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Middelburg, 31 maart 2006

Advies landschappelijke vormgeving Zeeweringen Oosterschelde.

Dijkvak: Onrustpolder (Noord-Beveland).

Door: Rijkswaterstaat Directie Zeeland WVW afd. NML

Inleiding

In maart 2003 is in navolging op de visie voor de aanpassing Zeeweringen
Westerschelde een Landschapsvisie opgesteld voor de Oosterschelde .
In 2006 is de voorbereiding van de werken rond de Oosterschelde opgepakt.
De Onrustpolder is in dit opzicht een uitzondering, omdat de wering aan de Noordzee
gelegen is. De Visie van de Oosterschelde is hier dus ook niet van toepassing.
Een visie Noordzee zal niet op korte termijn ontwikkeld worden.
Op basis van bestaande visies Wester- en Oosterschelde en op basis van vakkennis
en veldkennis is dit advies tot stand gekomen.

Detaillering:

Het dijkvak is gesitueerd tussen Veersegatdam en Oosterscheldekering aan de
Noordzee-zijde van het eiland Noord -Beveland (tussen km 0 en km 12 ).
Vlak voor de Oosterscheldekering aan de zuidzijde van het aan te pakken gedeelte is
in de tijd van de aanleg een duinvallei aangelegd door afgraving van een
oorspronkelijk zanddepot. Hier omheen, aan de noordwestzijde, is half
negentigerjaren een zomerhuizencomlex aangelegd, genaamd "De Roompot".
Dit recreatiecomlex is voor het dichtstbijzijnde strandbezoek grotendeels
aangewezen op het projectgebied.
Landschappelijk kan het huidige gebied omschreven worden als een strand- en
duinengebied, waarbij de stormvloedkering en de Veersedam indrukwekkende
waterstaatswerken op de achtergrond vormen.

Het Werk:
De asfaltgedeelten bovenaan de dijk blijven gehandhaafd
Op de daaronder gelegen stukken zullen oude materialen ( breuksteen en
haringmanblokken), die niet aan de normen voldoen verwijderd moeten worden.
Vervolgens worden deze materialen overlaagd met asfalt. Daartoe moet eerst al het
zand weggehaald worden. Na uitvoering van de werken wordt het zand
teruggeschoven en worden eventueel helm en/of rijsschermen ingeplant om
duinvorming te stimuleren.

Landschappelijke consequenties en wensen voor uitvoering:
Zoals nu de plannen ervoor staan is de verwachting, dat minimaal één jaar na
uitvoering van de werken de landschappelijke gevolgen nihil zullen zijn. Het kan zelfs
zo zijn, dat een lichte landschappelijke verbetering zal plaatsvinden als het gevolg
van extra duinvorming.
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Voor het laatste stuk tegen de kering aan geldt, dat ingieten wellicht niet de mooiste
oplossing is (verlies zicht oude materialen en meer afwisseling), maar technisch
waarschijnlijk wel de meest haalbare. Dat is op deze plek landschappelijk geen
onoverkomelijk bezwaar.

Tijdens uitvoering van het werk moet met de volgende randvoorwaarden rekening
gehouden worden:

• Het werk liefst gefaseerd uitvoeren in de richting zuid tot noord, met de wind
mee. Het zand verzet schuift in dat geval ook met de natuurlijke windrichting
mee

• In de hoek bij de aansluiting S.V.K. proberen nu aanwezig duingebied uit te
breiden met overtollig zand en inplanten. Duingebied moet niet te uitgebreid
i.v.m. recreatiemogelijkheden. Dit vereist wellicht een extra
inrichtingsplannetje.

• Tijdens uitvoering in het hoogseizoen rekening houden met recreanten.
Wellicht een behoorlijke voorlichtingscampagne en verder rekening houden
met risico's van het werk voor omstanders.

• Géén tijdelijke opslag van overtollig materiaal in het achterliggend duingebied
(duinvallei). Dit zowel om ecologische als landschappelijke redenen.

Archeologie en cultuurhistorie.
Navraag (bij het R.O.B.)levert op, dat op dit gebied geen problemen te
verwachten zijn. Het gebied is zo jong, dat er niet verwacht wordt, dat vondsten
van archeologische en cultuurhistorische aard aangetroffen zullen worden.




