
Meer info? www.zeeweringen.nl
of neem contact met ons op via info@zeeweringen.nl of 088 246 1370

U hoeft zich geen zorgen te maken over natte voeten. De dijken beschermen Zeeland tegen overstromingen. 

De veiligheidseis is streng: elke Zeeuwse dijk moet een superstorm kunnen weerstaan die theoretisch gezien 

eens in de 4000 jaar voorkomt. Projectbureau Zeeweringen zorgt ervoor dat de Zeeuwse dijken aan deze 

norm voldoen. Elk jaar pakt het projectbureau een aantal dijktrajecten aan. In 2013 is onder meer dijktraject 

Krabbendijke aan de beurt. 
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Planning
We voeren het werk uit tussen 15 maart en 1 november. Om vogels niet te verstoren, is het gedeelte tussen 

Roelshoek en de dijkovergang bij de Karelpolderweg half augustus klaar. Hier zoeken namelijk

veel steltlopers naar eten op het slik.

In principe werken we van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur. Bij uitzondering

kunnen ook werkzaamheden plaatsvinden buiten deze tijden of op zaterdag. Meer info op www.zeeweringen.nl.

QR-code
Scan deze code met uw smartphone
voor meer informatie.

Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband van:

Lengte: 4,2 kilometer

Periode: 15 maart - 1 november 2013

Aannemer: Zeeuwse Stromen

Dijktraject

Krabbendijke

Een stormbestendige dijk
De huidige bekleding van de dijk bij Krabbendijke is te licht. Bij een zware storm kunnen 

stenen losslaan. Daarom versterkt projectbureau Zeeweringen de dijk met nieuwe 

betonzuilen en breuksteen met gietasfalt. Ook leggen we een nieuwe kreukelberm aan.

Vanwege de veiligheid is het dijktraject afgesloten. Ook wanneer niet (zichtbaar) 

gewerkt wordt, mogen mensen de dijk niet betreden. Wandelaars, vissers en 

pierenstekers kunnen hier dus tijdelijk niet terecht.

Fietsen
Een gedeelte van de transportroute is afgesloten voor fietsers. Op de Platte Bank 

rijdt veel werkverkeer. Daarom mag er niet gefietst worden. Fietsers die het 

knooppuntennetwerk volgen, worden met borden omgeleid.

Strandje
Het strandje van Roelshoek valt buiten het werkgebied. Het blijft de gehele werk-

periode open. Om overlast voor strandbezoekers te voorkomen, plaatst de aannemer 

een afscherming tussen het werkgebied en het strand. Aan het begin van het dijktraject 

leggen we ook een tijdelijke dijkovergang aan. Zo komt werkverkeer niet in de buurt van 

het strandje.

Nieuw onderhoudspad
We leggen buitendijks een nieuw onderhoudspad aan. Na afronding van de werkzaamheden stelt 

waterschap Scheldestromen dit open voor recreanten. Goed nieuws voor fietsers! Zij kunnen straks vanaf 

Roelshoek tot aan de dijkovergang bij de Nieuwlandseweg langs de Oosterschelde fietsen.
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