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Als vervolg op het gehouden overleg betreffende de versterkingen van de boulevard
Bankert en Evertsen, inclusief het Nollehoofd op 10 september 2007 j.l., heeft dit
tweede overleg plaatsgevonden tussen het waterschap, projectbureau Zeeweringen en
gemeente Vlissingen.

Het opgestelde ontwerp en de twee ontwerpvarianten voor het Nollehoofd worden ter
sprake gebracht. Aan de hand van het voorontwerpdocument heeft de gemeente
Vlissingen dit ontwerp toegelicht gekregen. Omdat de keus voor de voorkeursvariant
voor het Nollehooft belangrijk is voor de toekomstige uitstraling van de strekdam is de
gemeente in de gelegenheid gesteld mee te denken en een voorkeur uit te spreken.
In het voorontwerpdocument is reeds aangegeven dat de voorkeur van zowel
waterschap als projectbureau Zeeweringen uitgaat naar de variant de overlaging van
breuksteen zowel op de ondertafel als de boventafel aan te brengen. Reden is de
sterkte van de constructie, de uitvoeringstechnische voordelen, de kosten en de
landschappelijke uitstraling. De gemeente sluit zich bij deze visie aan. Wel wordt
aangegeven dat de aanwezige zandruggen met helmgras/riet moeten worden
teruggeplaatst.

Bestaande kabels en leidingen dienen te worden gehandhaafd en evt. in één of twee
leidingbuizen met inspectieputten te worden gelegd. Aangezien het projectbureau
Zeeweringen geen werkzaamheden uitvoert aan de boventafel en berm is dit een
onderdeel dat wordt meegenomen door Zwakke Schakels. Het waterschap zal dit
verder afstemmen.
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De gemeente Vlissingen vraagt of er nader kan worden onderzocht of de hellingen
van de afritten van de berm naar het strand kunnen worden ingepast en wellicht de
taluds hiervan kunnen worden verflauwd (mn nabij dp337). Dit laatste is nog niet
bekend en wordt onderzocht.

Verder is er gesproken over de fundatie van het monument die, in het voorland, ca.
25m uit de teen van de dijk aanwezig is. Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft
aangegeven deze te willen verwijderen, omdat bij maatgevende omstandigheden
onvoorspelbare ontgronding gaat omtreden. Gemeente Vlissingen vindt het alleen
belangrijk het fundament te verwijderen als deze boven het zand uitkomt. Dit is
slechts na zware storm, en voor suppletie het geval. Het waterschap (dijkgraaf

en gemeente Vlissingen heeft een afspraak het fundament te gaan
verwijderen. De gemeente stelt voor een en ander te combineren met de
werkzaamheden van projectbureau Zeeweringen. Het projectbureau geeft aan dat
deze activiteiten kunnen worden gecombineerd met de werkzaamheden van
projectbureau Zeeweringen, maar dat zij kosten van het verwijderen niet zal dragen.
In nader overleg tussen waterschap en gemeente zal hierover afstemming
plaatsvinden. Gemeente Vlissingen neemt hierover per brief contact op.

Betreffende de exacte fasering is nog geen duidelijkheid. Wel wordt er gestreefd naar
een fasering van een westelijk en een oostelijk deel. De gemeente geeft aan dat het
oostelijk deel belangrijk is voor recreanten. Hier zou de uitvoering het best kunnen
plaats vinden buiten het hoogseizoen. Dit geldt ook voor de aanleg van de
kreukelberm voor de badcaissons. Er wordt afgesproken dat de kreukelberm voor de
caissons in ieder geval 15 mei moet zijn aangebracht. De zijde van het Nöllehoofd
grenzend aan het Nollestrand zal, separaat van de overige werkzaamheden, worden
uitgevoerd in het vroege voorjaar. Dit in verband met de strandtent Panta Rhei en de
aanwezige strandhuisjes. De strandhuisjes worden doorgaans vanaf 1 april
opgebouwd. Er zal worden nagegaan of het nodig is dat een aantal huisjes niet of
later worden geplaatst. Met van Panta Rhei moet de planning worden
afgestemd.

Daar de globale fasering nu bekend is, kan de gemeente Vlissingen een voorzet doen
betreffende de transportroute. Afgesproken wordt dat dit per mail gebeurt.
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