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Samenvatting

In 2011 vindt dl' u it vPl'nn~ 1'1,),11~I an dl' di]J:..\'l'r['l·il'rillg van dl' ('('l'rlruid,l- vn

s., ht'rl'('nb""'I'"ldt'r I~d wrr], I11d;]kllkt'1 uil van 1ll'1 pn1je(1 LV('" ('ring"1l Hie: in \\ ,'I J:..,'n

R,jJ:.....w.rlcr ...l.l.lll·1l dl' LC"U\\'M' w.tte r ...rh,lf'f'l'Jl ....1I11('Jl,10111h('1 ver ...il'rl..l'n \ an dl' dljl..l'n in

/"l'I,lI1d ()111 \ l'iligh"ld ...rederu-n IlHIgl'n werkvaamheden It <lMbil de b" ...I,l,ll1,k

<.,1l'l'nbl'J:..ll'ding 11 ordt IIp''llgl'bn1krn alleen buiten hel sIOr1115l'il0CIl, 1,111 I ,1I'rill,\1

1 l1kltll'('I. "(,,dt'll uilgl'\lll'rd Voorbereidende wcrkz aarnhcdr-n ('11 het n\l·ll.lgell 1,111

1\t'~laillldf' b,'J:..I,,,ling 7ijn 1\ el IO"!;l'qaaJl binnen 111'1~1(lrnl,('i7(1('n

Ik bl'1.1ngrijkSl(' punlen uil d"lc planbl'schrij\'ing z iin hier S,ll1H'ngl'\ .11

De huidige dijk
lid di]J:..,·,lk 'an dl' t'l'l'rlruidilpold,'r ('11 Schl'rl'eni ......q1oldl'f ligt 01,111dl' O'I<.,tl'r"h,·ld,', (lp

dt' z uidwc-vlhoc k van I holen bij Cori,hoek en in de gt'llll'l'nlt' I hok-n Il,· ...iluc1li,· ('1)11<'1

proll'rlg"bi,'d liln \\""'rg('gt'\'cn in onder staande afhl'clding l let gedl'l'itl' d,lI is ge ....·ll·d,"·,d

\ oor \ l'rbl'iL'nng 111 21111 ligllussl'n dpY'!(l; "iOm IeT hOllgle, an dl' r.irnpinj; in dl'

t'I'('rlruid,lpl)ldt'r ,1<111dl''' est kant en dpI042-!911m, natuurgebred S(]1t'rpl'l1i~~l'f'ul(kr ,liln
dl' t)(I~tkilnl, l'n fwl'll ('t'l1 lengte \ .ll1lHlgl'l'l'l'f <;'1 km

Afb('eldl119

Plaats. van ht't werk

A,ln dl' wcstz ijd« \ an hl'! Ir'lje-ll n.JblJ l,orJshod, (dp992J liggen l'en ilMll,ll c.lmpillp en hl]
dpY'!3 l'en klein <.trilndj ..

Aan dl' huitenz ijdr \ an ,k dijk ligllt'f htl(lgle van dp99R een havendam (nol, Of' dl'

,1,1I1~lurlif1g 1 cll1 dl' h,llt'l1dol/11 (plilll>i1ul i~ aan dl' buitcnz ijd« va n dl' h(l(\g\\',lll'rkl'fin,~

n-st.iur ant d,' Ll'l·'lt'r ,'11 l'en duikvchool il.ll11\'('zig Dl' d ijk gilill hicr dl"'I<. \ 001'- l'n d('l'I~

'Khll'rl'lngs /\,111 dl' binnl'l1/i]d" \ ,111dl' havendam ligll'ef1 rcrnmlng~\l'l·rk. dl'll' l\'llrdl in dl'

1(lI11('r door hel la·I<;· ,'n \ (ll'II'l'er naa r '\ crsekc gl'hruikt Aan 1(1\\'('1 de binnen- .ll~ d,>

buitenzrjde I an dl' hilI r-ndarn 15 f'en hpOlh('lling aanwez ig.

liet trajcCI lu~,{'n dp'!49 en dplOJtl wordt in de zomer druk bezocht door rccrr-ann-n (lp dl'

\ oorovv er i, een I1ln<"'l'lpl'rCl'l'l ,1.1n\\'l'/ig Bij dpl010 en tip HH3 z ijn picknl' kpl,l'lhl'n nu-t

b,1J1krl1l'/1 pt ulh-nb.ik ken gl'silu('erd lussen dp lûl l en dplll18 i, ann de l-inncnkant ccn

oud l' \ ui lstor tl, 11atu- .ian ,,'('lig (' I u uclhock' J, Aan dl' bu i ten kant tussen d I' I0 12 en tif' In11 I~

d,' \ ooroever ll'l'r ...k,l

I us-en ti p lil IK ('n ti p 11127 lig t l'<,n inlailg die \ roeger ill~ boezem (']1('1 flt,lg,ll') tun. lionl'('r(iL'

11I"'~l'n df' 102;. ï;m vn d p IL126,SOm aan dl' buitcnz ijdc z ijn r('~lilnl('n I,' z icn van een oude

'ui1til'~lul~ en 1",1',' ba~,lllpll'rl'11 en ('ell peilschaal. Op dl' kruin ligt een klein ki;;ld,lIlHllt'lj"

I"

•
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(d r 1<l2~-I 7~m d r 1027 -I ;l)Jl1) Bi) d P j()2ó-l 'i(lm I' l'pn t r.: r ,1.HlI\ (,/lg Aan de bmnenkan t

regi-n de dij], ligt dl.' I (lorm.l)igt' \\'(lnlllg I an dl' <Iu ivw .lchtl'r ()ndpI dl' brk lud inj; loopt r-r

,','n leiding d our dl' d ii], naar dl' dl)J..\\oning

I ,lnW' Ill't gl'lwk tr.1jcct i~ l'en smal betonru-n tl,'t~r.ld .1,111\\ "lig, nndrrdL'l'1 van hl'!

ilt'brPut"Ill'II\ l'rJ.. Lt'l')ill1d iI..n"(lrf'unll'n~I,,tl'l'm J 1 ussen dpYl)O-i "Om en d I' III I () ligt het

li,'t'J'ild np dl' kru.n. tussen dl' I()) () en dl' )(I,n lll' dl' berm

In hl'! k"dl'r I <lil dl' rUlIl erJ..al "ling I'oor(\ Iu-t c-n hl'! PI.Hl J ureluur i, dl' poldrr trn luiden

1',1n Sdlf'rl"'nis'p "mgl'l orrnd IIlI l'l'n n,lI1111rgebil.'d, tnlil,l) 17t1lw(tMr Aan de huitl'Il/Ildl'

ligt het strandj« Schelphoe-k

•
Toetsing van de dijk
J)e VVl'! (lP 0,' W.lterl--L'rillg srhr ijtt 1'(101'd,lt dl' dlj)"'lwl1l'l'rdL'1 il'lio:n' I ijl jilM dl' dijken !(ll'!,t

.1,111dl' I l'ilighL'id,nnrm, III Ll'l'I.1I1d i, dl' \ edighl'id,nurm I ,1;,tge,!eld op I 14U00 )...L'er11l'I

jaM, Ill'tl'ind"llldel'1 \ all dl' !(lL't~ingell luid: ab \'nlgt:

de aan,,'p7igc b.1SilltlwJ..lcding i, in gl'.I\'lncl'l'rdl' tot'! ...ing 'glwd' g('I(wtst;

alle lll','rig(' b(')...kding is 'onvoldoende gt'loetsl.

De nieuwe constructie
Op b,lSi~ v.m dl' gcomrtrie, ttwhing, tL'dll1l'clw tl)l'P,I!'obd.JrlH'id, hvd r.ru lisr he en cLo)ogl,chl'

rand\'ot)rwililrdcrl i~ het d ijk va], llpgcd"l'ld in 12 del'lgl'hil'dcn, wa ar dl' l:>e)"'kding \erbdl'rd

dient te worden,

label Deelgebied Vandp Totdp
I 990.52m 992.37m
11 992+37m 998+25m
til 998+25m 999
IV 999 1011+26m
V 1011+26m 1012+81m
VI 1012+81m 1016+49m
VI) 1016+49m 1018.07m
Vitl 1018+07m 1020+69m
IX 1020+69m 1025+82m

1026+37111 1030+90m
X 1025+82m 1026+37m
XI 1030+90m 1034+51m
XII 1034+51m 1042.90m

Alleen de brkledingen \ oor dl'l')gl'bil'dl'n I, IV en VII worden afgewogen, voor dl' andere

deelgebieden ligt dl' bl')"'ll'dings~cllLl' \,(bl oom hl'! handhaven I an dl:' 'gocd' gCItH'hll'

basalt vakken en de bept'rklC Oplllssing~l1111gelij)"'h('id or het plateau achter de havendam bij

CorisI1l1d" Hij het ontwerp 1',Hl dl' ni"UIIT stccnbeklcdmg I~ uilgq:;aan van dl'

beschikbaarheid van hcrbr uikbaar matcr iaal, de resultaten van de toetsing. inp.lssing in het

l<1ndschilps,hhi('~, de natuurvvaardon. dl' technische toepasbaarheid. uitvoerings- en

beheersaspecten en kosten. Or hi1,i~ \ .rn dr'/l' afweging komt variant 4 als voorkcursv.m.uu
naar voren.

In dl'lt' var i.int wor dr-n voor ,lilt' dl'I'lgebiedcn betonz uilen toegepast op dl' bovcntato] Dl'

b(')...lrding (lP dl' pndl'rt.ltcl " Pl" dl'l')gd11l'd i, ilfgestl'llld or de i1ilngren7l'nde dl'l'lgl'l1i('(kn

en dl' huidig« s ituat ie.
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Effecten op de omgeving

I h'l pro)l'Clgd'il'd ligl gehl'el in hel ,\,ltura 200(1 gd'il'd '()o'tnc;dwldl" I l'\()T het Irl'ftl'n \ ,111

"t'l1 .l,1I11,11Illillgl'ft'lldl' Ilh,,'lrl'gl'len lijn gl't'll ,ignifiC.lnll' l'Ifcl'Ien It> I t'rI\ achten op ~ll()rll'n

('11 h"blli11- 11.'1 ,1i111I','~'l'n va n bddl'dingcn It'ldt bij 'l'rI',mging in dl' ('l'rsll' ill~l,lnlil' altijd

1.'1 nl'g,llit'l t' dle,lell op dl' natuurw a.ud ...n I)()(lr hl'l verwijderen uf (11crldgl'n v.in dl'

huidigl' bd,lt'ding, wordt de bt'grol'iing ')1' dl' bl'idl'ding (mei d., d aarvan .lf1l,ln~t'lijl--,'

t.luna) OP" \ crwiidcrd Dell' l'Iïedt:'n kunnen met \ oorkomen worden, molar lijn -kehl,

lijdt'lijl-- 1,111 .iard '\,ldal d e nieuwe b\'l--ll'ding i, aang.'brMhl, lullen IILh lip Il'rmiJll 1\',','1

natuurw.r.i rden onlwikJ..elcn,

Omd.it in hl'! '\I1I\\'"rr lt'gcl11Pct wordt gd,Oll1l'n .ian het Icllld~rh~p~,llhil", lijn gl"'11

IWg,l Ii"1 I' <'''l'llell Il' I Cl 1I ill hu-n kn ,1,1nz icn 1.1n ht-t I" ntbch,ll' I Je gl'kP/('n t'c,l--lcd Illg I (l(lr

11t'1ollderh,11 igl' dijldraj"l I s luit, vanuit een l<llld,ch,lppelij" (logpunl, i1,11lt'P ,l.,
,l'lngrl'n7t'lldt' dil"lriljrcll'll

Liltgilng,puill m.'1 bl'lrd,l--ing tol cultuurh istor ie i, dal dl' .1,lnll\>/ige, u ltu ur h rvtot ie. \\ ,lolT

l11ogt'lijJ... wurd: brhoudcn f1.. ,I,land,' noll e n en havendammen /LlI ,'('IIlHlg,'lijk gC'p,lMd

dum ildlll'rldng~ le gil,ll1, leJ...er ('P cultuur histor isrh belilngrijkt' ph-k kr-n 7",11~ de

'lI<llil'~lui, Ilij uitvocrinj; I an dl' vvcrken lullen op dil crse ple"I--,'n l'at1lri)l'n vvrdwnncn

()J' d(' n1.lr"an!t' plek plateau l~"ri,hol''' worden nieuwe p,ll,'nTljl'n It'ruggebl'il,hl ,11,

(ui tuu rhistor isr h« herinlll'r1l1g

Ik kistd,lmnll'ljl''' "P dl' k ru in van dl' dijk op 1 h"I(,11 word en \'l'r\\'ildl'rd om dl' \ ,'ilight'ld

\'<111 ..it- dij" It' I erllllgl'n, D., J'l'ibrha,'l bij d.' I (lorl1lillige "Iui,uilgilng wor d t IIldil'l1 I11llgt'lql--

opgt:'l--nill't

•

I)" aan- ('11 ,111 ovr van mall'TI('l'll'n rnatcr ia lcn heeft voor de ol1lgel in).: (01111\ olwndl'll,

recreantcn. 11i1t"lij).:('II'g"l1b...dr ijvcn ) ,I,'chb tijdelijke gl'luid~()1 (,11,),1 pt (\ .'rJ...l','r,)hlnd"l 1,,1

gl'lolg DOlH een /11rgl'uldigl' keuze van dl' tran-portroutes en l'('n (""cring 1',111 hl'! 1\ er], I,ll

dl' I'l'rl--l'l'r~hilldl'r lol een minimum worden beperkt en" orden H'(I'(',llil'gl'bil'd"ll "lll/i"1l

in dl' zomvrv il~,lnlil'
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Inleiding

•
l rn grool deo l \ an dl' I\!'dl'rlandsl' dijl.,en wor d: ,1M) di- "'l'lijde Il'gl'n guh'cn bc--chcrrnd

door l'en steenbckleding Lil \\',hlrnl'mingcn van dl' Ic.,u\\',,( \\"i1It'I~d1<ll'pell Pil .lndl'r7pcl.,

\ ,ln dl' I ("hlli."'h,, Advicscomnussi« \ lIl'l dl" YV,lIl'll.,nll1gl'11 (1 A iV) i" g('bl('l.,l'n dill veel

~1"t'nlwl.,ll'dingl'n in Zl'l'lclild onvoldoende legel1 zet'r 1\\.Hl' stormen bestand zijn en rue:

\ uldocn aan de verlighcidsnorm. Le z ijn in \ "l'l gl'I',ll1l'n It' licht Daarom is in IYlJ6 hel

prpjl'CI Zl"'\\"('ringen gl·,I.1rt en werken l{iJI.,~\, ,1Ier,I,1<11 1'11d., Z",'UW", \\,dlcr,chapf"'n

samen in hel projectbureau Z.'('\\"('ringl·n DOl'I van het projl' I is dl' mei steen beklede delen

van dl' huitentaluds \ an dl' dijken Il' verbeteren "I' dl' pl.101t,.'n W,l,lT dal ll(ldig b, Andere

.ispccrcn aangaande de sterkte van dl' dijl..en hlijvcn in principe buiten beschouwing.

"oor dl' uit , (lering in 2011 zijn meerdere dijkvakken lang, dl' Oostersehelde uitgekozen,

waaronder het trajccl van de Ceertruidapoldi-r en Scherpcnisscpolder. Dit d ijk va k ligl aan

dl' (),'Sll'rsc!wlde, op dt- z uid westhoc], van 1hoh-n hij (,tHish,)('I.., en ill dl' gemeellll' I holen.

lit'! Il' \ crbereren gpdeclt" ligl !U5~{'n dukpak-n dp':!,}!)+ SOm en dp 1042 .. ':!Om, en hed! l'PIl

totale "'nglt' \ all (lllgl'l"t'l'r ::;,~ km Zie onderstaande Afbeelding I ell Figuur I I an BljI,lgl' 2,

Afbeeld,,,y 1 -- -- --------

r\a dl' I t'rbl'lt'ring moet dl' ,tl'cnbekl,'ding \'.111 dil dijl..lr,ljnt voldoen aan dl:

\ t'iligllt'llhll(lJ"1ll /(l,lb dil' is \'ilstgt'legd III de \Vd or dl' Wiltl'rkering, Veiligheid heeft de

("'T~tt' prt,'ril('!I, maar bij dl' dijl..\l'rhl'lning i, l'l oo], aandacht \ OOT dl' gl'\'olg!'11 \'.11111('1
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1\l'I" voor I.md'chill', natuur. cuituur lustorn- (dl' logl'no,'mdl' I ,\l-I\,.1,llch'n) 1'lll'I-Cl1tUI'It'

,1J1d"fC b"I,lngl'n

Dell' pl'1I1he,rhrij\'ing (met hijlagt'n) bl'\.ll .1111' in/orlll,llll' dil' rclvvant wordt gt',Khl \ "Ol de

ilbf'rddkpf()(l'dllrl' en dl' uiteindelijkt- bcsluitvnrming Na,l:'-! een hl'~' hril\'ing 1'.111d ..

,itu"tll' (lP en wild Iwt tr',IIl'lt ('11 dl' randvoorw aarden ('11 uitg,1J1g~l'lIntl'n die bij dl'

uilwerking van dil plan lijn g,'hi1nl"I'ni, vindt er <'I'll ondl'lb,'u\\'ing I'll bt'schrij,-ing pl,1,lt~

I .in hvt nu-uwe Ol1l\\'Np I en h('hl)I"'I' v an (It- uitv (lcril1g liJll lIlil,'lrl'g,'kl1 l)pgl'nonll'rl I'll

worden vour z ir-nmgcn, dil' z u llen worden gl'lrlllll'll om « l'nful'll' n"dt'ligl' t"til'cll'n van Ill'1

1"l'11..ol' d" l~l-\\'ilc1rdl'l1 tt' beperken (mitigl'rl'ndl' l'll 'l'rb"tl'rll1i1i1lregell'nL bcsrhn« I'll

i\t~luill'nd 1\ ordt Ingrgilan op dl' te ,-nlgen pnllt'durl" ell dt, b",luitl orrrung rond dit plan.

Ikil' planb"'lhril,'illg I' Pl'n ~ilnll'J1\ ,1tting I dil hot I<,.-Iln,,(h (lnl"'l'f!, en dl' ultg"I'!"_'rd,'

natuurtoetsen. All!' relcv.mtc dOIUmL'nll'll/iln 'ell]ll,ld ill dl' lil,,1 !lWI rl'ierl'nlil'ó Wljlilgl' I)

Ik f'1,lI1h'~rhrij,-ing i, bedoeld.

• ,lis m,l',r.-bl'(l(lrlit-ling~nplilie, 7n<ll, bl'dl'l'ld in .1I"lll..el 7_H,l l'er~tl' lid 1.111 dl' WI'I

rnilicubcher-r:

• als plan z(l,ll~ bedoeld in a r li kr-l 7, .111 dl' \V"I 0l' dl' \\"lll'r"I'ling;

ills basis voor 11('1aam fagen van '('rgunllingen cn . ,'l onlhefl ingl'll, \\','nrtlnder dL'
lmtheffing van dl' bL'palillg~'n in dl' llor,i- en f,lUn,l\,'cl ,'I] ,('rgunllingl'n op grond van dl'
nn tu u rbcscherm ings\\'t'l_

•
""Ig,'n, dl' I.uropcse V"gl'l- en Hilbilatrrchllljn, d u- gt'lmpknWnll'l'rd i., in dl'

\'<1tuurb('~ch('rJ'l1illg5\\'et ]lJ9R, Il1llel I oor ingrl'f't'n dit, I1lllgl'lijl.. el'n ,ignificanl ""lt-cl PI' dl'

natuurwaarden hebben een 'pa'~l'ndl' bl'ooldcling' \\ orde-n uilgl','p('rd 1)1' rr-sultaton 'an

dl' beoordeling lijn in deze planbcschr ij, in); m"t');cnlln1('1] In ht'1 "ildl'l ,',111 dl' FI(HiI- en
filunil\\'1'1 dient vastgesteld re worden of een pntlwtfing nood zakelijk i~,

1)1' pl"nbc"chrij\'ing is door hl'! prnjectbuJ'e,lU LL'c"'ermgl'n llpgl',ldd ill tll'l'rlq; met dl'

bdll't'rdl'r \',111 dt' dij", Iwt waterschap /_('eu\\'~l' Erlanden r-;." "~b,,,lling I .lil de

planbc!>chrij\'ing door dl' beheerder word! dil ontwer pp lan IOIl'cl hij dl' bcheer der ,,1~bij dl'

provincie Zeeland ter in7agl.' gclegd,l;cdurl'ndc dl' inspr aakperiod« I..rijgt ('l'niedl'r dl'

gplt');enlll'id om lijn of haar lipnswij7r 01'1'1' IwI plan ,l,ln de PW\ \11(1(' kr-nhaa r te rnaken

rclugl'lijl.. zijn dl' lil'Il'I\'ijLl'n voor de beheerder iI.mleiding pm hel pl'1I1 It' \\'ijzigrll, Dl'

l\('n~\\'iJ7l'n en dl' (eventueel gl'wij.t.igdl·) planb(',chrij' in); "llrden '(,I'\'"Igen, definitie!

1 ,1~tgl'st('ld door dt' behi-er dr-r l'll ter glwd"eurillg aan ; ;pdrrulrerdl' Staten v an Zeeland

'()(1rgelt'gd Hun besluit over dl' gn~dl..l'urillg wordt bmru-n 71'~ weken bekendgcmaak:

't'tlnial (,ederlltt'l'rrle Stalen hel plan gned"eurl'n, b!'"li''''1l lij u, 11<'1,11dan nir-t

nlll)d/"kt'lij" i, 0111"(lt>ri1(g".lnd aan 1ll'1 gOl'ei "t'uring~b(',luII t't'l1 milicuctrcctrappcn t lt,

I,llt'n op~It'IIl'I1,



Sit uatiebesch rijvi ng

2.1 DE DIJK

, I I HUIDIGE SITUATIE

Het dijkvak van de (.,cl'rtruidilpoiLh-r i-n ~\:lll'rrPlli~Sl'plll(h'r ligt aan dt' (.)(lq('rsd1l'ldl', op

dl' luid" esthoek van I holen bij (,of1shrll'k,l'n in d« gl'Il1f'Cnll' I holen I)l' bchr-erd er \ <lil het

dijkv .11-, rs het wati-rschap Zeeuwse Fil,llldell Dl' situati« en het projeclgl'hit'd lijn

\\"l'l'I)(l'gl'\'l'rl ill Figuur I en r iguul 2 IJl BiJI"gt' 2 H\'! g('dl'l'lt" dat IS gl'sl'll'ct('('rd voor

vcrbetering in 201] ligt tussen dp990+S0m. tel h,'ogtt' van dl' ('lmping in dl'

(;{,l'rt ru idapelde aan dt' west kan I en d pi 042 + '.l()m, nat u urgt'bit'd Scherpt'nissep(lldl'r a.rn

dl' oostkant, ell heeft een !t'ngtl' van ongeveer 'i ..1 km

'\,111 dl' westz ijd« van het tra,lYt nabi] (,orishllC" (dp9'12)liggcrl een ,1,1I1tal r,'l11pirlg~ Bil

dp99' i~ t'l'11 klein st randje gesltul'l'rd .

..\;111 dt' buitenz ijde van de dijk ligt ter hoogt« van dp9\1R een havendam (nol) De7l'

havendam is het restant van de oude zeedijk. dit' \ erder 7uidelijl.. van het eiland Tholen "'",1;'

gesituel'rd (Wulpd.,I), Op de aansluiting van de havendam (plateau} i~ aan dl' bu itenz ijdr

\ an dl' hoogwaterkering restaurant de Zeester en een duikschool ilan\\'I'7ig, Dl' d ijk ga.,t

hier deels voor- ('11 deels achterlangs.

Aan dl' binncnz ijde van dt' havendam ligt een rcmrningswerk. dell' wordt in dl' zomer door

het fiets- en voetveer naar Yersckc gebruil..t. Aan 70\\'l' I d,' binnen- als dl' buitcnz ijde van (iL'
havendam is een boothr lling aal1\\'t'7ig

Hl'! tr,'ject tussen dp9':1'.l l'11 dl' 10 III wordt in dl' zomer druk bezocht door recrcan teil , 1evens

i~ hil'l "I' dl' vooroever l'en mossetperceel aanwez ig. Zowel bij ti P 10 10 als bij dp l 04.1 zijn

picknic k plaatsen met banken ell prullenbakken gesitueerd.

J L1~!'-l'1l d I' lOll en cl pin IS i, aan dl' binnenkant l'en oude vuilstortlocatie aanwe> ig

('1uttclhllck')

Aan dl' buitenkant tussen drWI2 en dp](IJ3 is dl' vooroever zeer ~t{'il

IU~~l'n dplOl8l'n dpllJ27 ligt een illlililg dil' vroeger ills boezem ('het Botgat') funr tionccrdc.

lu~~ell dp](12;17'im vn dplO26t,'iOm aan de buitenzijde zijn de restanten tt' lien \'.111 een

oude ~u,ltil'5Iuis en tWt't' basaltpieren en l'en peilschaal. Op dl' kruin ligt een klein

k istdamnu-tj« (dpILl2'it7;m - drl()27~;0I11) Bij dpl02(Jt,'i()m is een trap aan wcz ij; Aan dl'

binnenkant kgt'll dl' dij" i~ do \ oormaligo woning van dl' sluiswachter g('situt'erd, Vanaf de

buitt'I1/ljdt' onder dt' be'kleding loopt er ('('n kiding door de dijk (diilll1l'ter.1; mm in een
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111.tnl,'II'UI~ mv I diallWlpr "1l11l11l1 naar dl' dilh.\\'lIl1rng I JC7L' IOllpl il<111dl' l'uitl'll/ildt' onder

dl' dljJ...ht'kkdil1g

I ,1I1g~ het )-;..t1<'''' trelll'ct i, t't'l1 '111<11hetOl1nen lid,pad d.lI1WI'Lig, dell' b onderdl'l'l I an het

tiet-r outcncuver k Zeeland (knooppuntr-nv, ,te(,I11). Ill't tll'hp"d 1""I.1"tllll beton vn ligt

Itl';,en dp9411, ~(lfl) pn dplOIO op dl' kruin, tussen tipltJlll I'll dl'll).jlligl het (Ict,p"d "P (h-
l'\' rill.

111 hl'! L,d"1 l<ln dl' ruiil'erh.,lIchng l'oort , lidI'll het Plan I ureluur i, dl' pold,'r ten luidl'n

I ,111 Scht'rpl'nIS~C Plllgl'1 orrnd tol een f1"tuurgebil'd, rotaal 171l hectare l iit grbil'd I' In

I'cht'l'r hi) St.liltsnl1shdll'cr Aan dl' buitcnz ijd« ligl hl'! <trandj« Stlwlph.wk,

.' I .' OPBOUW EN BEKLEDING

IJe Iw,l,lclndl' hch.ledingen v an hct dijh.lr"lt'll "'ijn ~,Il{'m"lbdl \\L'l'r)-;l'gl'II'11 in l ruuu. I in

Flijlagl' 2 Ik karak tcristu-k« dW.lrSprullt'kn lijll \\'ct'rgegl'\'l'n in I iguul lJ 1/111 20 in flijl,'gt'

:2

I kl prillupepnliil'1 van de hlill'1l1ilde I an een dijk 1)('~t,IJt in het "lgl'nll'Cn uil dl' 1"t'll. dl'

undc-rtafe l. dl' bI1\' I'n ta fel, dl' bi-r m en het bovenbeloop (Ath't'lding:21 I lt' It'l'n wor d! Iq::l'n

l'w.,ie beschermd en ondersteund door (,l'n kreukelberm. Dl' k reukcllx-rm ,'11 (\'(,Il .in,1 1(111)

dt' l>lldt'rlil(el kunnen bedekt Lijn met een laag slik [)l' scheiding tussen dl' onder- l'll

boventotcl ligt (lP het (;,'middeld Ilollg\\'ilterpl'il (GIIW), wel], var ieert IU"~1'1l 1.7" III !

~ 1\ r aan de westkant loll ,KOm .. 1\ A f' aan dl' oostkant.

Afb~eldlfllJ 2

Het Iral"et bestaat grnlendet'l, uit betonblokken (vaak dl't'b ~\'~ll'l'f1l l t't'ndl'rl~l')llll'l

da.irondcr gl'/ette natuur-teen, I oornamelijk basalt I)c h,ló>,llt ungt Ol l'l hel hl'h"It, tl,111.'1t

gl'l'd Ab ,'I ;11l'en k n-ukr-lbcrm "diln i, deze marginil,,1 It' nocrncn ()ncl"1 dl' beh.lL'dlllg

1',111het d ijk va], is een I..lcila,lg "all\\'ellg, var ierend in dih.tc 1,111 I ,711m 1012,1(1 m 1,11114' hl'!

gch('ll' traject i~ een !>1l1.11betonnen fietspad aanwezig

Bij dplJ':l(lt :;Om ligl dl' aanslui tinj; rnet '1 holen I', dl' aansluiting h'~I,l,,1 uit breuksteen

IIlgq~(ltt'll nu-t beton Ik glooiing 1',111' I holen I' bestaat uil bctonvuilc» t Basalton l mct

d.lMb"l't'n ven .1,f,III\\(')-; en in hl'! bllll'nbl'lt'llP twee rijen l lanngrn.mblokkcn. Het gl'dl't'IIl'

1,111.11'de ,1"n~luitll1g tot dplJ'Il bestaat uit Vilvoor ds«, "'"h.h.,' bl'hlnblt,I.,h."1l i-n dd,HI'1I1 en

('en h.1l'in del'l >,·,t,'CI11 I ccndcrtse In "Ie,-hlp qd,ll (I .'r7dh.J...ingl'n) Bij dp'l'llligll'l'n k h-in

,lr,lIldjl'

"Rl'.(." 10



f I I, I' •~ I.:,! ! t_ , I, u . t.~ I1~ ...I l '."(:I \I

Ii('t ~l'dl'l'lte tussen dp9<:il,'n dp'i47 nl,qadt uil \'ih (lords\' en/,l( Doorruk se in dt' ken,

dilMb"\'l'n nd~illt vn d,liHbo\ en IIMingl1l"nblol-~l'1l en dO(lrgfl)l'islenen. 1usscn dp99.'lcn

dp44'i kpnl d •., h.1'illt ,'l'll ,1,1111,11\ !'rl.l"~illgl'n, t'P ern P,'.lr plaatsen is sprake \',111

Illnnl'hrilnd en SOIll~ i, er ti ltvrmau-r i,l,ll Wt'}; D.. (l\ ,'rg,lng Iu,~,'n dl' Har ingrnanhlokkun en

basillt i~ ingl'golt'11 met a<.f.llt In dl' Doornik-«: IUS'I'n df,l)Y, en dp99'i i, \'('cl <.(hade, oC/{' i,

gl'rq'itrl'l'l'd nu-t \'il\ oord-«.

Bij dp497 i, "P dl' glooill1g een Ir"p gt"ltucl'rd. I)" gloPling IU"Sl'1l dplJ47 t'n dr'J9Y bl'stililt

~r(1trndrels uit gl'z('lt(' n.uuur-teon en daarboven betonblokken (pli1ats('lil~ syst('em

l.evndvr tse) Bij dp99il i, een aS(itltlwlling trn b,'hol'\ l' v an het seizoensgebonden fiets- en

vuetvr-rkcr-r naar Ycrsckc Bij dp49Y ligt ,'en ,t,'ig"1 met ven gl,.tliing bl'~t,1.1Ildt' uit IctWt'r~

r;ltl,'tO(" dat zwaar beschadigd I",

I)t' havendam - welk .. in ll1a.ltg"\'L'nde ornstandtghcdcn ,11, bcz wckcn wordt beschouwd -

b ..~tilat uit svstecm leendel tsv aan de buucnz ijdc. betonblokken aan de binnenzijde en

b,l~all np dr- kop. Op d,' ~t)p i, ook er-n schecpv aa rrlicht ~f',ittll'('rd

Ikt gedeelte tussen dp999,'n drlDlll .. 7,'i111bcstaa] uit Vilvoordse ingegoten met beton met

daarboven vla ~~r betonblokken

Het dec! tussen dplOO1+75m en dp lülü bestaat uit Vilvoordse met daarboven vlakke

betonblokken, gevolgd door svsteern l.eendertsc. In de vlakke betonblokken zitten or grote

<rhaal ver zakk inacn. Feil dl'l,1 v.in d .. vlakke b('l,.nblok~('n (dl' 1001 +7<;111tot df,1006 en

dpl007,50m tot dpl(lJ[)) i, \\el v er z ak t. mail!' is l..\\'alitatll'1 goed I)e/(' dch-n van dl'

gltl(liing lijn Jll'g niet IWl'l 1.1I1ggeleden vervangen (d,' oud .. betonblokken zijn ill,

k n-ukclberm achtergelaten).

D" bocht tussen dplOIO ell JOl I besta at uit Haringrnanblok kcn.

•
Ill'! deel russen dp l Ol l cn dp11l16tC;OIll bestaat uit Vilvoordse, basalt, Doornikse. vlakke

betonblokken (zowr-l 'normaal' ill, svstecm Leendertse i en Haringmanbtokkcn. r)laat~eli;k

zijn bi; dplll14 lichte \er7il"~ingen aanwcz ig. In dl' bocht bij dp1012+50m i~ de !>,'Sillt

pla<1belijk ingegoten met beton De ()\,l'rgilng tussen basalt ell svstcern l.ccndcrtsc is ook

ingeg()trn met beton,

lussen IOIf>+'iOm en dpl025t7"m bestaat het traicct uit gezette natuursteen (veelal basalt)

en \ lakke betonblokken (7,)\\'l'l 'normaal' dis ")'St(,('111 l.ecndvrtse l, D('z,' betonblokken (bij

beide va riantr-n ) vcrkeren in ~Il'chtl' staat. er zijn schcurcn en vr rz akkingcn in aanv vezig, Dl'

hasa lt oogt visucc] gOl'd

IlIS5en ti pill::!" t 7'1m I'll d PW26 t S(lm Iiggl'll de uitstroomdammetjes van een voorrnalij;

gmlilill in basalt Op dl' kruin ligt l'en kle in kistdamnu-tic (dp102"+75m tol dpl027t'i()m), Bij

dpl02ö+50m is een troll' aanwezig

II('t del'l \ an het tr,tjee t tu~ ..,'n dp I026' "Om en d JO I (1-12. 9(1111bl'~t,lnl uit gezette natuursteen

(n'I'lill ba~a 11), betonblok ~l'n (/l1\\'I'1 v Idk k .. ill~ svsteern l.ecndcrtsc t en Haringmanblokken.

In /(1\\'('1 dl' vlak], .. blokke-n als dl' Hanngrnanblok ken lijn schades aanwez ig (lichte

\'er7.lU,il1gen, scheuren). BIJ tip 1027 + :;Om 7IJn licht« \'er7,lk~illgl'n ailnwl'zig. T us .... n het

fil'hp.1d l'n dl' glLllliing liggl'n doorgroeistenen.

AR(AlJl< 11
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A,H) d,' wcstz iid« -hnt het ,1<1nPp het tr,llect I\llurd" (llldl'lilnd" Muije- en l'Iuimporpoldcr

i I holen I) ,'n aan dl' u(l~lzijdl' sluit hel .ian (lP hl'1 tr.li,'tI )',,<,!!llid , KI,l.lS van Steenland-,

I\il'll\\'e Strijen- en Schaker loopoldcr r l holcn 2) Rij d,' a.rn ...luitcnrh- vakken i...dL'

'It'l'nbcl-.leding reeds \ crbeter d.

• i, EIGENDOM EN BEHEER

l lr-I dijk va k ligt aan de l){l~I('r,(hcldL', (lP d,' lUld\\'l',lhllL'1-. \',111 1huit'n bij C(lri,hn,'I-., en in

dt' gemeente Tholen, heeft l'en lengte ",W ,'ng"1 ,"'I 'i,' krn. en \',111 onder h(>1beheer van hel

waterschap Zl'I'U\\'~t' Eilanden L it/ondering i...hl'! ",ed",'lk tussen dpY9.J ell dpY':!7, dit valt

ondr-r de gl'nwt'nt(' I holen

-' I -Î VEILIGHEIDSTOETSING

D,' Wet op dl' Watl'rkl'rillf. schrijll \ (lUI d.u dl' dljl..behl'l'ltkl ied"fl' I ijl [aar de dijken toetst

aan dl' I'ciligheidsnorm, In Zl't'ldnd i, d,' \ eilighl'id'llprrn \ .1,tgt'stf'ld (lP 1/ 4(l()[1 I..('('r )Wf

iaar. E(,ll\'oudig gr7rgd moet 1'('11 d ij], in Zel'l,lIld l'en ll'cr zware storruvloed kunnen

\\'t'l'r,tdan 111('1l'ell gellliddpid .. kan ...van I oo I-.lll11t'n van 1/ .Jlltl() per jaM

liet waterschap Zeeuwse Eilanden heelt d" ge/etk bel-.ledingl'n lilngs ht'i gehch- dij!..., ak

ge'lnl'cntarisc('fd, en globale en gedelailll'l'rde tOl't<;ingl'n ullge\'(wrd Ilit 21 De ililnw(,7igr

bilsilltbcl-.leding i~ 'gPilvancel'rd' getoetst. dill' pvprige bel-.leding i; 'onv oldoende ' gl'lOl'bt.

Controle en \ riJgill'l' hierop is uitgl'\'oerd d""f lu-t J'r<>J'" thurcau Zccwcrrugcn Ilil :11

In de ('fral,l v an hl'! vriigavcdocument i, d .. in het traject ",ln\\'l'7igl' bnsalt g,'.ll o1ncl'l'!d

g,'tl)el~1 [Iit ..J, S, 61 Ileleindol'rd"l'1 I PUI dl' )!,l'd\',ln"'t'rde t(lt.'l~ing \ dn d" hil'i1ltbckleding

luidt ab volgt:

• Alle basalt np het dij!...l'ilk dil' op dl' 7cediil-. ligt is volgens SIepntocls20nS stabiel en wordt

geill'anceNd 'gl>ed' gl'I(I('bt ilb deze opnieuw ingl'\\'i]<;sen wordt en ills aan dl' bovenzijde

van dl' basalt een nieuwe bcklcdmg .1angebrdcht w or dt. dil' tcgell dl' basal: leunt. Dit

lx-tekent dill het aantal perkoenpalen gl'll1inim,lJis",'rd moet wordi-n en dill bij

aanbrengen van een betonrand de b.l"illt daaronder over eon breedte van r irc.i I III
ingegoten moet worden

[)e basalt op de uitwatcr ingsdarnmctjcs van ti p I [12~ 16Dm tot Lip 1026 wordt gPill'ancl'erd

'goed' getOl't~1 ills de upen ruimte in dl' basa lt l1p dt' kruin il1gC'gotC'n wordt met gietilsiillt

uf opgevuld wordt met l'en verhjmd« in « d~~ing

In de b.lsall,'akken z itten l'en ailntal ,kchtp ple k ken. di,' dienen te worden hersteld,

Samen met het Water,chap worden dl'/l' lociltil" lx-paald ('11 verbeterd (her zet I.

In Figuur -l van BiJlage 2 i, het l'ind(ll>rd(,l'l 1'.111dl' I"et~ing' .in dl' lw;,tililnd,' h'l..it'dingl'n in

hl'! dijl-.triljeCl schematisch ,\ l'crgegcI'cn

L it dl' I'l'iliglll'idstoet~ing komt le\'('n5 naar I oren dol! er pl.1.1helljl-. een te lage krumhoogte

') ') lNC-WAARDEN

Dl' WC! Op dl' Waterkering ,,-hriJi! \',)tU d.lt bij dIJkll'rh'!l'fillgl'r1 altijd rckcrung moet

worden grhnuden mot all,' [,ij de uill'ocring van het pl.m betrokken bl'lilngl'n Dit geldt met
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Afbeelding 3

"

name '(l(lr dl' natuu rwaa nh-n In hl't prlljl'ltgl'bll'd dil' ('I' gnllld van dl'

'\(ltuurbt'~çh('mling,\\'l'l,'n 1'1(\1',1'en fa u n.lI' cl cen be ..., hcrrndc ,t"tu' hebben

LANDSCHAP

l Jc 7t"'\\','ring('n lang~ dl' l )!l,ter~cheJd,' !>('st,l,lll grof\\ l'g Uit l'en ~t,'bt'1 \ all dijken I'll

dammen Beid,' l'iL-nwnkn hebben in pr incip, ,'I'n -tcrk en durdclij], cu ltuur h- hn ivch

l<.ilr.ll<.ll'l'en bel'akn dl' r uirntehjke conlïgul'ilti,' v.in hl'! gebiL'd rondom dl' ()(\,tl'r~d1l'ldl' I)"

l )(l~tl'r,clll'ldl' i, rvn Lh narnisch landschap \\ .tt dUldl'11J1.. nurkb.iar I~ in het rurmtuhjk beeld

Di! beeld i...ster], dvnamisc h door dl' gt'lijdt'll\\ ,'rl..ln)-\ \'an hel water liet beeld hangt ab

ge\'olg daarvan nauw samen met het voorkorru-n van d,' periodiek droogvallendo platen ,'n

...1i I..ken. dl' ,1f.ll'ttingt:'1l en begroeiingen uI' dl' It't'\\,l'l'ingl'n «n in mindr-re mate met de

schorren. DOPf d(' gctildl'l1I\ l'll..ing i...,"'ll donl<.n )-\1'I<.II'llldl' Ill1dl'ft,lfl'lll1t't ab basi ...

hisl!Hi.,chc en naruurl Iji-..,' rnater iah-n ,'n l'en heht gt'Ï,il'urd,' 1>0\'I'nt"t('1 met modc-rm- en

tl'chnisdw rnater ialcn ontstaan

Het projcr tgcbicd hertt in belcv in)?, l'en ster], wlssell'lld 1<..11.~I..l!'rdecls door het grillig

vcrloop van de dijk. deels door vr rsr hillend voorland, maar ook door vcrschillend

achterland Van west naar oost bevinden z ich achter dl' d Ijl.. diverse campings met vaste

plekken (carnpinj; Pluimpot. carnpinj; (;ori5hoel<. en camping Ik Zeester). natuurgebied

Schcrpenissepolder. landboul\'gebll'd, l'cn oud .. vuilstort -, uttelhoek en inlagen 'Botgar'

Buitendijks liggen in de scherpe hoeken van het tracé l'en aantal strandjes, er lijn di\'er,,'

nollen en havendammen en er is l'en havenplateau met binnenhaventje genaamd Corishock

nu-t tr.lilt·rhelling, aanlcgSll'igl'1 \ oor ril'l~ /voctvecr n.ia r Yl'r~l'l<.l' l'en parkeerterrein en

Il'gcn de dijk Hotel-restaurant de Zeester en ern d uik ...chool In de huidigt' ~ltUilti(' komt het

plateau wat rornrnc lig en slecht onderhouden 11I'eT

NATUUR

Hl'! projectgebied ligt geheel in zowel het Vogel- ab hl'l l-lilbitiltl'lchtlijngebied

Oostersehelde (Afbeelding 3)_ Ik Oostersehelde i~ .1i1ngc\\'l'Zl'n ilb speciale

bcscherrningszone (SI3Z), Hovendien valt het gebied onder het aanwijzingsbesluit tot

Hescherrnd Natuurmonument (lp grond hiervan vindt er I lXII' hl'! gl'helt' prnjec!g['bil'd een

passende beoordeling en een toets aan de flora- en t.iunawet plaats. Hieronder z ijn dl'

rvlcvantc habitattypen en soorten. welke in dl' passende bl'oordl'ling Ili!.81 zijn beschreven.

samengevat.

.,.." ..
SC/It:lf;:H.'''lb~t: (JO/Ud' HR , Habn31,chlhJflgebtea

SN =

"

Oostersche Ide

AI.(ATW 13



Habitattypen en soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura 2000)

Habitattype

\'kt dt' ihlllieg \ ,m d .. 1)<'11,1\\'('1'1-."11is dt' ()p'tn,(heldl' \ cr.inderd I an er-n ..stuarrum naar

l'('llminder gt'di!left'ntlt'l'flk, nla t ir-! tlndier" b,l.1i Dil h,lbil,llt1're bl'sla.11 uil gftlll'

mharnmcn (I.,rd.,l'n l'll b,l,li('I1) 1\ aar ,Ie(hh l'en b''P''rkl'' int Juni v.m Loei \\'.11('1'aan\\'t'Lig i"

[)lJ(l!' een bcpcrkt« in"'0",i van gull"l'll en dl' d ivcrs itcit aan xubst raat kunnen z ir h hiel

\Tr"hillcndl' gt'Il1l"'I1'Ch,lpfwn v.in wier, weckdieren. wormen en "feefl,Khligcn

on twik ]..elcn

Het \ (lorland van het dij"lriljl'(! l'l'l'rlruid,lp(,IJcf vn Sdll'fpeni,sl'ptlldl'f b,',I,lal uil "ndi,'p

('11 pld,lI,clijl dit'J1 lVill"1 (11'1 -~() Ill), I h'l gl'lwlp voorland 111,1,lkl ondr-rdee! Uil van

hilbitallqw I \'p,'II(1(l (,fot(' ond ir-p, I-.r('I-.('1)en baaien

Broedvogels

In het \ oorjaar vnn 2007 is l'en bfot'(hogelkélrlt'ring uilg('l"llt'rd voor het "ndl'r7llt'ksgebied

\ ,111di!"lraJ('(1 C;Ct'rlruid,lpDldl'f .'11 Scl1t'rp.'ni,,,'pnki"f lid geln\ l'nlilfi"l','rde gebied

bestaat uil dl' dijk meI .','n bu!lef/oll(' \ an ::00 m er omheen.

In 1()I,lal zijner '19 soorten brocd , ()gel~ in 2007 in hel ond.'rll,,'bgd'il'd \ d,lgt'~lcld, Lr 7ijn

\ ier soorten broed \ oge!s w Ja rgcnornen behorende 1('1 de IOl'blllg,.",lOr ten voor hel \J,) IU T<l

2000 gebied ()llstf'r~(heldt', narnelijk Kluut, Bontbekplevier. T ureluur en Visdief. Van dl'

Kluut en de I ureluur lijn \ erspreid over dl' Scherpenisscpoldcr broedterritor ia

.l;1I1gelrofft'n Er lijn 2~ trr ruor ia \ an d., Kluul geleld, ell <) \',)n dl' I uu-l uur Ik

Bonlbd,ple\'i('r i~ mei I tcrr itorrum .iangctroffen in dl' Sd1t'rpl'ni"''J'0ldei lel 1)(\");11' \ an

I uuelhoc] .. Van dl' Vi~Jipf zijn ~ te rr itor ia geldd in de l'Iuirnpot

Lil );<'g('\'t'115 ove-r kustbroedvogels welk .. Tt'pd, <'(,I'der lijn I'cflilnwld (tussen 2002,'n 201lh)

blijkt dillook dl' kwalificerende broedvogelsoorten Strandpk-. re r <'11 '\oords(' ~Iern lL1s~('n

2002 ell 2n06 in dl' Sdh'rpen,~sepold('r broeden, In 2007 konden be-id ... soorten l'chlef niet

binnen hel ondt'f/<'<'ksgrhied ell daarmoe binnen dl' 200 met,'1 b','1Il1 loedingvnl1l' van dl'

d ijkwc rkzaamhcdr-n w ordcn v astgestcld Er wordt vanuit geg'liln dat h('ide 50,HIt'Il in dat

laM op groll'rl' afstand \ 0111 de dij" hebben gebro('(j •Niet-broedvogels

Voor n iet-brocdvogcl, heeft hel dijktraject een belang ills l(l...·ri1gt'l'rgpblpd bij laag\\~tt'r Pil

ern tunetie 0115 hoog\\'alt'1'\ luchtplaatx (IIVP) bij hoogwater Un"1 dt' \ ()('rg"11()1l1l'n

d ijkvver kz aarnhcdr-n kunru-n vogels 111 dl' \\ (>r"I'l'ripdl' \\'Llrdt'l1 \','r,tnt'rd Ik gl'll1idd,'kh'

\ ,'r~ltlfing5ili,lilnd \ an dt, meest gl'\'ocligl' soorten is 200 m. In juli, 'l'pll'ml'l'f en novernbr-:

2[)(I-ll'1l in ,lpril 200') i, ill het projecIgebird veldonder zoek uilg<'\'()l'rd ell lijd('n~ dl'

maan del ijks« hoogwater karlering tussen 200-l-2()(l8 lijn dl' gebieden \\ aar \\',1 Irrl'ugels 7 i,-h

ophouden l<lng, hl'! dijklrajt'CI C",'rlruid.lpolder en Scherpenisscpoldor in kaa rt gebfild11

In JU", ~ert(,lllber ('11 nov ernber 201l-l \\'ilS dL' S<-hnlt'kqt'r dt' 1,1Irijbl,' !!)l'rilger('nde soort

I,lng, h"t dijktrajec t. In dpril20tl:; was d .. Bonle strandloper 1I1l'1gft'll' .iaruallen ililll\\'l'7ig 0j)

hl'! slik \ OOf dl' dijk. In september en november 21)()~ ell apr il 21\0:; loprilgen! (lt,k dl'

'iteclllopl'r mei hog., a;1f11,1I1en IJng, hel d ijk traject. Dl' 0\ ('rig" -tc ltlopr-r« di., loer,lgt'rend in

dL' tclva k kr-n lilll "'i1afgenomen kornun in gering .. aantalk-n langs hl'! d ijk t rajr-r t \'C1"1' Dl'

meeste \ dil de7l' ql'lll()rer~ gebruiken hel dijk traject alleen om Ic flll'rilgefell

"'<tAUI' 14
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luut. \1iddelQl' /.l.lgbel.- en \-"ild" (','nd /iln l\l'l gdeld I'll dell' li1agwalprlellingen, m.1M

Jl';" soorten lijn niet <lfhankelijl.- I ,111 -li], dal bill,l,lg\\',lll'r ti roogvalt. Dele soorten

Iv,'ragen'n I oorn.unelij], up up,'n I",ller,

Dl' hO'lgW<llerk.Hlt'ring maa k t duidt-lij], d,ll dl' xl1l'rp(·ni'N'pnld.'r (','n bclangr ijk ..

houg\\'alef\ IUèhlpl,l<ll, i, voor l'l'n gr\lpl .i.m lil I 'ogeJ., ~oroll' aantallen Bergeend,

Ilrandgan~, l,nurlpl"1 icr . t, f,WI\ l' gan~, ( .r utto. K Iu u I, "it'l it. RulgilJ1', Slobeend. Sm ion I.

\Vild,' eend. \"'l11lrrlaling, Wulp vn L\\ilTk ruitvr lijn In, ol in dl' drr,'Ck nabijheid v an dil

Ill'ringl'richt,· naruurgebied geleld,

Noordse woelmuis

Op 1 holen zijn al tenminste sinds 1'1,(1g('('n \\,il,lfrll'ming,'n van N00rdse Wovlrnuizcr,

bekend. l1e~(llldanb i5 er rind juli ell bq~in ,lU)!.U5Iu' 20ni ('I'n mui71'nnnrl"f/l),'k uitgl'\ oer d

aan dl' 7l'rdijl.- I'il dl' l'Juimpn: en Sc!wrpl'ni"l'p(lldt'r I ijdcns het muiz cnondcrvoek lijn

geen Noordse woelmuizen gel'angen

Zeehond

De Cl'W(lIlt' I{'ehond houdt zich In dl' Oostersehelde voornarnclij], op aan de west kant van

het gehil'd, I,iln).;, hel dijktrau-ct bevinden zich gecn ligpla,llscll van de Cr\\'ont' zeehond.

Flora

(lp bil,is van gcgl'l'cns 1',111de Meetintorrnatiedicnst is I d~tgl'~.tl'ld welke zoutminnende

plantensoorten langs het dijktraject. in de lont' boven (~HW voorkomen. Niet all ...

t()ptsing~s()(\rten vanuit dl' gt>biedsbl'scherming lijn in het onderhavige dijklrilleel .l.ln\\'elig

Langs IlP[ dilktr,lj,'c! komen lip en tussen de huidige ,teenbekleding zes toetsinassoorten

crr/nr provinciak- .1i1ndacht~so\.)rten voor Strandmelde komt over bijna hel gehele dill.-lri1ject

voor, maar slechts in I.-Ieine aantallen. Alle 0\ !'rigl' toetsingssoorten komen sporadisch of

\\'einig voor. In hel voortand z ijn geeJl hogere planten ilangt'lrofien, Op hel strandje IUSSl'n

drY92 - dr993 i~ dl' Strandbiet ilangclrotten, Fen aantal van dal' soorten is kenmerkend

I'ON schorren, die in hel pi'1ngebit'd ontbreken

Voorkomen van beschermde flora en fauna

Rietorchis

Op hel gehel(' dijktraject. glooiing ,'11 hel voorland. lijn gl'l'n beschermde plantensoorten

ililngl'lroffen die beschermd zijn volgens de Flora- en iilUna\\'et, Op het binnentalud van dl'

dijk is de Rietorchis .lilngetrn{f"ll op één IO(iltie

Kleine zoogdieren

lip dil Irawct is gericht onderzoek gl'd,lèln naar Loogdil'ft'n mei behulp van lifetraps en

rit(i1I1~, De Veldmuis, Hosspitsmuis. Huisspitsrnuis ell DWl'rgspitmlUis werden hierbij

aolngdroffl:'n rk I)wcrgspilmuis werd in totaal één keer clilngL'lrolfl'n bij dl' ingedamde

kreek van natuurgebied Pluijmpot. 1)1:' Huismuis Pil D\\'l'rgmuis 7ijn opvallend genoeg niet

g('vilng('n

Er zijn I erder Iwet' Wl'7l'b w,lo1fg"Ill'nlL'n !'ij dl' \ pPrJllaligl' vuilstortplaats "an l uttclhor-k.

dit I\'lj~ll'r\)p doller IeT pl'lat;'l' een populatu- 1,111dt' Wo!'1 rs. Het konijn is geconcentreerd

waargenomen rond (oorish!),," Pp hel binnentalud 1,111dl' Ll'L'dijk In de Scherpenissepoldcr

wo ren de aantallen waargenomen konijnen beduidend schaarser.
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Rugstreeppad en andere amfibieën

\:aast hl't vi-ldwr-r], naar !:1r'll'd\ ugl·"' .. n /()()gdll'fl'n heeft oo], \'l'ldlq'l ~ plililhgel'IHllkn

naar arn lihieen Hierbij lijn dl' (;('\\'011" !'ad, l~lIgstrl'l'pp"d ,'n "1'11(;nWI1t' kikkersoort

i1,lI1gctrott('n Allt' \\'il.1rgPI1(lmel1 soorten k\\'.1I11('11 I oor bij bOI'lderil dl' Schelphoek gC'lwl'1

tril oosten van hl'llll1dpf/()pbgebil'd in dl' S(11I'rl'l'n"~"I'"ld,·r. Bij dl' Cn)('lll' k ik kvr g,ldl

hl'! 7('Cr \\'dM,chqnlqh om dl' \1{,l'r~ihht'r pi B.1~t,lMdkihh,'r, De RlIg,lrt'CPP<ld h,','tl ,','n

gL'schiht habitat in ,it' Schcrpenissepoldcr ,'n bij dl' dijh teil \''l'~lt'n 'an dl'

Schcrpcnissepolder 1'11kan z ich handhaven

Overige soorten
Door dl' llor.i- en faunawet bl',dll'rmdl' \ i,~,")lll'n wordun hil'l nIt'! verw acht ",lll\\'cge dl'

slccht« waterk waliteit.

Dl' soortr-n libellel1 1\'('lhe bl'schl'rll1d zun door dl' llor.i- en 1,1UIl,l\\'l'1 lijn ge!:1ondt'n ,1,111

zoetwater milirus. UC/l' z ijn Ier pl.li\hl' ",111hl'! 1111,krzl)eh,gebied niet tl' verwachten

Fvcneens ontbreken bijLllnd('f(' I'l'gel,ltil" di,' ,','n ,l,llltrt'l .."l'nde \\','rking kunnen hel'b"11Pf'

bijzondere vlindersoorten Rij7l>ndl'f!' l'n/o! hl:'~d1t'rmdl' soorten ongl'\I'('rI'l'idcn lijn

hierdoor niet in het OnderL()l'ksgt'bied it' 'l'f\\',~(hlt'n.

Soorten genoemd in het aanwijzingsbesluit tot beschermd Natuurmonument

Sublitorale fauna
In hel éliln\l'ijzingsbesluit tot Beschermd [\,111lUrI1l11l1ll1111'Jlt71jn in dl' Oostersrh .. ldr: 12

vissoorten. dl' Europese zeekreeft en dl' Ce\\'onl' .1('I'kilt "angl'nîl'ld I)ell' komen mllgt'lij~

I oor in dl' diepe \ ilargeul bij 1 uuelhoek Idiq>tl:" irva 2~ m) Annge/il'n dl'

dijkwcr kzaamheden dIleen hoven dl' J<log\\ "tl'rgr,'n~ ,,'()rden uitgevoerd, is hel lccr

onwaarschijnlijk dat deze soorten een ,igniii«llli nl'!~atid dieet ondrrvinden van de

cl ijk wcr kz aarnhcden

-, -, .
.1 CUl TUURHISTORIE

Op basis van hl'! rapport Cultuurhistorrc .1,111 dl' O,)~il'rsclll'ldl'dijkl'n [lit. 10] valt hel

dijktraject binnen het cultuurhistorisch r lustrr 'l,orishl)ck' (het doel tussen dp99U. ~(l111 en

tip 1029J en binnen hel cultuurhistorisch cluster 'Stnijenham' (het deel tussen tip I041 en

eip ] (43), Het thema van het cluster (;orish,)(''' is land I erlics ! k ustverdr-d iging én

economische en inf ras hur tu n-h- ar tivitcitcn Dl' coric v.m dit c lustc: is CZ()-~17, I {cl them.i

v an het duster Slrl'ill'nham i, a 1\\,,'l<'ring, Ik (odl, I an cl it (Iu~t,'r i, l LU-~ 16

Cluster Gonsboek

I)l' redelijk uitgl'slrl'''tl' clu-tcr Corishoo]. (>1111 at 9 aan dl' /(,l'dijh en l'n~I'le achte: dL' zcc-diik

)?l'[cgen elementen. Kern vormen dl' inl.lgl'n L'Il ,lrl'ktiallll11('11 mei het holven tje. Dl' cluster i~

gelegen ten oosten van dl' oude geul 1an de Pluimput dil' je; ti ichtgeslibd tussen 1:;O(1en

IhOO en I~ ingepolderd in dL' j.1ren ';[1 \',111 de \'nrigl'l'l'lJ\\', KiJ dl' (lude monding lag l'en

rcdou te
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AltJe('ldlFlY 4

()(' Sc hcrpcnissopoldor heeft veel te lijden gehad en wel land verloren aan dl' Oostersehelde.

(,ptuigen daarvan lijn het Vischgilt (1(,71) en dl' twee in dl' 18' vn 19' eeuw il.lngl'lq,dl'

inlagen. waarvan er één weer i~ prij~g{'g('n'll, Restant daarvan vormt een nol. 1er

I erd('diging van Iwl land liggen hier enkele strekdarnrncn ril een kistdammetje van circ.

18'; meter op dl' kruin van dl' dij", Dit kistdammetje is gert'illisL'crd tijdens dl' partiel«

dijkvcrsterking rond 1979 in verband met dl' aanwez ighr id van een woning aan dl'

binru-nz ijde van de dij", De nol werd gl'brui"t ills aanlegplaats voor het veer (in 13S1 ill

vermeld. in 1962 opgl·hl'vl'n en in 1988 herstart voor recreatie). I ijdelijk heeft het veer 00"

l'en bel,1I1grij"e ro] gt'h"d in dt' pll~tl l'rbinding In Cori~hol'k bvstond dl' haven uit een

aan legplil<1h, ~puislui,en (I crdwcncn). r ijswcrkcn. een veermanswoning en ('('n spuikom

1\ aarvan de kade' nug resteert en waaraan l'en ~teigl'r IS gt'lq;cn, In lRl<; wr-rd hel havent}\'

vernield door een storm

Vcrder z ijn binnen deze cluster aanwl'zig: een spuiboezem (vermoedelijk uit I86h), l'en

ultwaleringssluis (1110dPrIl, maar hi~toriscl1t' doorgang) en een tweetal histor ischc

bucr dcrijen achter dl' inlagen, Aan hL'l eind« van de nol in dl' voormalige inlililg Iilg een

redoute, mogclii], ,ijn hier nog archeologisch« resten aanl\'l'7ig,

Ik dij~bl'''Il'ding bestaat voornarne lijk uit basalt, en veel beton (Har ingmanblokken.

systeem l.ecndcrtscl, variörr-nd gebruikt waardoor een atwisselend beeld is ontstaan Er b

een Iictsp.td over dl' berm i1angelegd,

Eell aantal elementen i~ verdwenen (5I'ui"0111, spuisluizen). Dl' inlaag wordt gebruikt als

stortplaats, dus kent niet meer dl' kenrnerkcnde openheid, Deze cluster scoort \'001'.11 hoog

lIP dl' rl'lati(' 111('1 hel landschap. Dl' strijd tegl'll het wilter is beleefbaar in dl' hoge diversiteit

van gl'bruiktc rna trr iah-n \',111 dijk en nol. Daarnaast is er het aardwetenschappelijk bl'lilllg

van hd oud,' k rccksvstccru (een Scheldearrn}. De cluster ligt in hel Belvedèregebied Tholen

Eindscorr-: hoog

Dl' cu ltuu rh istor isr he objl'clrn binnen dit cluster van belang voor drt traject:

l LU-IR';' inl;1ag - Bijn,) rechthoekige dmgl' inlailg, Dijkbekled ing buiten talud : dil crso

bekleding "an tC1'1l (vla k kc betonblokken, Haringman en basalt ï, leendertsc en

l l.u ingrnan daarboven Betonru-n fi,'I<.p,1(ll'n gra~ Ill' kruin
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(L(),IS(1' ,lul' - \l"d"rlW ~lui~lIitg.ll1g, d.irnrnctjc- v an bi1~,llt/lJlltjl', met houten r,llt'nri!

lll'f'l' Ilwl'rl',11!'n ,1,1111\'l'/lg Bd,Il'c1mg dijk tel hnogtl' \ ,111dl' ~llIi, b.l"l1tluiltje, met

l la ringrn.m "Il \ 1""",, 11<'t(lllblo""t'I1, IIl't~p,ld aan» "/'g (,ri1~ ()p '" uin ell k i-td.immetj«

C LO-IS? kistdammetje - Bl'll'nn.'n, lIF' "I "a ar ,1,111,luitendl' segmenten (kistdarnmct]c I,

gl'J11"'1bllll' dl' kruin van dl' dij" ()I' I holen tijdens dl' partil'1l' dil"\'l'rqr,"ing rond IY79,

Ik lengtl' \,lJ1 het kl,tdilnlf1wtje bedradgl ,,1, IR; meter Ilij"be"leding basaltIuilt)!', !lwt

IIMi11g1llil1l1'1l \ 1<1""" betonblokken rirt~r,ld ,1.1m,e/ig en gra, (Ir "ruin,

• (Z( ),188 illl,lag - Inla<lg hc lcrna.il gl'\ uld nu-t 1\ ater, met een uit\\"ltl'ring$!'lul, 111ti"

lel'dij" en I'I'Il tllq~,1I1g'\\'l'g naar dl' ,11Ii~ door dl' inl,l.1g, Ik"leding buitentalud [>,1,,111

.1,111 tl't'n, Har ingrnan. I "l'nd.'rbl' en vlak ko hetclJlbll.k""1l d,lMhll\ 1'11 In dt' bl1cht"1l

\ erandvrt ti.' bekled in)?: meer b,lsa1t Cra, op krum.

• CZ()-18Y: strekdam - Dril' dammen van stern in een voormalig» Inla,lg, Dijkbddl'd Ing tt-r

hoogt\' van d,' dammen. 1'I<1""e betonblokken en leeudr-rts«. ill d" bocht l lar ingmau.

eras op kruin

• lZO-190: Haven t;nr!slw('].. - Aanlegsteiger en aanlegp,llcn aan 1I11l'1I1de \ an nol "t'P

van de nol wordt gebrllil-.t .ll~ havcndarn cn i~ bekleed met bil,.llt .1,111I"pn e-n Vi,,"l)rd~l'

steen overgoten met beton. Havenbebouwing e-n ~('h(,l'pshellinkle .l,lI1W"/ig

• l Z( )-1 Y1,1101 - 1"mgc no] van basaltblokken met een .1sl"lt\\ l'g "1' d,' bllèhtlg" k ruin

13,'J...I,'ding: 11.1""" betonblokken en l.ccndcrts« Op "op: bil'èllt en ,'r1\ (H.rdsl' ,tl'l'n

(l\'l'rgoten met beton: Houten palenrij en moderne lichtop-tand ilill\Wrlig

Afbe Idlng 6

• (_Z( )- 192: 'puikllill - f'en lage ornw idling \ all een \'00fm,1Iig,' buitend ij"~l' spui kom, dl'

sF'lIl~llIlIl'n 7ijn verdwenen Aanleg"teigef en meerpalen aalll\ ,'/ig fk"ll'ding [,,,';.1lt

(>\ ergoten met beton,

AI'H t.,fll'" 18
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( Z( ),1 ')1 ,lL'lgt'r Houten '!\'Ig,'r m.-t m",'rp,llell, gelegen aan dl' oude ~plllJ,.(H11 bIJ de

h.l\ en \ an (,01I5h()(.'J,.

I )a" rna,l<,( Iwl'l I dl' d Ijk It 10, IHl) in hel heil' Ir ,'ll'(I l'l'n LUltuu rh 1~ll1n~, hl' ",liHdcrlllg hoog

tot leef hopg

',,-...

Cluster Streijenham
Dl' compacte cluster Strijenham ornv a l S aan de IcedilJ,. en ,'n""I" achter de zeedijk gl'Jt.gen

e lernenten Kern vormt het historische uilw.llt'ringsgebied ten luiden van I'oortvliet.

Er zijn nog dril' verschillende uitwateringsp laatsr-n te z icn in het landsr hap (lp ,il' ('cr,t,'

plaats is er nog een stoomgemaal (rijksmonument) dat in 1910 werd gebouwd waa rbi] 00"

dl' spuiboezem nog aanwez ig is, Hl'! gl'maat werd in 1932 vcrvangen door een elektrisch

gcmaal waarbi] l'en spuiboczcrn werd aangelegd langs de Ic,'dijk van dl' KI,'il~ van
Steelandpolder Hier i~ nog een oude duiker aanwezig.

Afbeeldlllg 8

In 1947 werd it't~ noordelijker een hulpgemaal gebou\\'cl. Nil de 1't'(lfgilniSillir van dl'

il;"akring van na 1953 werden beide gematl'l1 gebruikt voor de afwatering van he!

middengedcelt« van Tholen, Eén van beide gemalen is nog ilill1\\'t'zig, 111198'; \\ erd in

verband nu-t dl' Deltawerken elektrisch gl'm"illl oohoek aangelegd Op dl' dijk ,tilill het

w oonhui .. van dl' dijkbaas leb meer landinwaarts i_ nl)~ een oude suauesluis (IS-HI



,1~n\\"'lIg, mei dql--c(luplJr,' Irijk-monurnent: In hpi Lil1<,1',1,','o'kl1 lunru-n de c lu,it'r ligll1L'1

l.indbou« han'nljp \ .111Po"rl\ lil'! (I :;(->2,,],mgelt'gd ,1.11111(\1 uil I "i111 '\ia dl' jM,'n ':;0 \ .111dl'

\nllgl' ,'l'lIl\ r,l,ll--' het in unbruik en nu word l ht'l voor dl' r('(f('alil' gpbruil--I l cn-Iotte ligl

('I n"g "('11 mon 1I1l1l'1l1,1I., bllprderil uil 17'12 ('11h'\ inden 71<,11l'111--.,jphl"lPrJ,clw bocrdcriicn

In dl' c luvn-r

I)l' dijl--hl'Ul'ding I~.II \ .'mil'u\\'d en b(',Ii1alo\ er h,'1 algellll"'1l Uit q"rhln'll PI'lTg"tl'1l nu-t

.bldlt iJ.lll dl' t"t'll ,'n Iwdrllblo"-k"1l da.Hbo\ en Bij dl' gem,laluilgilng i, \ cl'1 .bl.llt gl'bruil--1.

Dl' oude dllorgangl'n riln dichlgl'll1iJ~I--I"""1 I~ \ cl'1 a,l,lll gt'bluil--t in d,' dijl--",,"Il'ding.

I kl,lu;,ll'l 1>,'\',lll'l'n «('mpl(',- gt'll1,llpll uit dil'l'l'l' I'eri(,dl'n, authr-nt n-], en me: "pl'7,'m;,

o1anw"7ig l lok lijn i-en lOlll'ur" en d uikrr o1,H1\\'('/ig I.lndin\\'a,lrl~ !-t'n gt'dl'l'lll' \;111 d.,

l.mdbouwh.iven en dl' nol bi) Str iu-nh.im lijn Il't- minder rel,'\ o1nl \ "lil llu,kl

",H,lkll'fi;,Il('I--<, clemcnton lilll van bl'Llng \ oor dl' gt"cl1l('dl'ni< \'0111,100np"" hinrn-rr- ('n

buitenwater. ill 7'1n er al een aantal clvmcntcn \\'Pg en i, er \\'.11 \ crstor ing (iI,lillt bij

dlj""l'''Il'dll1gJ 1)(' clu,ll'r IIgl in hr-t Bl'I\ l'dl'rt'gl'bi('d I holen FlI1d,( on" IP,'r I1l)Og

OVERIGE ASPEGEN

Aan dl' wl'~l/ildl:' \'<111het traject nabi] C;orisho('J,_ (dpYY2) liggen {'('Il ,1<1nl,11cilmplll)!,<; Bij

ei p99i en bij dl' 1O,n 7ijn klein, ~Ir,1ndjt" ge"i lut'l'rd L,,"'t'1 hij dl' I() lil .11" bij dl' I()42+Y(lm
z ijn plll--nic!-.plililt"t'1l mr-t banki-n e-n prulknl>,l1--I,<'11 ,1.111\\('/1),\

Bij dp9CJö ligl Rt'q.1ur,mt Zc(·,tl'r \'our he! restaurant i-. l'('11 h(1(ltlwlllng '],111\\<'/1); l cv r-n-, I'

ailll d,' hll1llel1/i)d<' van dl' darn ('CI1 t\\'l'L'dl' boothrlluu; gesitueerd

111'1fietspad op hl't tr.lj,Yt i onderdeel van het tii'l,r('ulcllrt\\ er k Leel,md

(I--nll"ppun!enS\·~tl'L'm) Hvt fietspad ,,(·,1.1.1t uit "L'tPIl ell ligt IU";'''1l dpLJlIO' "(lm Pil dpl(lill

op de kruin. tuvsen dpllllO l'll dpl().L~iYUf1) ligt Ill'! li!'hP,ld (ll' d,' berm
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Randvoorwaarden en
uitgangspunten

1,1 ALGEMEEN

In dit hoofdstuk 7il'1 de bebngril"sk randvoorwaarden en uitg,lngspunteJ1 silflwngl'Vt1t dil'

gl'hc1nt('erd zijn bil do.' kcuz« en hl'! (lnt\\,('rp van dl' nieuwe bl'''lcding en bij het gcbrui" n.i

verbetcr inj; van het dijktraject. Onder L'en randvoorwaarde wordt verstaan l'en gegeven dat

\ ,111 buitenaf aan het pmjl'rt Zt'e\\'t'ringl'n wordt '<)pgl'Il')~d' ,'11 dolt door hvt pro.eet niet "<lil

\\,11rd,'n beïnvloed. I kl gailt o.a. Oil) fysische ornstand ighcdcn 1'<1ngolven ell waterslanden

en Oil) vastgcstelde wetten en regels Binnen hel (ruime) "ader dill dON de

randvoorwaarden wordt gel'ormd, is het nodig de uitgilng~puntt'n vast tI:'stellen urn tVpt'

bekleding ell ontwerp nader te detailleren

1,2 RANDVOORWAARDEN

\ 2,1 VEILIGHEID

1)(' dijk moet hel achterliggende land bescherming bicden tegen overstromingen, Er is

wettclij], \'astgelegd dat dl' dij" ster" genoeg moet lijn om niet te bezwijken onder dl'

tvsieke omstandigheden gerelalecrd aan een storm die een gemiddelde kilns van

voorkomen van I / ~()()Oper [aar heeft. Deze vcilighcidsnorrn geldt ook voor de

steenbekledingen. Bovenstaande fysieke omstandigheden kunnen per dijkvak worden

vertaald in l'en combinatie van een gollho(lgtt' (//) en een golfperiode (7), horend bij ren

bepaalde waterstand. Dp g(1lfhl1ogte en dl' golfperiode, bij elkaar de golfbelasting gl>noemd,

zijn bepalend \ oor citominimale sterkte die dl' dijkbekleding moet "rijgen,

Fr is rekening gelltludrn mei de verwachte ongunstigste bodemJigging in de planperiode

van <;0jaM Ic r hnngte "an Corishoe" (clpIOOO)bevindt zich een havendam (deel van oude'

zecduk) De darn maakt geen onderdeel uit van de primaire waterkering en wordt daarom

bij moldtgn'ende stormcondities ills "verloren beschouwd Er wordt dan ook geen reductie

(lP de ontw cr pwaarden I oor ilchterliggende primaire wilterkering toegepast [lit. lij

Dl' Il't'l~pl'iJt.n \'11 ontvvt-rppcilr-n van dL'Oostersehelde Lijn gebasel'rd op een noodsluiting

van dl' ()nster"dll'lde"l'ring, A'lIlgl'7ien de Oostcrschcldekcr ing een vast sluürcgirnc heelt,

hudt geen rd.l'l1lng g,'houden te worden met een waterstandvcrhoging als gel'(llg van dl'

7et'~pi"gelrijLing Daarurn 7iJl1(lP ied"rt, l(lcati" achter de Oostcrschr-ldckcring het toetspeil

en het ol1t\\'l'fpreil gejij" ,liln l'J"il.H en Cllnstilnt in de tijd (Ontwcrppcil 2009-2(60),

De bd~i;. van de ontwe: pconditic i~ gelegd in het rapport 'Hydraulisch

rand , onrl\'aMdl'nrapport (,l'ntruid.l en S-:herpcni5sepoJdcr'llit. Ill, De
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golfr,lnd\'t10f\\',liHdcn Zl)i1I~gl'gt'\'l'n in het deladad\'ic' /ijn de rckcnwaa rdr n t\1f'1 name de

indellllg in l(lgen.lilmd\' rand , oorwaardenvakken iS hierin 1.111 belang, Ik gemaakle

indeling i~ \\'cl'rgl'g"I'I'n in 1 abel 1,1)(' indeling in randvoorwaardenvakkon i~ 00k

l\'l'l'rgt'gp\l'fl in f'iguur 2 in Rijl'lge 2 Ikl ontw erppeiI200,)·206n l'll dl' bijbehorvnd«

glllfrand\'(l(lf\\'iliUdell per randvoorwaardr-nv iIk z ijn gegeven in I abel 2

lob,,11 RVW-vak Locatie
Van Idp) Tot [dp)

91a 1043 1036+50m
91b 1036+50m 1020

91c 1020 1012+50m

92 1012+50m 1010+50m
93 1010+50m 997+50m

94 997+50m 993

95 993 990+50m

RVW·va~ = randvoorwaardenvak

RVW-vak OntwerppeillNAP + m) H, Im) T Is)
91a 3.75 1,9 4,8
91b 3,75 2,1 4,7
91c 3,75 2,0 4,7
92 3.75 1,6 4,5

93 3.75 1,7 4,6
94 3,65 1,9 5,5
95 3,65 1,8 5,6

) 1 NATUUR

Zoals rer-d s in 2,2,2 i, aangt'g"\Tn i~ de Oostersehelde .1.1ngc\\'ezen .11;, speciale

bcschcrrninnszon« (SFlZ) in hel kader \',111 de Vogel- en IlabilalriLhllijn (Nalura 2ll0(\)

Inmiddels is hl'! beschcrmingsr egim« van deze gl'bi.'den Juridi'ch ver anke n] in d,'

Nilluurb,'~ch,'rmings\\el I<JLJ8,Hiermee worden activitertcn di,' kunnen leidun tot dlcclt'1l

op de kwalificerende natuurwaarden \',>rgunningplichlig

Ook ril' diJk\'l'rb,'lrrings\\'l'rkl'n in dl' Oostersehelde kunnen k-idcn tot "fketen PI'
beschermde natuurwaarde" Daarvoor wordt eerst gekeken of er df('cten worden verwacht

en Ln jd ol dCLt' dkclen nl(lgelijk ,ignificanl Lijn Omdat ~ignifil,1I11l' ,'I keten ten gC\ olg ..·

van dl' dijkvcrbctcr ing niet z ijn Uit te sluiten, wordt een passende beoordehnj; uilg!'\ oerd

(/\flwclding Y op de Hligende p,lgin,)) Het i~ in dal ge\'al nOlldlakellJk een \'t'f)~unning aan

k \ ragC'n, nol-. ,11, dl' n)nclu'i,'" d"t er geen ~ignill(ant(' "fl('eten lijn,

'.las! gd'iedsbe5Chl'rming d ient hl'! proiec t (lok gC'tOl'!sl It' worden np h,l.1r conscqucnucs

op d,' aanwcz ig« planten en diersoorten Dl' bescherming van individuele dier- ell

plantensoorten b geregeld in d(' Hora- en faunawet. I jet doel \,ln de Flora- on Îiluna\\,,'1 i~

Iwl instandhouden ,'11 bl'~clll'rll\l'n \ an in het wild \ oorkomende planten ,'n d iersoorten [) ..'

FIt'r.1- vn taun.iwe: krnt \ oor ruirntcluk« ingrepen rel,'1 ,1nII' I ,'rbod;;bl'palingl'n (art ike] H

I 'm lij .11, ook een 7orgr!irht t artikel Z}

rJe 1 crbodsbepa lingcn zijn g('b<l~('('rd "I' hrl 'nee. tcnzi] prinr ipc, Dill betekent dill illlt'

~çhalit·lijk(' handclmgcn ten aanzien van beschermde planten- en diersoorten in prinlipl'

verbodt-n lijn voor verschillende <oorten planten CI1 dieren zijn verschillende

b"~I'hl'fming"rq~ilT1l" L'f'geq"ld Afhankelijk van de soort artiviteitr-n z ijn nijqellingl'1l III



(ll1thl'llll1gCI1 \ ,111dp/l' \ l'rn()d~bl'r,111ll~cn ll1ugcliJI-. .....d,l~1dl' \ erbo,bbcp.llingl'n \ ,11] dl'

II(lf,' <'11(,lUI1,l\\'('1 gl'ldt d,' .1lgl'nll'llt' /urgplllhlll'l1 <],ln7il'n van ,111" in het wild Il'\endl'

du-rt-n ('11pl,11111'Tlen hun let'!pll1g,·\ 1I1g Ik /Ngrlllhl geldt ,llttjd, \ oor Icdereen ell in ,11k

g"\ alh-n

Afb"f>ldl"9 'I Project of handeling

/5 er een kan! op een significant
negatief effect? ,Ir

t.re.tt .....,,~

op trond ¥in d.118__ 0 t -...._

•••• 4" ....

_"

ToelJ DOft dè AOC-<:til.rfa: o/r.mo·
tNvel1l dw'~nd. ,clk", '''",p.nsat;'

3.3 UITGANGSPUNTEN

VEILIGHEID

t)111 \ l'rlfagingcn in ontwc rp. procedures en uit , ocr ing Ie \'oorI-.0I11C11kiest hel l'rtljt'lI

Lf'l'\\'cringl'11 ,111L'envoor bewezen technieken di,' goed uitvoerbaar zijn en goed,'

\ oorv. aarden scheppen voor beheer ell onderhoud door het watr-rschap. Matcrialen I'"

constructie rnovten een levensduur hebben viln 1,'Tl1l1l11~t,,:;0 jih1r,

KOSTEN

I h-t p roicct wordt l-.o~lel1eii('(tld uitgl'\()l'rd ('('strecfd wordt naar 70 1<1,1)<.ll1<lgelijl-.e I-.OSIt>I1

waarbi] 71'\ cel mogelijk aan de andere belangen wordt tegP01ncl gckon1t'n
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, , LANDSCHAP

In hl'! ontwerp \\ 'HLiI 1(' I el'I mng('lijl.. rt'l..ening gehouden nu-t 1,1l1d",h,'pPl'lijl..(' aspecten

\ ('IH dl' gehele ()("ll'r~ch\'ld(' lijn deze verwoord In dl' I ,1I\d~(hJr51 l"ll' ()()~tl'r,d1\'ldl' I'n

n,hil'r uitgt'lH'rl..t in he: d('tililadl'i,'~ I andschap

l h-t landsch,IP 1'1' ,'n rondom dl' L('l'Wl'nng \\'\lrdll'l'p,\,lld door dl' ()",It>r~ll1t'kk ,'n dl),.r

dl' zccweriru; 71'11, dir zich als ,'en lipl1 orrmj; "Il'nwnl doOI het landsch.ip Ulhlrt'l..l Lil dl'

1,~nd,(h"p'l i~ll' blijkt d,ll dl' cunt irunh-it 1\ ordt bepaald door:

d,' \\'illl'rd) narnick.

dl' l'l'gl'l,ltil';

• dl' hrstorisch» LiIjl..opboul\';

• dl'" atl'rkl'Il'lld,' t uru l iv

DI' l1aderc' uil\\'t'rl..lng van hl'! land~ch,'p5,hil'il''' voor dil d ijkt rajcc t gl'ell .1,111op IHlkl' wijze

111'1huidigl' landsrhappe lijk« beeld 10 nun l11o)',rlijk wordt vrr stoor d D,' 11,1dl'rl' u itw ('rl..lng

I .rn Ill't lilnd"lhilp~"dl il'~ I ormt ecn ""n\'ulling I',ln he-I ,1IgL'I1\I'I1" ,ldl i", \ ,111 dl' I)il'n;l

I 'lndclij).. Cebi!'d, ICl,lb \ l'nl (lord in Iwl lan,h(h,\p~,ld\ 11" \ ,\11 he-t pr(ljl'll Ll"'I' ,'ringen

\'llurgesteld word I om bij lu-t tor-p.isscn van nieuwe dijl..bl'l..Il'ding gl'blui)" II' 11100ken\ ;IJl

don)..n ell licht gl')..kurd,' rnater ia len in dl' onder- rt"p,>clil>\'l'lijl.. box t'nl,lIeL

Dl' volgende uitgilngspuniL'n worden voor dit traject gehanleerd:

• Rl>llildruk)..pn I an d., horrz ontah- "pblluw door in dt' l)nd,'rt,lf,'ll','n ,1nd"1 ll1al('rld,ll to,'

It' passen dan in dl' boventafel voorkeur geven aan he-t gl'l)l'llik \ an dpnj.._l'rl' m.rtvrialcn

in d(' ondl'rldl,'ll'n lirhll' 111.1Il'ri,lJ.'n in de b,\\','nloll,,1

• Kics voor bl'l..kding"11 \\'ililf()P h>groeiing n1l>gl'lijl.. i,

Het is loegt'slailn betrmblokken , in g(').."nlrlde opstelling. op dl' ondel tilkl it'

hergebruiken. l'J1 ,1<111 dt' bIll l'ngrl'n!'> van de blokken met bctonz uilcn .1i1J111's luitrn Dit

omdat dl' zichtbare ~clll'iding lu, en d,' ondcrtak-l cn dl' bn\'['nl,lfl'l door dr- dMlgrol'i "I'
dl' blokken of dl' hoger liggende z uilr-n zal u-rugkcn-n

• Dl' overgangen tussen matcr inlcr, I ('rlicaal uitvoeren en d"Ll' Ulelgangl'n LP min

mogelijk in dl' bO\,(~I1- t'11 ondertatcl laren sarnenv allen.

l lct aan Ie pakken dijJ..gl'dl'l'lte kent een ster], \\'b~('I(,l1d ,'n grillig )..Ma)..t,'r Dil betekent

landschaprelijl..e inpassing op rn.i.it. In hel illgl'l11l'l'1l g('ldl op dl' wat langere rechtere

gedeelten he! pr inr ip .. uil de iandsrhapsadvicc: bov en licht. onder donl..!'1 I ich tr

br-tonz uilcn In dl' hll cntatcl rnet bc:-ta,'lld b,l~alt In dl' (1nd,'rtdlel f'il'Sl'n urtstrkend

Ik i!.rk0zt'1l bcklcdmg voor ht'1 ondcrhavig« dijk va], 111(\('1,v anuit ccn landschappc-lijk

(I')gpunl, aansluiten op d,' rl','d~ verbeterde a<lngrl'117l'ndc d ijk va k k en. A;Jn dl' westzijde

~11II1hel aan op lu-t Ir.1jl'çt !\r.ord-, Oudcland. Muijc- en 1'luil1\l'otpoldrr (I holen I) 1)('

l,,'l..Il'ding dil' hiet in 200ft i~ ililllgebr,Kht, l'l'~I~,lt ill dl' ondr-rtan-l cn bOl l'l1l<11l'1uil

betonz uilen Aan d,' ()I1~lzijd(' stun het ililn (11' het tr<ljed l'oortv lip! , 1-.1,1i\s\'<lll ~it'I'I""d,,

'x ir-uwe Strijen- en S<-hil",'rloopnld,'r (I h ..,I(,112) 1)1' bt,J._kdll1g dil' hier 1112(\OÎ i,

,l,mgl'bracht bestaat 111 dl' I1ndl'rl,IÎI'I uil ('('11 ,,\'<,rlaging van gl'f'l'nelrl'l'rdl' l-reukstcen en 111

dl' bnl cntafe l Uit er-n ,tl"'Il't'tlll1g van hetonz uilen
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Deel locatie Onderstedeel Middelstedeel Bovenstedeel
gebied Van dp Tot dp talud talud talud

990+52m 992+37m Afweging varianten (zie paragraaf 4.2)
11 992+ 37m 998+2Sm Gepenetreerde Handhaven basalt Betonzuilen

breuksteen +sk
III 998+25m 999 Gepenetreerde Gepenetr eerde Geocrete©

breuksteen +sk breuksteen +sk
IV 999 1011+26m Afweging varianten (lie paragraaf 42)
V 1011+26m 1012+Blm Gepenetreerde Handhaven basalt Zetten basalt

breuksteen +sk
VI 1012+81m 1016+49m Gepenetreerde Handhaven basalt Betonzuilen

breuksteen +sk
VII 1016+49m 1018+07171 Afwegmg verrenten (lie paragraaf 4.2)
VIII 1018+07m 1020+69m Gepenetl eerde Handhaven basalt Zetten basalt

breuksteen +sk
IX 1020+69m 1025+82m Gepenetreerde Handhaven basalt Betonzuuen

1026·+37m 1030+90m breuksteen +sk
X 102S+82m 1026+37m Handhaven basalt Handhaven basalt Betonzuilen
XI 1030+90m 1034+51m Gepenetreerde Handhaven basalt Zetten basalt

breuksteen +sk
XII 1034+ 51m 1042+90m Gepenetreerde Handhaven basalt Betonzuilen

breuksteen

sk = schone koppen

Geocrete
liet plateau rondom Restaurant de Zeester leent Lich \ 1),1, 11£'1aanbn-njn-n van t,('(l, 'I'll' '

Dl' re, uitaten van h('t i1anleggl'n van een proelvak in de Haven v an "iltS, waar l:>q~in 2007

(;eocrl'll" ilb vervanger voor asfalt i, aangl'll'gd waren positief. In onderstaande .1fhl'l'lding
IS Wl'l'rgl'ge\'en waar Lil' l,eocrel('(Cl l:>eldeding lip het plateau wordt il.lngebrilchl.

AfbeeldIlIg 10

.~~oIêbu
ZIiiIèn

c::J0Iti~B:iftibrwli:$k(!ii op P.'OI«liel
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Keuze ontwerp

-1.1 MOGELIJKE OPLOSSINGEN

A,ln,,"ZII'1l Iwl hier om ,'('11 bestaand trilj('cl gil,ll w aar, ,111.1(' huidig" dilh.bd..I,'ding mol'!

worden 1','rI aJl~cn, z ijn er ~l'CIl alternatteven ten ,1,11l/i('Jl 1'.111 dl' IOC;Jti,' mpg('lijh. Het ,1.1I1till

(lplo!'>!'>il1g~richtingl'n i" hn-rdoor beper kt. Deze moeten I ()(1l,11 gl'Locht worden in dl'

di\'er~ilPit aan beh.ll'dlllgstypl'll Dt' lOt' It' I','!'>~l'n b"h.I,'dillg~lvpl'n worden bql.l.lld "I' ba~i,

I an dl' Iw<;chih.b,IMlwid 1'.111he rbruikbaar m.rtcriaal. r,'""t,,ten tCldsil1g. illl',l~'lng in Iwt

landsrhapsadvic ell dl' I('(hlli,rhl' 1"l'fl<lsba.Hheid

Beschikbaarheid

In 1 abel 'i zijn dl' hocveelheden rnatortaal. zoals betonblokken ell b.isalt zuilcu. lI'eergegl'l en

dil' \ rijkomen bij het vernieuwen van dl' bl'kll'ding ell dil' eventueel kunnen word"1)

hergebruikt. 1)(' vr ijkornend e I lah.h.e betonhlokkr-n met de atnwtil)gt'n tJ,.l'i·(I.4'i.1).20 m

kunnen niet worden IlL'rgd1rulh.t, door de slechte ",,1al wnarin deze zich bl'1 lilden

'ZCl'I\'iliII'ts spreiden' van dl' vrijgekomen bekledingen is op de Oostersehelde nil'l

toegestaan, Niet hcrbr uikbare hoeveelheden dienen Il' worden illgel'(lt'rd

1 <111('1 5 Toplaag Afmetingen Oppervlakte Oppervlakte
(m') gekanteld(m')

Harinqrnanblokken

Vlakke blokken

Basaltzuilen

0, SOxO.SOxO,20m'

0, SOxO.SOxO.20m;

0,20 - 0.30 m

7,800

17000

1 165

3.120

6.800

Bij d,' keuz c van d,' bckicdmgstvpcn wordt nog geen rl'h.ening gl'hOlldpll met lil' .1iJl1\ OCl

1,111hestaande mater iak-n. die vrijkomen bij andere dljkvcrbctcrinaen

Deelgebieden

Op b.l"i~ van d\' gl'oI)Wlri". tllet~lI1g. tl'.:hni,che Illl'p.1Sb.1ilrlleld. hvdrau hsche en ('col(lgi~(hl'

r.indv oorwaarden i~ het dijkvak opgedeeld in 12 dl'elg\'biedl'n Deze cil't'lgebiedl'n lijn

\\'('l'lï.:egr\,pll in Figuur 2 in Bijlage 2, Alleen de bekledingen I'll\lr dl>plgebil't1t'n I, IV en VII

\\'llrdl'n afgc\\'ogl'n, I (lOr de andere deelgebieden ligt dl' bl'h.Il'dingskt'U7(· \ as: door het

h.1I1dh,1I'cn I an d(' 'got'lï gl'llldstl' basalt l'ah.I<-"1) (lil' par"grailf 2 I 4) en dl' beperkte

oplo~<;ing"n1(lgl'lijh.l".id op het plateau achter de hav cndarn t,ij (,nrish'lch. In I abel (, is dl'

voor-electie prr dl'elgl'bied <'iln1cngn'at
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MILIE UBELAS TING

\1!'l bdrl'k!..lI1g tllilwi milieu h ht'1 Ullg,lllg'pUnt. ddl mihl'unl'la<;tlllg 10n'l'I mngl'lijt- moet

worde-n bq'crt-t. I kt rHlIl'll Lel'\\'l'ringl'n strc .. tt dan ,,(,t- na.u zoveel mogelilt- Iwrg,·hrUlJ..

\ an dan" ('lig!' rnau-r iah-n Dil geldt in de l','r<.!(' plaats bll1nen hrl dijktraject 7('1t' \\',lnn("'1

dit nu-t n1()gelij~ i", d.in i, llL't ,t",\ ell d,' \ ,'11\ ijdl'rdl' malt'l i,ll,'n Il' hl'lgl'bruit-I'1I "I' l'l'n

,lnd,'r d'lJ..tl"I,'d l1.1t wor d: \"t'rbt'll'l'd

OVERIGE ASPECTEN

1\ls uitgang~punt geldt dat {'I' steeds gl'tlarhllill wordi-n orn tijden .. dl' uit\(')t'rlng v.m het

pmjn't I'ITnluP!" g,'luld~()I,'rli1s! l'l1/"f (ll'It-l'l'I,)hindl'l 1(1111dl' Ilmgt'1 ing /()\'el'IIll('gl'lijj.,_

It' bepcrken 1)(' uitv nering van dl' \\ t'rJ../,1"mhl'dl'n word: ).\,'I",,','r.1 \'('(\1 dl' fl'( fe,lIil' Dit In

\ r rb.md ,net dl' ;hln",'c/lgl' (tln1~'ing~, dl' duik'.'erl'niging en het RC5t.lUr.1nt de Lt't'~tl'r

Rij het vaststellen van transportroutes wordt rekening gehoudpl1 rnvt broed locaties ot

h()(lgw<lt,'rvluchtpl;1.lt'I'T1 \',111 bepaald!' l'ogt'l'oorten.

ni' het dijt-\ "J.. It'll i, ,'I nll'gl'lijJ..lwid \'Ill'" ,il'l'lltruimk De transportroute en .1q,()lfUllllll'

lijn \\'l't;>fg('g('I'l'n in Bljl.lge~.
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NATUUR

\',l,lq dl' r and , oorwaarden dit' I oortv Inelell Uit dl' n.ltuurll·gl'lgL'1 IIlg geldt IOIIT het l'roiect

Z""\\'t'ringel1 lIP grolld I <lil n,ltionailll'n rl'gi(ln.lill bl'kid in principe het uitg.mg~pllilt dat

dl' natuurwaar dr-n (lP dl' dijh.bd,kding (nu-t n.rrm- wivrcn c-n IIIUlplillltl'n) III I l'l'l mogl'lijl..

IWr,I('lci moeten l\'l)rden ('11 LP lllngl' IiII.. I erbl'll'rd I )l' .:rikl i,l 0111 tI' h.1l'/I'n tu-.sr-n hl'r,,1l'1 ,11

q'rbdl'ring van natuurwaardr-n lijn niet in rand , oorw.iardc-n 1'.l!-lgl'legd AI,

natuurwaarden kunnen worden I crbcterd dan wordt dat atgel\'ogl'n tegt'n (h, c,-tri! kosten.

HiJ Il'r\'anging xan dl' ~t",'nh'l..it'ding 1110l'I dl' nieuw, bck lcd ing rnin-ten-, 1,11l1't'n7rlfdl'

l.ltl'g(lrie z ijn waardonr in il'dl'r gl'I',ll de huidige n.uuurvv.i.irden hr-rvtr-ld en III nodig

vvrbe-tcrd 1\'llldt'll Hinm-n l't'll tr.ljed l\'llldt ondvr-chvid gl'nJ,l,lkt in dl' g('tijdcn701ll' en de

zone boven gt'm iddcld IHlng\\' atrr (t;HW)

In juni 2007 l1l'dt de 'vlcet,ldl'il',dil'n;t Zeeland 1'('11 gt'd('lililll'I'rd onder zoek laren uitvoeren

naar dl' \'cgetatie' tip het ondcrhav igl' d ijk x a k . Pt' tllt' tI' pa";'l'n (,ltl'gnrll'ën, dil' hieruit

volgen. z ijn ;"lmengcI',ll in onderstaande tabellen

Dijkpaal Ondertafel
Van (dp) Tot (dp) Herstel Verbetering
990 998 Geen voorkeur Geen voorkeur
998 999 Goed Goed
999 1010 Voldoende Redelijk goed
1010 1011 Geen voorkeur Geen voorkeur
1011 1020 Voldoende Redelijk goed
1020 1031 Redelijk goed Goed
1031 1043 Geen voorkeur Voldoende

990 998 Voldoende Voldoende
998 999 Redelijk goed Redelijk goed
999 1010 Redelijk goed Redelijk goed
1010 1013 Geen voorkeur I Voldoende

voldoende
1013 1043 Redelijk goed Redelijk goed

l -, CULTUURHISTORIE

Dijkpaal Boventafel
Van (dp] Tot (dp] Herstel Verbetering

label4

Op dit tracé i~L'>.tr,l ,1allti.1rhl 1'<,,,1' cultuurlustoric ~il uill nering van dl' wr-r kr n zullen op

diverse plekken pildlrilL'n vcrdwijnen. Op de markante plc], plateau (,orishol k worden

palenrijen tl'ruggl'pl.l.lt~t Litg,lng,pllnl i~ III l'rigl'n, orn bestaande nollen en havcndammc»

zoveel 1l1l1gl'Iijl.. 11' 'pMt'n dlllH ,lChterlilllg;. tl' gilan, Ll'l..!:'r op cultuurhistorisch belangrijkl'

pltol..h.en 7oal, dl' <'lhllil' lui,

\\'cl verdwijnt dl' af\\'ls~elrllg \'.111 oud« rnatenalen als ~1t'L'nhl>kledlng door dt' uitvocrinj;

\ an dit wi-r], waardoor in dl' tuel..nrnq een ander beeld ontstaat Positief I~ dat door d,'

1..1'1I7l' \ om \ .mant ~ I eel hh.llt, en du- histor isch matenaal. gL'hi!ndh.lafd blijft.
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4.2 I,I!T~IND_E"IJ_K~!<EYZE

Op basis van het landschapsadvies en de technische toepasbaarheid zijn vier varianten

ontwikkeld voor de nieuwe bekledingen voor de deelgebieden I, IV en VII van het

onderhavige dijkvak. In Figuren 5 t/rn 8 in Bijlage 2 zijn de varianten voor de bekleding van

het dijktraject schematisch weergegeven

Tabel7

IV
VII

Gepenetreerde breuksteen +skt + - .---.-,- ••• __ •

Gepenetreerde breuksteen +sk. ---
: Gepenetreerd~_!lEeukst~en '!"~

Betonzuilen
Betonzuilen

label8 Deelgebied Ondertafel Boventafel

Valiant 2
"
I ---
IVt~_

Betonzuilen
-----; Betonzuilen

IB~t~!,~u_i!~ ~ _

I Betonzuilen
__ jO B~!0l'!!~!_n_

Betonzuilen

Tabel9 Deelgebied Ondertafel Boventafel

IV
VII

1_

Gekantelde t~arin$l__!ll~,!~I~~~en)
Gekantelde (Haringmanblokken)

1§~k~teld~ -(Haringmanblokk~~) j
_~e~on_~~~n
Betonzuilen-- ------- -- _.-
Betonzuilen--_._--- -

label 10

IV
VII

Betonzuilen-----_
Gekantelde (Haril)g_manbIE_k!en)
Gepenetreerde ~~k~t~en +sk

Betonzuilen
Betonzuilen

Vanant.)

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. ]2). De aspecten landschap, natuur en kosten worden

nader toegelicht. Het keuzemodel en de invoermodule van het keuzemodel zijn nader

beschreven in !lit. 1J.

Û1ndschap
Het landschappelijk advies is 'advies op maat' en verschilt per deelgebied. Variant 4 is

landschappelijk de beste keus, omdat het ontwerp per deelgebied is afgestemd op de

aangrenzende deelgebieden en de huidige situatie.

Natuur
Het dwingende karakter van de EU-Habitatrichtlijn en de Natuurbescherrningswet is niet

als alles overstijgende randvoorwaarde meegenomen maar als onderdeel van het
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Tabel 11

5amerwilltlng l:eU7E'nJodel
koeten

PI4NBESCHRINfNG GEER1RUfOA EN SCHERFENISSEPOlOERI

beoordelingscriterium 'natuur'. 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' heeftvoor de beschermingszone

en. als daar een kans op is, dan moet er een altematievenafweging plaatsvinden.

Kosten

De kostenverschillen tussen de varianten zijn weergegeven in Tabel I I. Het onderscheid
tussen de varianten ligt alleen op de ondertafel.

Variant 3 heeft in heel deelgebied I een toplaag van gekantelde Haringmanblokken en

betonzuilen. Deze bekleding is goedkoper dan een volledige bekleding van gezette

betonzuilen. Variant 2 is om voorgenoemde reden de duurste variant. Variant 1 en 4 liggen
wat betreft kosten tussen variant 3 en 2 in.

Voorkeursvariant
In Tabel 11 is de afweging samengevat. Op basis van de eerdergenoemde aspecten heeft elke

variant een totaalscore gekregen. Uit de label volgt dat variant 1 en 4 de beste totaalscore

hebben. maar dat variant I duurder is dan varianl4. De goedkoopste variant heeft de

laagste totaalscore. Uiteindelijk worden de score/kosten afgewogen en hier blijkt varianl4

(de combinatie variant) de beste eindscore Ie hebben. Op basis van deze afweging komt
variant 4 als voorkeursvariant naar voren.

Variant Totaalscore Kosten ScoreJkosten

H-~-
,3r-- -,4

69.7 . tl'H 62,25 _
49,56

1,00 ~~_10
1.05__ 66.~6
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5.1

Ontwerp en plan

Het gekozen ontwerp wordt hier verder toegelicht. De bijbehorende dwarsprofielen zijn

weergegeven in de Figuren 9 t/m 20 van Bijlage 2. De dimensionering wordt beschreven per

constructieonderdeel:

• Kreukelberm en teenconstructie.

• Zetsteenbekleding (onder- en boventafel).

• Ingegoten breuksteen (ondertafel).

• Overgangsconstructies.
• Overgang tussen boven tafel en buitenberm.

• Buitenberm.

5.1.1

Over het algemeen bestaat de kreukelberm uit breuksteen, die wordt aangebracht op een

geokunststo£. De kreukelberm 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 geen goede kreukelberm aanwezig is, moet een nieuwe

kreukelberm worden aangebracht. In Tabel12 zijn de benodigde minimale steensorteringen

voor de verschillende deelgebieden weergegeven. De nieuwe kreukelberm heeft een breedte

van 5,0 m,

NIeuwe I reul.etberm

Deel Locatie Hoogte Sortering Laagdikte
gebied Van dp Tot dp r.v.w.-vak (m+NAP) (kg) (m)

Tabel 12

I

11

m
IV
V
IVI
VII

Viii

IX

X

XI
i XII

990+52m 1 992+37m 95..

_I 998+25m992+37m 94/93._--- - ---
998+25m 999 93r---- --- ._-----+ ..

999 1011+26m 93192---- --- - - ----
1011+26m 1012+81m 92191c._----+-- ---
1012+81m 1016+49m 91c------ .

1016+49m 1018+07m 91c---- - , __ .... - -
1018+07m 1020+69m 91c_--- -
1020+69m 1025+82m 91c191b
1026+37m 1030+90m---._---- ----_ ..• -
1025+82m 1026+37m 91b

_~03Q+90m 11034!.5~m
.- ---

91b
1034+51m 1042+90m 91b191a____ .-1. ______ -----

1,0,5 0,5H)·60
10-60·0,5

Jjij _

1
0.0
-0.8-.r:~:}

: .1, 1

i
t.1.4

·1,5

:~J__

~~- ._--

~----10-60
10-60 0.5
60·300 10:8
60·300 I 0.8 - --

-!~!~~.~-l ~:: -

l-~.:::-.--l.~~_jl60·300 10.8
160-300 .. _To,8 .. n
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Tabel13

Gel ozen typE'n betonnalen

PLAN8ESCHRIJVING GH,RTRUIOA EN ~CHERPENIS5EPOlDERI

Het geokunststof onder de kreukelberm is een polypropeen weefsel (woven'), waarop een
vlies ('nonwoven') is gestikt voor extra bescherming tijdens het storten van de teen. In de
dwarsprofielen wordt het weefsel aangeduid als 'Type 2'.

In deelgebieden I en IVworden nieuwe teenconstructies geplaatst. De bovenkant van de
nieuwe teenconstructie is N.A.P.+O,50 m ter hoogte van dp991 en N.A.P.+O,OO m ter hoogte
van dpI004. De nieuwe teenconstructie bestaal uit een teenschot. met een hoogte van 0,60 m
en palen die het teenschot ondersteunen, met een lengte van 1,80 m (h.o.h. 0,30 m,
doorsnede 0,07xO,07 m').

De bovenkant van de kreukelberm valt samen met de bovenkant van de nieuwe
teenconstructie en de bovenkant van de teenconstructie wordt met enkele stenen afgedekt.

In hoofdstuk 4 is aangegeven welke bekledingstypen worden aangebracht. De
zetsteenbekleding moet voldoen ten aanzien van toplaagstabiliteit, afschuiving en
materiaaltransport. 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 te brengen. In deze paragraaf wordt de
opbouw van de bekleding als volgt behandeld:
• Toplaag van zetsteen.
• Uitvullaag.
• Geokunststof.
• Basismateriaal.

Toplaag van zetsteen
In het ontwerp worden de volgende typen zetsteen toegepast, waarvan de dimensionering
hieronder wordt beschreven:

Betonzuilen.
Haringmanblokken en vlakke betonblokken.
Basaltzuilen.

Betonzuilen
Voor die delen waar betonzuilen worden aangebracht (zie Tabel6 en TabellO in hoofdstuk
4) zijn de dimensies nader bepaald. De toplaagdikten zijn gecontroleerd met Steentoets2008.
Vanuit praktische overwegingen is er voor gekozen het aantal typen zuilen per dijkvak
zoveel mogelijk beperkt te houden. De gekozen toplaagdikten en zuiltypen zijn vermeld in
Tabel13.

De toplaag van de betonzuilen zal worden ingewassen met gebroken materiaal, dichtheden
van het inwasmateriaal staan vermeld in Tabel13. De standaard sortering van dit
inwasmateriaal is 4/32 mm.

Deelgebieden Toplaagdikte (m) Dichtheid(kg/m') Inwasmateriaal (kg/m')

t I~~y.~1. .IX. X en ?<~1- 0.45
11 en VI 0,40

- - - - -- 1 _ ..~!~~.__J._ _ ~~__ -_-_/
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Tabel14

l.Je~·o;:,f'''Iy!,!'n gf~Nnlf'tJf'

betonblokken

Tabel15

{j'IJ.E:ltt-n van llaS<lltzUilen

FlANBESCHRINING GE£RIRUIDA EN SCH£RFWISSEFOLOERI

Haringmanblokken en vlakke betonblokken

In deelgebied IV tussen dp999 en dplO04 zijn gekantelde Haringmanblokken tot een

beperkte taludhoogte stabiel. De vlakke gekantelde betonblokken zijn over de volledige

taludhoogte stabiel. De toepassingsniveaus van de blokken zijn vermeld in Tabel 14. Tijdens

de bestekfase wordt bepaald of daadwerkelijk het talud tot deze hoogte wordt bekleed. Dit

is afhankelijk van het verliespercentage van de vrijkomende blokken en de beschikbaarheid

van opgeslagen blokken in de nabij gelegen depots (zie ook Tabel S).

De in Tabel 14 genoemde toepassingsniveaus zijn gecontroleerd met Steentoets2008. In de

ontwerpberekeningen is uitgegaan van plaatsing tegen elkaar aan op een fijnkorrelige
uitvullaag van 4/20 mm.

Toepassingsniveau tot (N.A.P.+m)

Haringmanblokken Vlakke blokken
Deelgebied Taludhelling 0,20m O,2Sm 0, 15m I O,20m IO,2Sm

Basaltzuilen
In deelgebieden V, VIII en XI worden basaltzuilen bijgezet boven de te handhaven

basaltbekleding. Of daadwerkelijk al deze deelgebieden worden bekleed met basalt is

afhankelijk van de vrijkomende basaltzuilen en de beschikbaarheid van zuilen uit andere

nog uit te voeren dijkvakken (zie ook TabeiS). In Tabel IS zijn de toplaagdikten van de

basaltzuilen vermeld, deze zijn gecontroleerd met Steentoets2008.

Deelgebied Toplaagdikte basaltzuil (m)
V 0,224

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 0.....Gelijk aan de eerder uitgevoerde dijkvakken van 1997-2007 wordt

gekozen voor een polypropeen vlies (nonwoven) met een gegarandeerde maximum

openingsgrootte (Ov) van 100 pm.

Basismateriaal

In het gekozen ontwerp bedraagt de vereiste minimale dikte van de nieuwe kleilaag onder

de betonzuilen 0,8 m. In Tabel16 zijn de minimale kleilaagdiktes gegeven evenals de

aanwezige laagdiktes.
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Tabel 16

r,~:II:rnél!ed,k It': I !,',Ii!ag

IrrIlJn~h;rr:!aa:J1

5.1.3

5.1.4

5.1.5

Pll.NSESCHRIJVING GEERTRUIDI.· EN 5CHERFENISSEPOLDERI

11 __ .0,80__.. , 2,00
'j'- -,

III

IV

V _~,80
VI 0,80
VII 0,80
VIII 0,80 -

;'j~~0,800,80

_ 0,80
XII j ~!8Q

2,10

_!2.~
-~

!,~~- ~1"· -,~Q!l,-
2,20

kleikern

1,6_0 I
_ ,1,90 . ,...1

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. Vooralsnog is er geen grondverbetering
noodzakelijk.

INGEGOTEN BREUKSTEEN (P~Q~!:tTAFEL)

De overlagingen worden uitgevoerd met breuksteen van 10-60kg, die met een minimale
laagdikte van 0,40m worden aangebracht. Deze minimale laag moet over de volledige
hoogte met gietasfalt worden ingegoten en afgestrooid met lavasteen.

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 filtcrconstructie moet
voorkomen. In Figuur 10 en Figuur 16 in Bijlage 2 is de laagdikte 0,50 m in verband met
wateroverdruk.

De betonblokken die worden overlaagd moeten worden gebroken, voordat de overlaging
wordt aangebracht. Zo wordt voorkomen dat een eventuele holte onder de blokken, die is _
ontstaan door uitspoeling van klei, onopgemerkt blijft en niet wordt opgevuld. ..

9VERGANGSCONSTRUCTIES

Er worden horizontale overgangsconstructies geplaatst op de overgang van de overlaging
naar de betonzuilen. De betonzuilen sluiten daarbij zo goed mogelijk aan op de bekledingen
van de aangrenzende dijkvakken. Kieren worden gepenetreerd met gietasfalt of
asfaltmastiek.

PJ!.E!tGêbl~ TUSSE,N ~OVENTAFEL EN BUITENBERIV!

De overgang tussen de boventafel en de berm wordt uitgevoerd door de betonzuilen aan Ie
brengen met een afronding, waarvan de kromtestraal R = 10m bedraagt. De betonzuilen
worden alleen in deelgebied I en 11over een lengte van 1 m op de berm doorgezet. Bijde
resterende deelgebieden is de bermbreedte te smal om dit te realiseren. Met betrekking tot
de uitvullaag en het geokunststof wordt aangesloten bij de constructie van de bekleding.
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De bestaande hoogte van de berm varieert tussen een hoogte van N.A.P.+3,00 m en
N.A.r.+3,50 m. De berm wordt verhoogd naar ontwerppeil. Alleen in deelgebied 11en V ligt
de berm boven het niveau van het ontwerppeil. Daar in deze deelgebieden het afgraven van
de bestaande berm geen optie is, wordt het nieuwe onderhoudspad hier op de bestaande
berm gerealiseerd en wordt de bekleding doorgetrokken tot aan het nieuwe
onderhoudspad. De nieuwe bermhoogtes en breedtes zijn weergegeven in Tabel17.

Bestaande Nieuwe
bermhoogte* bermhoogte* Breedte berm

Deelgebied (m+N.A.P.) (m+N.A.P.) (m)

Tabel17

•
1

3.4
11 5.0

-~=:q "'ir------- - r -- .
VI ~- t---
VII i ~.O

:' ~~1·-:::
XI . ~ . - r -~~.
XII L_~.

• Hoogte bij buitenknik berm

1
3~_5
_4lI--lr~- . 2.4!~!~5
3.75

. ~~.

3.75
3.7~

. ~.75
3.75

4.5

--~._Q
3.!~

.. 2.9

-~~z.
5.8

~-
2.9

Op de berm wordt een nieuwe onderhoudsstrook aangelegd. Op de locaties waar er een
wegconstructie of een fietspad op de kruin van de dijk is gesitueerd, wordt de huidige berm
door voetgangers en recreanten gebruikt. Het fietspad en de wegconstructie worden in de
nieuwe situatie gehandhaafd. De onderhoudsstrook wordt hier Hetsonvriendelijk
aangelegd, door het toepassen van open steenasfalt dat wordt afgestrooid met een laagje
grond.

In deelgebieden IV t/m XII is plaatselijk een smalle buitenberm aanwezig, hierdoor vervalt
de eerdergenoemde boogstraal van R = 10m. Tevens wordt de breedte van de nieuwe
onderhoudsstrook 2.5 m in plaats van de gebruikelijke 3,0 rn. Op dit traject wordt de
buitenberm toegankelijk voor fietsers.

5.2

3,75

~J~
3.75

9.5
3.7
2.5---_.

De kruinhoogte van de primaire kering is door het waterschap gecontroleerd en is lokaal
onvoldoende. Inoverleg met het waterschap is besloten de aanpassing van de kruin als
onderdeel van het project Zeeweringen mee te nemen.

In het kader van het project Zeeweringen wordt de bekleding aan de buitenzijde verzwaard.
Als onderdeel van het ontwerpproces zorgt het waterschap voor een
veiligheidsbeschouwing van de waterkering voor de andere mechanismen en beziet in
hoeverre het beoogde ontwerp toekomstige maatregelen frustreert en tracht het ontwerp
hierop aan te passen en de relatief geringe verbeteringen direct in het ontwerp mee te
nemen. Een voorbeeld hiervan is het oplossen van lokale kruinhoogte tekorten en het
verwijderen van mogelijk abrupt falende onderdelen. Hierbij geldt dat juist door het
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combineren van deze maatregelen de kosten nauwelijks zullen toenemen. De kistdam
tussen dp1025+70m en 1027+60m,en de relatief lage kruin tussen dp998 en dplO03 zijn
hiervan voorbeelden. De relatief lage kruin ligt geheel achter de nol en het plateau.

5.2.1

Uit het opstellen van specifieke randvoorwaarden voor de bekleding is gebleken dat een
zware storm uit het zuidwesten, in combinatie met een hoge waterstand in de Oostersehelde
zorgt voor een maatgevende golfbelasting op de kistdam. Onder dergelijke omstandigheden
kan de kistdam abrupt falen, waardoor de kruinhoogte direct een meter verlaagd wordt.

Door de aanwezigheid van een voldoende brede bulrenberm. kan de kistdam hier worden
vervangen door een kleikapje. De bestaande ontwerpkruinhoogte van N.A.P.+6,25 m kan
dan worden gehandhaafd. Het boven beloop van de buitenzijde wordt gerealiseerd met een
taludhelling van I :3. In Figuur 18 van Bijlage2 is dit verder uitgewerkt.

5.2.2

Op het traject tussen dp988 en dpl010 is de kruinhoogte N.A.P.+5,SOm tot N.A.P.+6,00 m.
De omliggende trajecten liggen wat hoger. In de huidige situatie is de overslag over het
relatief lage gedeelte maximaal 0,2 I/s/m, terwijl de toegestane hoeveelheid O,IJ/s/m
bedraagt. Gezien het verloop van de kruinhoogte en de verwachte werkwijze bij de
verbetering van de steenbekleding (waarbij het bovenbeloop en een deel van de kruin
worden ontgraven om werkruimte te creëren) wordt geadviseerd de kruin te verhogen met
10 cm tot 30 cm tot op een niveau van minimaal N.A.P.+6,00 m. Hiermee wordt bereikt dat
de overslag kleiner dan 0,1 lis/m blijft.

5.~

Gezien het verloop van de kruinhoogte in het gehele dijktraject wordt geadviseerd om de
kruin op 3 deeltrajecten te verhogen met 10 cm tot 30 cm:

dp998 - dplll0;
dpl013 - dp1022;
dp1023+S0m - dpl043.

\{PORZIENINGE~ G~~IÇHT9.'~J~_E~IJVQ~'H'i_G V~NJ:I~ _vy~!t.K
!

Tussen I oktober 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 I oktober. 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.

5.4.1 LANDSCHAP

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

Werkzaamheden op het dijktraject tussen dp1026 en dp1043 de Platteweg en de
Schelphoekseweg vinden bij voorkeur na 15 juli plaats. Gebruik van de onverharde weg aan
de binnenzijde van de dijk in dit traject wordt in de periode 1 april- 15juli afgeraden in
verband met de aanwezigheid van een natuurgebied.

Aanbevolen wordt de grasberm en de toekomstige werkstrook vanaf 15maart regelmatig
zeer kort te maaien om de vestiging van broedvogels in het werkgebied te voorkomen.

De Rietorchis die aan de binnenzijde van de dijk nabij dp1006+30m is aangetroffen dient
voor de aanleg van de binnendijkse transportroute in april/mei 2010 te worden verplaatst,
indien deze dan nog voorkomt. Het voorkomen van de Rietorchis wordt voor aanvang van
de werkzaamheden in april2010 door een terzake deskundige gecontroleerd.

• 5.4.3 CUL TUURHISI9RIE

Bijde uitvoering van het werk wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de
cultuurhistorische waarden zoals die in paragraaf 2.2.3 zijn beschreven. Enkel het
kistdammetje geplaatst op de kruin van de dijk op Tholen tijdens de partiële dijkversterking
rond 1979zal verdwijnen om de veiligheid van de dijk te verhogen. De bekleding van de
dijk zal grotendeels worden vervangen.

Bijuitvoering van de werken zullen op diverse plekken paalrijen verdwijnen. Op de
markante plek plateau Gorishoek worden nieuwe palenrijen teruggebracht als
cultuurhistorische herinnering.

Bestaande nollen en havendammen worden zoveel mogelijk gespaard door achterlangs te
gaan, zeker op cultuurhistorisch belangrijke plekken zoals de suatiesluis.

OVERIG

Op het dijkvak zelf is er mogelijkheid voor depotruimte. De transportroute en de
depotruimte zijn weergegeven in Bijlage4. Het onverharde deel van de transportroute
tussen de havenweg en de Westkerkseweg wordt opengesteld om de omliggende campings
te ontlasten.

Voor de uitvoering van het dijktraject wordt een fasering voor de recreatie opgesteld. Dit in
verband met de aanwezige campings, de duikvereniging, het Restaurant de Zeester en
andere druk bezochte recreatieplaatsen. De voorkeur gaat uil dat alle werkzaamheden
tussen dp992 en dp1010 voor aanvang van de zomervakantie (3 juli 2010)gereed zijn.

Na de werkzaamheden worden strandjes hersteld in de oorspronkelijke situatie en wordt
dijkmeubilair teruggeplaatst en aangepast aan de nieuwe glooiingsconstructie.

5.5 YJ)_Q8Z1~NI~~!;~UR BEVORDERING VMUNC-WAARDEI'I!

Het landschapsadvies wordt op dit dijktraject zo veel mogelijk toegepast. Er worden geen
verbetermaatregelen ten behoeve van het landschap getroffen.
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5.5.2

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

5.5.3

Op basis van de Archeologische Monumentenkaart Zeeland en de Indicatieve Kaart van
Archeologische Waarden zijn langs het dijktraject geen bijzonderheden te verwachten. De
cultuurhistorische waarden zullen zo goed als mogelijk in stand worden gehouden.

De dammetjes met basaltzuilen bij de moderne sluisuitgang in het cultuurhistorisch cluster
'Gorishoek' zullen behouden blijven en de peilschaal wordt opgeknapt.

Het kistdammetje op de kruin van de dijk op Tholen wordt verwijderd om de veiligheid van
de dijk te verhogen. De bestaande bekleding wordt deels vervangen.

Bijhet aanbrengen van de verborgen glooiing wordt aan de binnenzijde van de havendam •
aan de kop van de nol wordt de taludbekleding herprofileerd en opgeknapt. De
aanlegsteiger wordt behouden en de boothelling wordt eveneens hersteld. De lage
omwalling van de voormalige haven wordt zoveel mogelijk in tact gelaten.

,
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HOOH)S TlIK

~o I Effecten

6.1

•
De nieuwe bekleding past volledig in het huidige landschapsbeeld door het conform het
landschapsadvies uitgevoerde ontwerp. Gezien het 'grillige karakter' van het landschap is
het advies zo veel mogelijk 'op maat' gemaakt per deelgebied .

6.2
Door het treffen van de in de natuurtoetsen voorgestelde maatregelen (zie ook paragraaf
5.4.2)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
De cultuurhistorische objecten in dit dijktraject worden zo veel mogelijk behouden.
Bestaande nollen en havendammen worden zoveel mogelijk gespaard door achterlangs te
gaan, zeker op cultuurhistorisch belangrijke plekken zoals de suatiesluis. Bijuitvoering van

de werken zullen op diverse plekken paalrijen verdwijnen. Op de markante plek plateau
Gorishoek worden nieuwe palenrijen teruggebracht als cultuurhistorische herinnering.

Het kistdammetje op de kruin van de dijk op Tholen wordt verwijderd om de veiligheid van
de dijk Ie verhogen. De peilschaal bij de moderne sluisuitgang en de taludbekleding aan de
binnenzijde van de havendam aan de kop van de nol worden opgeknapt.

Verder zijn er drie schaalniveaus te onderscheiden, aangaande de dijk in de Geertruida-,
Scherpenissepolder:
• Als eerste is er de cultuurhistorische waarde van de dijk wat betreft de functie en daaraan

gekoppeld de landschappelijke ligging. Aan dil 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 .

• Tot slot is er de afwerking en materiaalgebruik van de dijk. Daar treden wel enkele
veranderingen in op de verschillen in onder- en boventafel worden waar het om de
visuele zaken gaat, redelijk in stand gehouden. Het materiaalgebruik word t echter
aangepast, met uitzondering van een groot deel van de basalt. 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 bekledingsmaterialen welke vervangen

I, AACADIS I 39



I'l~NB[SCHRIJVING GEER1RUIOA m SCHERPENISSEPOlDfRI

worden, zullen te zien blijven in de Museumglooiing bij het Watersnoodmuseum te
Ouwerkerk.

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

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 en een fasering van het werk zal de
vcrkeershlndcr tot een minimum worden beperkt en worden recreatiegebieden ontzien in
de zomervakantie.

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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Procedures en
besluitvorming

7.1

• 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 12genoemde
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
250m'.
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 P_I.ANVASTSTELlINJi_~_N_G_QEJLKE.uR!NGSPROÇED!)RE

•
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
Per I 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 verslorend effect kunnen hebben op de soorlen 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 geplaatslop 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 vergunningstclsel van artikel19d Natuurbeschermingswet1998.
Ten aanzien van de Habitatrichtlijn geldt dat zolang de gebieden nog niet formeel zijn
aangewezen, het vergunningstelsel van artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998niet 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 hel 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 hel
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.

'ZA

De beheerder draagt er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na het opstellen van dit plan bij
de bevoegde bestuursorganen de aanvragen worden ingediend tothet 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

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

Flora- en faunawet/Natuurbeschermingswet
Deze wel bescherm I aangewezen plan I- en diersoorlen. Afhankelijk van de ter plaatse
aanwezige soorlen is er voor hel uitvoeren van de werkzaamheden een onlheffing nodig.
Voor enkele algemeen voorkomende soorten, geldt voor de uitvoering van de dijkwerken
cen algemene vrijstelling. Voor andere dier- en/of plantsoorten geldt er een vrijstelling
indien gewerkt word I volgens een door de Minisier van Landbouw Natuur en
Voedselkwaliteil (LNV) goedgekeurde gedragscode. Bijde verbetering van de dijken wordt
gewerkt volgens de gedragscode van de Unie van Waterschappen.

•
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)
Indien blijkt dal door de werkzaamheden, (de inrichting van) hel werkterrein daaronder
begrepen, verontreinigende/schadelijke sloffen in hel water terecht kunnen komen, een
vergunning in hel kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren nodig is, zal deze
lijdig en gemotiveerd worden aangevraagd.

Wet milieubeheer (Wm)
Indien voor hel werk aan het dijktraject. hel werkterrein daaronder begrepen, gebruik wordt
gemaakt van een Wm-vergunningsplichtige inrichting, zal deze, voor de duur van de
werkzaamheden dat de inrichting daar aanwezig moel zijn, tijdig en gemotiveerd een
milieuvergunning worden aangevraagd.

Bouw- en aanlegvergunning
Op grond van hel bestemmingsplan is voor de werken aan de waterkering als zodanig geen
Bouw- of aanlegvergunning vereist. Voor zover in hel kader van de werken tijdelijke
bouwwerken geplaatst dienen te worden, bijvoorbeeld een bouwkeet, zal daarin worden
voorzien door middel van het tijdig (lalen) aanvragen van een tijdelijke bouwvergunning
ingevolge artikel 17Wro en artikel40 Woningwet.
Een aanlegvergunning kan noodzakelijk zijn voor bepaalde werkzaamheden.

•
Wegenverkeerswet/Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
Walerschap Zeeuwse Eilanden wijsI, als wegbeheerder, in de besteksfase (in overleg mei de
gemeente) de Iransportroutes voor de aannemer aan .
Wellichl dienl er bij de uitvoering van de werken of bij de aan- en afvoer van materialen een
tijdelijke verkeersmaalregel 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 hel 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.
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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 variant3

Figuur 8: Glooiingskaart. toplaagtypes variant 4 (voorkeursvariant)

Figuur 9: Dwarsprofiel I, bestaand en nieuw

Figuur 10: Dwarsprofiel 2, bestaand en nieuw

Figuur 11: Dwarsprofiel 3, bestaand en nieuw

Figuur 12: Dwarsprofiel4, bestaand en nieuw

Figuur 13: Dwarsprofiel 5, bestaand en nieuw

Figuur 14: Dwarsprofiel 6, bestaand en nieuw

Figuur 15: Dwarsprofiel 7, bestaand en nieuw

Figuur 16: Dwarsprofiel B, bestaand en nieuw

Figuur 17: Dwarsprofiel ê, bestaand en nieuw

Figuur 18: DwarsprofieilO, bestaand en nieuw

Figuur 19: Dwarsprofielll, bestaand en nieuw

Figuur 20: Dwarsprofiel 12, bestaand en nieuw
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G•• rtu1dapolder. Scherpenllsepolder toplaagrypes Figuur 3
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Geertuidaporder Scberoeros sepotder eindscores Figuur 4, Toebing
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GHrtuidapolder, Scherpemasepotder. topllag1yp-es figuur 5 . ..,.riartt 1
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G&t'nuldllpolder, Scnerpt'nlssepolder, loplaaglypes
figuur 6, yariant 2
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Afbeelding

Plaats van het werk

SAMENVATTING PLANBESCHRIJVING GEERTRUIDA- EN SCHERPENISSEPOLDER PDZT-R-09270 ONTWI
•

Samenvatting

In 2011 vindt de uitvoering plaats van de dijkverbeterinq van de Geertruida- en

Scherpenissepolder. Het werk maakt deel uit van het project Zeeweringen. Hierin werken

RUkswaterstaat en de Zeeuwse waterschappen samen aan het versterken van de dijken in
Zeeland. Om veiligheidsredenen mogen werkzaamheden waarbij de bestaande

steenbekleding wordt opengebroken alleen buiten het stormseizoen, van 1 april tot 1

oktober, worden uitgevoerd. Voorbereidende werkzaamheden en het overlagen van

bestaande bekleding zijn wel toegestaan binnen het stormseizoen.

De belanqrijkste punten uit deze planbeschnjvinq zijn hier samengevat.

De huidige dijk
Het dUkvak van de Geertruidapolder en Scherpenissepolder ligt aan de Oosterschelde, op

de zuidwesthoek van Tholen bUGorishoek, en in de gemeente Tholen. De situatie en het

projectgebied zijn weergegeven in onderstaande afbeelding. Het gedeelte dat is geselecteerd
voor verbetering in 2011 ligt tussen dp990+50m, ter hoogte van de camping in de

Geertruidapolder aan de westkant en dp1042+90m, natuurgebied Scherpenissepolder aan

de oostkant. en heeft een lengte van ongeveer 5,3 km.

Plaats van het ....erk

Ooslerschelde

Aan de westzijde van het traject nabij Gorishoek (dp992) liggen een aantal campings en bU
dp993 een klein strandje.

Aan de buitenzijde van de dUk ligt ter hoogte van dp998 een havendam (nol). Op de

aansluiting van de havendam (plateau) is aan de buitenzijde van de hoogwaterkering

restaurant de Zeester en een duikschool aanwezig. De dijk gaat hier deels voor- en deels
achterlangs. Aan de binnenzijde van de havendam ligt een remmingswerk, deze wordt in de

zomer door het fiets- en voetveer naar Yerseke gebruikt. Aan zowel de binnen- als de
buitenzijde van de havendam is een boothelling aanwezig.

Het traject tussen dp999 en dp1010 wordt in de zomer druk bezocht door recreanten. Op de

vooroever is een mosselperceel aanwezig. SUdpl0l0 en dp1043 zijn picknickplaatsen met

banken en prullenbakken gesitueerd. Tussen dp1011 en dp1018 is aan de binnenkant een
oude vuilstortlocatie aanwezig (Tuttelhoek'). Aan de buitenkant tussen dp1012 en dp1013 is

de vooroever zeer steil.

Tussen dp1018 en dp1027 ligt een inlaag die vroeger als boezem ('het Sotgat') functioneerde.

Tussen dp1025+ 75m en dp1026+50m aan de buitenz ijde zijn restanten te zien van een oude

suatiesluis en twee basaltpieren en een peilschaal. Op de kruin ligt een klein kistdammetje
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(dpl025+ 75m - dpl 027+50m). SUdpl026+50m is een trap aanwezig. Aan de binnenkant

tegen de dUk ligt de voormalige woning van de sluiswachter. Onder de bekleding loopt er

een leiding door de dijk naar de dUkwoning.

Langs het gehele traject is een smal betonnen fietspad aanwezig, onderdeel van het

fietsroutenetwerk Zeeland (knooppuntensysteem). Tussen dp990+50m en dpl0l0 ligt het
fietspad op de kruin, tussen dpl0l0 en dpl043 op de berm.

In het kader van de ruilverkaveling Poortvliet en het Plan Tureluur is de polder ten zuiden

van Scherpenisse omgevormd tot een natuurgebied, totaal 170 hectare. Aan de buitenzijde
ligt het strandje Schelphoek.

Toetsing van de dijk

De Wet op de Waterkering schrijft voor dat de dijkbeheerder iedere vijfjaar 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 aanwezige basaltbekleding is in geavanceerde toetsing 'goed' getoetst;

alle overige bekleding is 'onvoldoende' getoetst.

De nieuwe constructie
Op basis van de geometrie, toetsing, technische toepasbaarheid, hydraulische en ecologische

randvoorwaarden is het dUkvak opgedeeld in 12 deelgebieden, waar de bekleding verbeterd
dient te worden:

Deelgebied Van dp Tot dp

I 990+52m 992+37m
II 992+37m 998+25m
III 998+25m 999
IV 999 1011+26m
V 1011+26m 1012+81m
VI 1012+81m 1016+49m
VII 1016+49m 1018+07m
VIII 1018+07m 1020+69m
IX 1020+69m 1025+82m

1026+37m 1030+90m
X 1025+82m 1026+37m
XI 1030+90m 1034+51m

XII 1034+51m 1042+90m

Alleen de bekledingen voor deelgebieden I. IV en VII worden afgewogen, voor de andere

deelgebieden ligt de bekledingskeuze vast door het handhaven van de 'goed' getoetste
basalt vakken en de beperkte oplossmqsmoqeüjkheio op het plateau achter de havendam bU

Gorishoek. SUhet ontwerp van de nieuwe steenbekleding is uitgegaan van de

beschikbaarheid van herbruikbaar materiaal. de resultaten van de toetsing, inpassing in het

landschapsadvies, de natuurwaarden, de technische toepasbaarheid, uitvoerings- en

beheersaspecten en kosten. Op basis van deze afweging komt variant 4 als voorkeursvariant

naar voren.

In deze variant worden voor alle deelgebieden betonzuilen toegepast op de boventafel. De

bekleding op de ondertafel is per deelgebied is afgestemd op de aangrenzende deelgebieden

en de huidige situatie.
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Effecten op de omgeving

Het projectgebied ligt geheel in het Natura 2000 gebied 'Oosterschelde'. Door het treffen van

een aantal mitigerende maatregelen zUn geen significante effecten te verwachten op soorten

en habitats. Het aanpassen van bekledingen leidt bUvervanging in de eerste instantie altijd

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

tijdehjk van aard. Nadat de nieuwe bekleding is aangebracht. zullen zich op termijn weer
natuurwaarden ontwikkelen.

Omdat in het ontwerp tegemoet wordt gekomen aan het landschapsadvies, zijn geen
negatieve effecten te verwachten ten aanzien van het landschap. De gekozen bekleding voor
het onderhavige dUktraject sluit. vanuit een landschappelijk oogpunt. aan op de
aangrenzende dijktrajecten.

u itgangspunt met betrekking tot cultuurhistorie is dat de aanwezige cultuurhistorie, waar
rnoqelfjk wordt behouden. Bestaande nollen en havendammen zoveel rnoqelijk gespaard
door achterlangs te gaan, zeker op cultuurhistorisch belanqruke plekken zoals de

suatiesluis. BUuitvoering van de werken zullen op diverse plekken paalrijen verdwijnen.

Op de markante plek plateau Gorishoek worden nieuwe palenrijen teruggebracht als
cultuurhistorische herinnering.

De kistdammetjes op de kruin van de dUk op Tholen worden verwijderd om de veiligheid
van de dijk te verhogen. De peilschaal bi] de voormalige sluisuitgang wordt indien moqelijk
opgeknapt.

De aan- en afvoer van materieel en materialen heeft voor de omgeving (omwonenden,

recreanten, nabijqeleqen bedrijven) slechts tUdelUke geluidsoverlast of (verkeers)hinder tot

gevolg. Door een zorgvuldige keuze van de transportroutes en een fasering van het werk zal
de verkeershinder tot een minimum worden beperkt en worden recreatiegebieden ontzien
in de zomervakantie.
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