogelijkheden voor vegetatie.

Door het behoud van de koperslakblokken in de ondertafel is het echter vooral
kostentechnisch het meest aantrekkelijk gekantelde blokken en waterbouwasfalt toe te
passen. De koperslakblokken en de gekantelde blokken bevinden zich in de zone van de
meeste zoutwaterplanten, zodat deze nog voldoende aanhechtingsmogelijkheden hebben in
de toekomst.

6.2 NATU.uR

Door het treffen van de in de natuurtoetsen voorgestelde maatregelen (zie ook paragraaf
5.3.2) 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 fauna wet.

6.3 CUl TI..IURHISTORIE

Bijde cultuurhistorie van de Oesterdam gaat het om drie verschillende schaalniveaus. De
waarden hangen samen met de tijdsgeest en techniek/kennis uit de periode waarin de dam
is aangelegd. De dam is onderdeel van een groot centraal aangestuurde project
(Deltawerken), waarbij de mens met de toen ter beschikking staande kennis en technieken
de natuur haar wil oplegde.

• Als eerste is er de cultuurhistorische warden van dam 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 afwerking en materiaalgebruik van de dam. Daar treden wel enkele
veranderingen op. De verschillen in onder-/boventafel worden waar het om de 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
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bekledingsmaterialen welke vervangen worden zullen te zien blijven in de
Museumglooiing bij het Watersnood museum te Ouwerkerk. De koperslakblokken in de
ondertafel blijven wel gehandhaafd.

De binnen dit dijktraject aanwezige cultuurhistorie blijft uiteindelijk zo goed als mogelijk
behouden.

h.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 verkeershinder 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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J Procedures en

besluitvorming

7. ) M.E.R.-BEOORD~I,,_INÇj

De werken aan het dijktraject zijn niet Milieu effectrapportage (M.E.R.) -plichtig op basis
van de bijlage C van het gewijzigde Besluit m.e.r. 1994, want de daarin onder 12 genoemde
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 het dwarsprofiel van de dijk minder dan 250
rn',

•
Op grond van bijlage D van het gewijzigde Besluit m.e.r. 1994geldt voor een wijziging of
uitbreiding van een primaire waterkering wél een M.E.R. -beoordelingsplicht.
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 PLANVASTSTEL.LlNG EN Gq~Q~EURINGSPRQCEDURE

Ingevolge de bepalingen van de Wet op de waterkering dienen de werkzaamheden plaats te
vinden overeenkomstig een door de beheerder vastgesteld en door het 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 NATUURBE$Ç~EI3_MI~G$WET 199B

Per 1 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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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 Westerschelde 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 artikel19d Natuurbeschermingswet 1998.
Ten aanzien van de Habitatrichtlijn geldt dat zolang de gebieden nog niet formeel zijn
aangewezen, het vergunningstelsel van artikel19d Natuurbeschermingswet 1998 niet 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. Dat 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 1998 ten 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 VERGUNNINGE~ ~N Q~TH~fflNGE~

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

ARCADIS 133



PLArlBESCHRIJVIIlG OESTERDAM NOORDl

Staten. Waar nodig, zullen de hierna genoemde vergunningen en/of ontheffingen worden
aangevraagd.

Flora- en faunawetlNatuurbeschermingswet
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 oppervlaktewateren (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 aanleg vergunning
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 artikel 40 Woningwet.
Een aanlegvergunning kan noodzakelijk zijn voor bepaalde werkzaamheden.

Wegenverkeerswet/Besluit administratieve bepalingen 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 verkeersrnaatregel 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.

•

AHeADIS 134



f
FlAN8ES(HIiIJ~I:H; (.£STE~[,~M ~1Ot:liol

Referenties

1. Ontwerpnota Oesterdam Noord (37)
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Figuren

Figuur 1:Overzichtssituatie
Figuur 2: Projectgebied
Figuur 3:Glooiingskaart, toplaagtypes
Figuur 4:Glooiingskaart, eindscores toetsing
Figuur 5: Glooiingskaart. toplaagtypes variant 1
Figuur 6: Glooiingskaart, toplaagtypes variant 2
Figuur 7:Glooiingskaart, toplaagtypes variant 3
Figuur 8: Dwarsprofiel I, bestaand en nieuw
Figuur 9: Dwarsprofiel2, bestaand en nieuw
Figuur lOA: Dwarsprofiel3, bestaand en nieuw
Figuur lOB:Verborgen glooiing
Figuur 11: Dwarsprofiel4, bestaand en nieuw
Figuur 12: Dwarsprofiel S, bestaand en nieuw
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Bq at~luilinb van een ondvr houdspad worden dL' volgend" uit).:.lIlbspunten bL'hanlecrd:

J. Toegongshekken Lijn 70danig uitgevoerd dat hier jil~lig (}\'erlh't'11Ie I..II01I11('n b

IJ. Indien het af tE' sluiten deel wordt begraasd, wordt dl' "tr.l~tering binnenduk-, tol onder

,1.1n de dijk doorgezet.

Ill. Indien op het af te sluiten deel voorland <lanwc7ig is. wor d t hel d\\.:II,r,l,tN IL11i}']11hel

begin van hel voorland doorgezet.

1\', Waar relevant. wordt door midde-l van bebording .1angcge\'CIî dat de fietsroute z ich
naar binnendijks \'t'rpl.1011~t

V. W.:JJr relevant, wordt door middel van intermotieborden lIltleg gegeven over de
gC'trotfen rncatregelen (publiebvoorlichting),
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Afbeelding

Planlocatie en omgeving.

SAMENVATTING PLANBESCHRIJVING OESTERDAM NOORD· PZDT-R-09271 ONTwl

Samenvatting

In 2011vindt de uitvoering plaats van de dUkverbetering van de Oesterdam Noord. Het
werk maakt onderdeel uit van het project Zeeweringen. Hierin werken RUkswaterstaat en
de Zeeuwse waterschappen samen aan het versterken van de dUken in Zeeland.
Om veiligheidsredenen mogen werkzaamheden waarbij de bestaande steenbekleding wordt
opengebroken alleen buiten het stormseizoen. van 1 april tot t oktober. worden uitgevoerd.
Voorbereidende werkzaamheden en het overlagen van bestaande bekleding zUnwel
toegestaan binnen het stormseizoen.
De belangrUkste punten uit deze planbeschrijvlnq zUn hier samengevat.

De huidige dijk
Het dUkvak Oesterdam Noord betreft het noordelijke deel van de verbindingsdam tussen
Zuid-Beveland en het eiland Tholen en valt onder het beheer van RUkswaterstaat Zeeland,
Waterdistrict Zeeuwse Delta en ligt in de gemeente Tholen. Het gedeelte dat is geselecteerd
voor verbetering ligt tussen dp1079+75m en dp1140 en heeft een totale lengte van ongeveer
6 km. De dijkpaalnumrnennq loopt op van noordwest naar zuidoost.

Naar het oosten ligt de verbinding tussen de Westerschelde (Schelde) en de RUn,het
Schefde-Rijnkanaal. De Oesterdam is één van de dammen die behoort tot de
compartimenteringwerken in de Oosterschelde. De Oesterdam is met 11 kilometer het
langste 'Deltawerk', De Oesterdam is pas in 1986gereed gekomen, als laatste onderdeel van
de Deltawerken.
Op de Oesterdam ligt de N659, de provinciale weg tussen Zuid-Beveland en Tholen. Naast
de provinciale weg is een parallelweg gesitueerd.

1Foutl Verwijzingsbron niet gevonden. ARCADIS 12



SAMENVATIING PlANBESCHR!JVING OESTERDAM NOORD - PZDT-R-09271 ONTwl

Tussen dp1084 en dp1089 bevindt zich de Berqschediepsluis. De havendammen van de sluis

behoren niet tot de primaire waterkering en vallen buiten de scope van Project

Zeeweringen.

Tussen dp1080 en dp1084 ligt een strand. Nagenoeg het gehele traject wordt in de zomer

druk bezocht door recreanten.

Langs een deel van het traject tussen dp1125 en dp1140 ligt de parallelweg op de berm nabij
de steenbekleding, vanaf dp1125 richting de Bergschediepsluis is de parallelweg op de kruin

gesitueerd.

In de vooroever van het traject vindt weervisserij plaats.

Toetsing van de dijk
De Wet op de Waterkering schrijft voor dat de dijkbeheerder iedere vijf jaar de dijken toetst

aan de veiligheidsnorm. In Zeeland is de veiligheidsnorm vastgesteld op 1/4000 keer per

jaar. Het eindoordeel van de toetsingen luidt als volgt:

De gehele bekleding op de boventafel is 'onvoldoende' getoetst.

De koperslakblokken op de ondertafel zijn geavanceerd getoetst en scoren 'goed'.

Voorwaarde hierbij is dat aan de bovenzijde een bekleding aangebracht wordt die op
de koperslakbekleding steunt.

De kreukelberm is 'goed' getoetst.

De nieuwe constructie
Op basis van de geometrie, toetsing, technische toepasbaarheid, hydraulische en ecologische
randvoorwaarden is het dijkvak opgedeeld in 5 deelgebieden, te weten:

Deelgebied I: dp1079+75m - dp1080+50m

Deelgebied 11: dp1080+50m - dp1083+75m
Deelgebied Ill: dp1083+ 75m - dp1089+25m

Deelgebied IV: dp1089+25m - dp1125

Deelgebied V: dp1125 - dp1040

Alleen de deelgebieden 11, IV en V zijn afgewogen, voor de andere deelgebieden ligt de

bekledingskeuze vast. In deelgebied I wordt het bekledingstype van het aansluitende
dijkvak 'Tholen 2' voortgezet. bestaande uit een overlaging van de ondertafel met

gepenetreerde breuksteen en betonzuilen op de boventafel. In deelgebied III ligt de
Bergschediepsluis. De nieuw aan te leggen bekleding bestaat hier uit een verborgen

glooiingsconstructie met gepenetreerde breuksteen 10-60 kg op een geotextiel.

Bij het ontwerp van de nieuwe steenbekleding voor deelgebieden 11,IV en V is uitgegaan

van het hergebruik van materialen, de technische en ecologische toepasbaarheid van

verschillende bekledingstypen, de inpasbaarheid in het landschap, uitvoerings- en
beheersaspecten, natuurwaarden en kosten. Uit afweging van deze aspecten komt variant 3

als voorkeursvariant naar voren. In deze variant wordt de ondertafel gehandhaafd. De

boventafel wordt voorzien van waterbouwasfalt tot een niveau van N.A.P.+3,50 m met

daarboven hergebruik van gekantelde (Haringman)blokken.

Effecten op de omgeving
Het gehele voorland van het dijktraject maakt deel uit van het Natura 2000 gebied
'Oosterschelde' en valt grotendeels onder het aanwijzingsbesluit tot Beschermd

Natuurmonument. Door het treffen van een aantal mitigerende maatregelen zijn geen

significante effecten te verwachten op soorten en habitats.

1Foutl Verwlizingsbron niet gevonden. ARCADIS 13
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Het aanpassenvan bekledingen leidt bUvervangen in eerste instantie altUd tot negatieve
effecten op de natuurwaarden. Door het verwijderen of overlagen van de huidige bekleding
wordt de begroeiing op de bekleding (met de daarvan afhankelijke fauna) ook verwijderd,
Deze effecten kunnen niet voorkomen worden, maar zUn slechts tUdelUk van aard. Nadat de
nieuwe bekleding is aangebracht. zullen zich op termijn weer natuurwaarden ontwikkelen.

Omdat in het ontwerp tegemoet wordt gekomen aan het advies uit de landschapsvisie, zUn
geen negatieve effecten te verwachten ten aanzien van het landschap.

Uitgangspunt met betrekking tot cultuurhistorie is dat de aanwezige cultuurhistorie, waar
mogelUk, wordt behouden.
Er zjjn volgens de Cultuurhistorische kaart geen cultuurhistorische elementen langs het
gehele traject. Op basis van de Archeologische Monumentenkaart Zeeland en Indicatieve
Kaart van Archeologische Waarden zUner langs het dijkvak géén bjjzonderheden te
verwachten.
Op basis van het rapport Cultuurhistorie aan de Oosterseheldedijken [lit. Fout!
Verwijzinqsbron niet gevonden.] valt het dijktraject binnen geen enkel cultuurhistorisch
cluster. Een tweetal objecten zUnvan cultuurhistorisch belang voor dit traject: de Oesterdam
zelf en de Speelmansplaten. De invloed van het vervangen van steenbekleding op deze
objecten is klein en doet derhalve niets af aan de cultuurhistorische waarde.

De aan- en afvoer van materieel en goederen heeft voor de omgeving (omwonenden,
recreanten, nabijqeleqen bednjven) slechts tUdelUkegeluidsoverlast of (verkeers)hinder tot
gevolg. Door een zorgvuldige keuze van transportroutes zal de verkeershinder tot een
minimum worden beperkt.

1 Foutl Verwijzingsbron niet gevonden. ARCADIS 14


