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Samenvatting

In 2011 vindt de uitvoering plaats van de dijkverbetering van de Wcstkapelse Zeedijk, Gat

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

Rijkswaterstaat en de Zeeuwse waterschappen samen aan het versterken van de dijken in

Zeeland. Om veiligheidsredenen mogen werkzaamheden waarbij de bestaande steen-

bekleding wordt opengebroken alleen buiten het stormseizoen. van 1 april tot I oktober,

worden uitgevoerd. Voorbereidende werkzaamheden en het overlagen van bestaande
bekleding zijn wel toegeslaan binnen het stormseizoen.

De belangrijkste punten uil deze planbeschrijving zijn hier samengevat.

De huidige dijk
Het dijhak van de Weslkapelse Zeedijk, Gat van Westkapelle ligt aan de Noordzee, aan de

uiterste westzijde van Walcheren, direct ten zuiden van het dorp Westkapelle, en in de

gemeente Veere. De situatie en het projectgebied zijn weergegeven in onderstaande

afbeelding. Het gedeelte dat is geselecteerd voor verbetering ligt tussen dp211 en

dp225+ lOm, ter plaatse van de overgang met het duingebied en heeft een lengte van

ongeveer 1,4 km. Aan de noordzijde van het traject (dp211) sluit het projectgebied aan op

het dijktraject Westkapelle, welk dijktraject recent is verbeterd. Aan de zuidzijde grenst het
projectgebied aan duingebied (dp225+ lOm).
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In de oorlog in oktober 1944 is de dijk bij Westkapelle gebombardeerd door de geallieerden

om de inundatie van Walcheren Ie realiseren. Tijdens de sluiting van het stroomgat in 1945

is het gat met allerlei materialen opgevuld en is de waterkering achterom gelegd. De

huidige waterkering tussen dp213 en dp218 wordt gevormd door dit dijklichaam met

voorliggend duin. Ter plaatse van dp211 is de zogenaamde 'Banaan' aanwezig. De Banaan

is een dam aangelegd met behulp van vrijkomende stenen uit andere werken met als doel
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de erosie van het achterliggende strand te verminderen. De Banaan zal geen onderdeel uit
maken van de verbeterlngswerkzaamheden.
Er zijn een aantal bijzondere constructies direct aanliggend en op de dijk aanwezig. Aan de
Noordzijde van het dijktraject staat een Sherman-tank, ter herinnering aan de Tweede
Wereldoorlog. Ter plaatse van dp214 ligt een skatebaan in het duingebied (buiten de
primaire waterkering). Op het plateau bij het KNRM gebouw staat een radartoren, een
gebouw van de reddingsbrigade en een oorlogsmonument. Op de dijk bevinden zich een
groot aantal paalhoofden, waarvan enkele gekoppeld zijn. Bijdp219 ligt het zogenaamde
'Zuiderhoofd', een gekoppeld paalhoofd. Alle paalhoofden hebben cultuurhistorische
waarde. Daarnaast liggen er in zee vlak voor het Gat van Westkapelle nog twee bunkers uit
de Tweede Wereldoorlog.
Er is een groot aantal dijkovergangen aanwezig. Ter plaatse van dp211+70m, dp213, dp215
en dp224+70m zijn er dijkovergangen voor voetgangers in de vorm van trappen over het
duin. Ter plaatse van de glooiing bij het KNRMgebouw tussen dp218 en dp220 is een
dijkovergang aanwezig, welke regelmatig door fietsers, voetgangers en voertuigen wordt
gebruikt, waaronder zware voertuigen van de reddingbrigade, vissersboten en voertuigen
die materieel voor strandsuppleties aanvoeren.
Bijdp218 is er een afrit naar het strand aanwezig, welke regelmatig door voertuigen wordt
gebruikt, voornamelijk voor het plaatsen van een aantal strandhuisjes en het bevoorraden
van de strandtenten. Daarnaast zal deze incidenteel door voertuigen van de reddingbrigade
worden gebruikt en door voertuigen die materieel voor strandsuppleties aanvoeren.
Tussen dp218 en dp225 ligt op de buitenberm een verharde onderhoudsstrook die vrij
toegankelijk is voor fietsers en andere recreanten, en zal regelmatig door voertuigen van de
reddingbrigade, voertuigen van vissers, voertuigen ten behoeve van strandsuppleties en
vergunninghouders worden gebruikt. Bijdp211 is ook een verharde onderhoudsstrook
aanwezig, maar deze loopt richting dp212 geleidelijk over in een afrit naar het strand. Er
wordt langs de verharde onderhoudsstroken en op de kruin veel gewandeld en soms
gefietst. Het recreatief gebruik is zeer intensief.

•
Toetsing van de dijk
De Wet op de Waterkering schrijft voor dat de dijkbeheerder iedere vijf jaar de dijken toetst
aan de veiligheidsnorm. In Zeeland is de veiligheidsnorm vastgesteld op 1/4000 keer per
jaar. Het eindoordeel van de toetsingen luidt als volgt:

De asfaltbekleding op de boventafel/bovenbeloop tussen dp211 en dp214+ 12m is
'voldoende' getoetst.
De gepenetreerde breuksteen op de ondertafel tussen dp211 en dp212 is 'voldoende'
getoetst.
De aanwezige basaltbekleding (al dan niet ingegoten met asfalt of beton) op de onder-
en boventafel tussen dp220+75m en dp224 zijn 'voldoende' getoetst.
De kreukelberm is overal 'onvoldoende' getoetst, vanwege de grote variëteit en het
ontbreken van een kreukelberm op veel plaatsen langs het traject.
De overige bekledingen zijn afgekeurd.

Bijde toetsing is bovendien gebleken dat de kruin achter het gebouw van de
reddingsbrigade onvoldoende hoog ligt.

De nieuwe constructie
Op basis van de geometrie, technische toepasbaarheid, hydraulische en ecologische
randvoorwaardenvakken is het dijkvak opgedeeld in zeven deelgebieden, waar de
bekleding verbeterd dient te worden, te weten:

I., .. '. ARCADI5 15
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Deelgebied I: dp211 - dp214+ 12m.

Deelgebied 11: dp218-30m - dp218+40m.

Deelgebied Ill: dp218+40m - dp219+80m.

Deelgebied IV: dp219+80m - dp22J.

Deelgebied V: dp221 - dp223+30m.

Deelgebied VI: dp223+30 - dp224.

Deelgebied VII: dp224 - dp225+10m.

In de deelgebieden Ven VI is de bestaande basaltbekleding op onder- en boven tafel 'goed'

getoetst. Deze deelgebieden hoeven op het benedenbeloop niet te worden verbeterd en

worden daarom niet beschouwd in de keuze voor bekledingstypen.

Bij het ontwerp van de nieuwe steenbekleding is uitgegaan van de beschikbaarheid van

herbruikbaar materiaal, de resultaten van de toetsing, inpassing in het landschapsadvies,

natuurwaarden. de technische toepasbaarheid, uitvoerings- en beheersaspecten en kosten.

Op basis van deze afweging komt variant 1 als voorkeursvariant naar voren. Bij deze variant

worden zowel de onder- als boven ta fel uitgevoerd in breuksteen ingegoten met asfalt.

Achter het gebouw van de reddingsbrigade wordt een nieuwe verharde kruin en verhoogde

kruin op N.A.P.+9,O m aangelegd, die aansluit op het duin aan de zuidzijde en de oude dijk

aan de noordzijde. Aan beide zijden wordt met behulp van gepenetreerde breuksteen een

verborgen glooiing aangelegd, zodat er een goede overgangsconstructie ontstaat tussen dijk
en duin. Delen (aansluitingen) op het bovenbeloop worden in open steenasfalt uitgevoerd.

Het projectgebied sluit aan op een tweetal duingebieden, bij dp213 en dp218. Om de

veiligheid van de waterkering bij duinafslag te kunnen waarborgen, wordt de overlaging

van de bekleding doorgezet tot dp214, net voor de bestaande skafebaan ten oosten van

dp214. Bij dp218 wordt de nieuwe bekleding tot 30 m onder het bestaande duin doorgezet.

De duinvoetverdediging wordt versterkt vanaf dp219+80m tot dp223+30m. De aanwezige

diaboelblokken worden overlaagd met gepenetreerde breuksteen. Het gedeelte tussen

dp223+30m en dp225+ lOm hoeft niet te worden verbeterd. Er is hier namelijk voldoende
volume zand in het duin aanwezig.

Effecten op de omgeving

Het projectgebied ligt geheel in het Natura 2000 gebied 'Westerschelde & Saeftinghe'. Door

het treffen van een aantal mitigerende maatregelen zijn geen significante effecten te

verwachten op soorten en habitats. Het aanpassen van bekledingen leidt bij vervanging 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 zijn slechts tijdelijk 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 cultuurhistorische objecten in dit dijktraject worden zo veel mogelijk behouden.

; I MeAOIS 16
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De recreatieve functies van het dijkvak zullen tegelijkertijd met de dijkverbetering hersteld
worden en plaatselijk mogelijk verbeterd. De planning van de werkzaamheden zal worden
afgestemd met de Stichting Strandexploitatie Walcheren. Rond Pasen wordt elk jaar het
evenement 'Races by the sea' gehouden bij Westkapelle. Om overlast te beperken, wordt
gedurende dit evenement niet gewerkt.

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 planning van de werkzaamheden zal de
verkoershinder tot een minimum worden beperkt.

MeADIS I,



Afbeeldin~ 1

Ptaniocaue en omgevmg

PLI'.NBES(HRlNIIIG WESTKAPELSE !EEDIJr.. GA 1 VAN WESTKAPELlEI

HOOrDSTlJK

Inleiding

Uit onderzoek van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW.

overgegaan in Expertise Netwerk Waterveiligheid, ENW). is gebleken dat een groot aantal

van de taludbekledingen op de zeedijken in Zeeland onvoldoende tegen zeer zware stormen

bestand zijn en niet voldoen aan de veiligheidsnorm. Ze zijn in veel gevallen te licht. De

belangrijkste problemen doen zich voor bij bekledingen van betonblokken, die direct op een

onderlaag van klei zijn aangebracht. Rijkswaterstaat heeft in 1996 het Project Zeeweringen

opgestart om deze problemen op te lossen. In samenwerking met de Zeeuwse

waterschappen en Provincie Zeeland worden binnen dit project de taludbekledingen van de

primaire waterkeringen in Zeeland verbeterd op de plaatsen waar dat nodig is. Andere

aspecten aangaande de sterkte van de dijken blijven in principe buiten beschouwing.

Voor de uitvoering in 2011 zijn meerdere dijkvakken langs de Oostersehelde.

Westerschelde en Noordzee uitgekozen, waaronder het traject van de Westkapelse Zeedijk,

Gat van Westkapelle, dat een totale lengte heeft van ongeveer 1,4 km. Aan de noordzijde

van het traject sluit het projectgebied aan op het dijktraject Westkapelle, welk dijktraject in

2006/2007 is verbeterd. Aan de zuidzijde grenst het projectgebied aan duingebied, welk

traject niet door het Projectbureau Zeeweringen wordt aangepakt.

ri: "

~r;:ult ...... t . -.

.}-"- . :...
',:!~:•.

'".' 4 L.t_ 'fT If I .'V

~ .'

,.
..f·'
; .

.' c.. ~~~'"

-I

• ~,!".

·1
"

Overl"<htssiiuatle (jat van We~lkapeHe

AReADIS Is



PlANi!E5CHRINING WE5rii:APHSE 2H0I1K. Gi.i VAN WESTii:;.FHlfl

Na de verbetering moet de taludbekleding van dit dijktraject voldoen aan de veiligheids-
norm zoals die is vastgelegd in de Wet op de Waterkering. Veiligheid heeft de eerste
prioriteit, maar bij de dijkverbetering is er ook aandacht voor de gevolgen van het werk
voor landschap, natuur, cultuurhistorie (de zogenoemde LNC-waarden) en eventuele
andere belangen.

Deze planbeschrijving (met bijlagen) beval alle informatie die relevant wordt geacht voor de
inspraakprocedure en de uiteindelijke besluitvorming. Naast een beschrijving van de
situatie op en rond het traject en de randvoorwaarden en uitgangspunten die bij de
uitwerking van dit plan zijn gehanteerd, vindt er een onderbouwing en beschrijving plaats
van het nieuwe ontwerp. Ten behoeve van de uitvoering zijn maatregelen opgenomen en
worden voorzieningen, die zullen worden getroffen om eventuele nadelige effecten van het
werk op de LNC-waarden te beperken (mitigerende en verbetermaatregelen), beschreven.
Afsluitend wordt ingegaan op de te volgen procedures en de besluitvorming rond dit plan.

Deze planbeschrijving is een samenvatting van het technische ontwerp en de uitgevoerde
natuurtoetsen. Alle relevante documenten zijn vermeld in de lijst met referenties (Bijlage 1).

De planbeschrijving is bedoeld:
• als m.e.r.-beoordelingsnotitie, zoals bedoeld in artikel7.8a eerste lid van de Wet

milieubeheer;
• als plan zoals bedoeld in artikel 7 van de Wet op de Waterkering;
• als basis voor het aanvragen van vergunningen en/of ontheffingen, waaronder de

ontheffing van de bepalingen in de Flora- en faunawet en vergunningen op grond van de
nat uurbescherm ingswet.

Volgens de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, die geïmplementeerd is in de
Natuurbeschermingswet1998. moet voor ingrepen die mogelijk een significant effect op de
natuurwaarden hebben een 'passende beoordeling' worden uitgevoerd. De resultaten van
de beoordeling zijn in deze planbeschrijving meegenomen. In het kader van de Flora- en
fauna wet dient vastgesteld te worden of een ontheffing noodzakelijk is.

De planbeschrijving is door het projectbureau Zeeweringen opgesteld in overleg met de
beheerder van de dijk, het waterschap Zeeuwse Eilanden. Na vaststelling van de
planbeschrijving door de beheerder wordt dit ontwerpplan zowel bij de beheerder als bij de
provincie Zeeland ter inzage gelegd. Gedurende de inspraakperiode krijgt eenieder de
gelegenheid om zijn of haar zienswijze over het plan aan de provincie kenbaar te maken.
Mogelijk zijn de zienswijzen voor de beheerder aanleiding om het plan te wijzigen. De
zienswijzen en de (eventueel gewijzigde) planbeschrijving worden vervolgens definitief
vastgesteld door de beheerder en ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van Zeeland
voorgelegd. Hun besluit over de goedkeuring wordt binnen zes weken bekendgemaakt.

Voordat Gedeputeerde Staten het plan goedkeuren, beslissen zij of het al dan niet
noodzakelijk is om voorafgaand aan het goedkeuringsbesluit een milieueffectrapport te
laten opstellen.

ARCADIS 19
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2J Situatiebeschrijving

2.1 I)E QIJK

2.:1 .] !:!.lJ1pl§E $Jn!~TIE

Het dijkvak van de Westkapelse Zeedijk, Gat van Westkapelle ligt aan de Noordzee, aan de
uiterste westzijde van Walcheren, direct ten zuiden van het dorp Westkapelle, en in de
gemeente Veere. De beheerder van het dijkvak is het waterschap Zeeuwse Eilanden. De
situatie en hel projectgebied zijn weergegeven in Figuur 1 en Figuur 2 in Bijlage 2. Het
gedeelte dat is geselecteerd voor verbetering ligt tussen dp211 en dp225+ lOm, ter plaatse
van de overgang met het duingebied en heeft een lengte van ongeveer 1,4 km. De
dijkpaalnummering loopt van noord naar zuid.

Aan de noordzijde van het traject (dp211) sluit het projectgebied aan op het dijktraject
Westkapelle, welk dijktraject recent is verbeterd. Aan de zuidzijde grensl het projectgebied
aan duingebied (dp225+1Om).

Ter plaatse van dp211 is de zogenaamde 'Banaan' aanwezig. De Banaan is een dam
aangelegd met behulp van vrijkomende stenen uit andere werken. Deze strekdam bestaat
dan ook uit een grote variëteit van bekledingen, welke gepenetreerd zijn met asfalt. De
Banaan is aangelegd om erosie van het achterliggende strand te verminderen. Vanwege de
geringe effecten van de banaan op golfreductie van de achterliggende primaire waterkering
zal deze geen onderdeel uit maken van de verbeteringswerkzaamheden.

In de oorlog in oktober 1944 is de dijk bij Westkapelle gebombardeerd door de geallieerden
om de inundatie van Walcheren te realiseren. Restanten van de toenmalige dijk zijn nog
terug te vinden (een deel van de Banaan aan de noordzijde en het plateau met radartoren
aan de zuidzijde). Tijdens de sluiting van het stroomgat in 1945 is het gat met allerlei
materialen opgevuld en is de waterkering achterom gelegd. De huidige waterkering tussen
dp213 en dp218 wordt gevormd door dil dijklichaam met voorliggend duin.

Er zijn een aantal bijzondere constructies direct aanliggend en op de dijk aanwezig. Aan de
Noordzijde van het dijktraject staat een Sherman-tank, ter herinnering aan de Tweede
Wereldoorlog. Ter plaatse van dp214 ligt een skatebaan in het duingebied (buiten de
primaire waterkering). Op het plateau bij hel KNRM gebouw slaat een radartoren, een
gebouw van de reddingsbrigade en een oorlogsmonument. Op de dijk bevinden zich een
grool aantal paalhoofden, waarvan enkele gekoppeld zijn. Bijdp219 ligt het zogenaamde
'Zuiderhoofd', een gekoppeld paalhoofd, welke cultuurhistorische waarde heeft. Dil
paalhoofd houdt stroming uit de kust en breekt de golven, zodat het Zuiderstrand wordt

i.. , ',' . ARCADIS 110
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een atr it naar hel strand Fr wordt langs de vcrharde stroken veel gewandeld en som»

g('fietst. liet recreatief g('bruik is zeer intensief,

OPBOUW EN BEKLEDING

Ill' b,,<;!aandr bekll'dingen 1'.111het d uk trnjcrt lijn ~(hl'm.lIi~('h I\!'l'rgegel'en in Figuur' In

Bijlilgl' 2, Dl' kar.lkkrr,lickl' dwarxprofie le» zijn \\"'t'rgl'gel'l'n in Figuur b I/m 12 in Bijl.lg!' 2

H('I pt incipcproficl van dl' buttenkant van een dijk bestaat over het algemeen uit dl' teen. dl'

ondertafel. dl' boventafel. dl' berm en het bovenbeloop (Afbccld ing 2) Dl' teen wordt tegl'n

erosie beschermd en ondersteund dom een kreukelberm. Dl' k rcuke lbcrm en (l'en deel I an)

dl' ondcrtatel kunnen bvdekt zijn met l'en IJilg slik De scheiding lussen de onder- en

bovcntafe l !tgt op het l'l'Jl1I<ideld Hoogwaterpeil ((,J IWJ l let l;IIW loopt van r\.A 1'" I ,H~

m bij dp211 lot N,I\.I'.'1.90 III bij dp225.

AfbE'l'ldlJlg 2

I ussc» dr2lll'n dp21.J l(1l'pl het nil eau van de teen van <ie taludbek led inj; geleidelijk IIp

van ,'irc" \, /\ I' 1),\111101 r\ /\ I' ,1),; 111, Vanaf <ip2l8 richting d .. kop van het plateau L'ij het

KNR~1 gl'bl'lI\\ 1"(11'1 d .. u-en g.'lcidl'lrjJ.. at van r-.:,/\.1'.1 1.7 m lot N A.P, 1.:; m ter plaatse

\',111 dl' " ..,t/ild,' 1,111111'1r('>1.1nl \ ,111 dl' our spronkclijkc dijk. Ven olgcns vaneert de teen tot
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ti r22l- ';(Im \ an elre.l ",1\ I' - I ,'i m tot Irln" A I' -U.Z m, waarna dt'/1' richting dpn;

"pr(\npgt'\\ 11' \ crdcr oploopt tot" ,\,1' t ',tl m bil df'2~'i

De ~tl't'nbd,ll'd 111)-; tU"(,1l dp211 en • Ife.l d 1'214; -lOm besraat ,'p dl' ondcrtafr-] aan dl'

westkant uit basalt gep"Ilt'trpt'fl1 rm-t astalt en gepl'lwtrl'l'fd., I)()ornik~., steen en

brvukstccn. Aan dt' l\lIst/ijd{' bl'stilal d., bd"il'ding v.mat d,' t('CI) tot ,ire.l t\: A,p, t '1.2 In lilt

\ I.,kkl' bl'lllnblt,kkl'n 1(1,'ilhO,'i(l'O,20 m J, \\'elk., dir{'ct PI' miln,t('t'n 7ijn .1nl)gl'l'racht. liet

bovenbr loop i, dl,,'b I'l'kll'l'lll'n be~t.1"t dl' bl'kl .. d ing uil "",,,It. welk., doorloopt tot eill.1

~ 1\ r ..11, lil) (lt'r rl.~dl'l' v.in dr211) tol '\ A I' ; 7.2m ri(hting het duingl'bied 11.·t gcbil'd

ti-n ,\o,t('n v an d p212' 'i() m IS vrijwe! gl'hl'l'l b('dekt I11d zand lr I' d.'eb l'en buitenberm

,1<111\\ l'lig lIP rirc a ~,A,I' + 5,'i m, \\ .. Ikl' gl'lridl'lij" 0\ l'rg,lat in ,'el1 ,1tril naar 1lL'1strand bij

dr212+20m

\' ,1n.1 t d 1'214 tot d 1'21 H i, l'l'l) d u il)gl'bil'd "dnl\ l'/lg, \\ .1,1rondel gl'l'n ,tl't'nbl'kll'ding

".1I)\\'l'Lig i, Of' de zv loratic I' n.i dl' mund.uu- in lli-l'i lu-t dijkg.lt gedicht, waarbij allerlei

'lll'rlen 1ll,1krial,'n \ ,11)"1"1 vn ~ll'l'n lijn gl'l'lllI"t \'l'f\ (llg"l1' Iwdt z ir h \ l>l'l ,kil' dij" een

duin ontwik kcld. deels kun,tn1illig en dl'cl, natuu r l ijk A,1I1 1\'(','r'/ilden van dil duin /ill ,'('n

1l\'l'rg"ng~C{ln,tru, tit' \ ,1n dij" naar d um moeten 1"1".1"11 ""n~dL'f~d

( )p het plateau hij lWI ,,\! Rf\1 gl'b,)ul\' \'.111 .11'21 S lol d 1'220 b",ta~t dl' h .. k led ing \ alla' dl'

reen tllt N Al'; 'i, I iJ '\9 m uil basall ('P puin en \ Iijl'lgl'I1l'11 klei. \\'l'IJ.." plaatselijk i~

ingegotC'n 111,'1,lsl,llt ot beton, ()p de berm dil' 7kh aans luitend dan de basalt bevindt. liggen

vla k kc betonhlo""cl) IO,SO>(I,S(hll,21l m lOf' "lt'l A,ll1,I'Jltl'l)d ,1dn d,' b"tnnbl"k""11 ligt ('t'n

plateau met gras, \\'dilrop z ich cn monument bl'\'II1<1t, t','11 radarpost en een gehuu\, \ ,111 d,'

n-dd ingsbrigad«. W,l.H\ oor t,,'n stroo], met betonblok ken .1.111\\,<'7Ig is I)l' kruin achter 111'1

geb(lu\\ van dl' r('dding<;brig.lde ligl .l.1n7i(,I1Ii)" l.1g<'1 .1.111 dl' il"nliggt'ndc dijkgl'dl,t'ltl",

narnelij], op eirt,l t\: A I' ,ï,S 111,tcrwij! dl' kruin v.m dl' .1dnliggel1de duinen np eind

[\ Ar + 12,0 m ligt.

f)" glt1t'iing v an dp22ll Il,1 dp225+ lOm bestaat op het onderbeloop uil basalt up puin en

\ lijlilgl'11 I'll klei. welkt' pld.1lst'lijk is ingl'g(ltl'n met a,iillt ot beton Op circa \! i\ I' + :;,S 111

hl'\'indt z ich een berm, \\'1'1"" bestaat uit kopcrslakblok kr-u ((l,21» O,2nx(),:n 111 ) op "lei 0l'

hl'l bov cnbe loop besl,lal dl' glooiing uit diaboolblok kcn (I'll svstor-m ((),5(lx(),,~(h(), I ') t'll

0.20 m ). wclk« blokken gehe('1 bedekt lijn door duin begroeid mrllwlmgr.15 Rij dp22'i. l ürn

g.l.lt dl' bekleding over in duin

(k gellliddelde helling van het d rjktalud i~ vanat dr211 Ipi dr21.J (Ireil 1:4,3,'n \.111 dp211l

lot dp225 varieert dC/e \ an circa 1:5 tot 1:6 Dl' "ern van .1(' dij" bestaat uit zand

Dl' ,'.1I1\\'l'/igt' d uingebivden tussen dp213 en dp21 ,en u-n luiden v an dp22'i· lûrn \ allen

buiten d,' ~((lrl' van hr-t l'r ojectburcau Zccwcr ingcn. I )il tr,llect 7,11dan 00" niet

meegenomen wordr-n m het ontwerp, erhter lid ,'r wo l een dl'gt'lil"t' O\ergdl1); naar dl'

duingebieden moeten worden ililng('l('gd,

Aan dl' noor dvijd« \ an het triljt'rt Idr211) sluit het pn'j('(tg,-bi,'d ,1.lIl 0l' het dijI..tri1jl'lI

WötJ..apl'IIl', wr-l], dij"lriljl'ct rerr-nt is verbeterd. Bij dL' a.ln~luitin); bestaat dl' bf'''It'ding "I'
dl' onder- en bn\ I'ntilfl'1 uil g"pl'nl'trecrdc breuksteen rnvt l'l'll 1<1<lgdi"te v an 60 cm, \\ .1.11\ ,111

S; cm i, gt'pC'l1ctrccrd met gietasfalt Aan .lt' zuidzijde grt'n~t Iwl pn'jt'rlgt'bied aan

d uingebicd (.11'22::;, lüm t.
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) I EIGENDOM EN BEHEER

l iet 1'I)?t'ndl1m en bi-heer \ ,111 hel dlll-I .11..i~ lil h.mdl'n v.in 1ll'1 \\'ill('r~(hap Zl'eu\\'~l'

Eilclndrn

VEILIGHEIDSTOETSING

Ik \\1'11'1' Jl' W,'l,'rl-ering ~\-IHIjtt I <l(II dat dl' dijl-bl'hl'I'IJI'1 iederl' I ijt 1,1.lr dl' dijken lod"t

.1<111 dl' vcilighcidvnorrn In LI,t'I.md i~ dt' \ t'digl1t'id~nl'rm I <1~tgL'~ll'ld op I /4(l(kJ I-",'r 1'1'1

I,li'lr h'IlI,'udig gl'lrgd moet l'en dij], 111 Lrl'l,lnd ,','n /l','r 7\' MI' stormvlucd kurmen

\\ ppr~lilarl met l'en g('midd!'ldl'l-iln~ va n \ oorkorru-n \ an I j·WOO Pl'f i"ar,

Het wntcr srhap Lecuw'l' crlandr-n ht'clt de goctt!' bl'l-lt'dingl'n I,Jng~ het geiwIe dijkva],

gell)\ cntar iscerd. en glllbilll' en gl'ddaillecrdl' 1()l'l~lngl'n uitg!'\ ovr d. Bij deze tlwl~lngpn I~

het nu-rendeel van dl' bekledingen als 'onvoldoende beoordeeld. Controll'en vrijg.1\'1'

hierop i" uitgl'\'(1t'rd door hel projectbureau Zeeweringen lIit 1,.1j 1I,1arn.la~t b 1'('11

aanvullende memo door het Wall'r~(h"p Ll'l'UW~I' Filclndl'n gI'Srhn'ITn, betretfende dl'

aansluitlngsconstructt«, met het duingd'i,'d, dUIl1\'\II'II'I'rd!'digingl'n!'n dl' k ruinhoogu-
achte: het gl'bouw van dl' rccidingsbr igad«.

l let eindoordoel van de toetsingen luidt ills lol~t:

D,' asfaltbekled ing op dl' boventafel /bovcnbcloop tussen dp211 en dp2 I.J, 12m I~

'vr lidoendl" gclnl'bt

I Jp gepenptrt','rd(' breuksteen l'P dl' ondertafel tussen dp2 I I l'n dp212 i~ 'voldoende

gC'loclst

De aanwezige basaltbekleding (ill dan niet ing,'glll('n nu-t i1~fillt of beton) op dl' onder

I'n boveruafrl tussen dp220+7t;m ell dp22.J zijn 'voldoende' getoetst.

Dl' kreukelberm is overal 'onvoldoende' getoetst. vanwege de grolt' va riétr-it on hl'!

ontbreken van een kreukelberm op veel plaatsen lilngs het trillP(t

IJl' overige bcklcdmgen Lijn c1tgekeurd,

In Figuur -1 van Bijlilgl' 2 is het eindoordcel \'"n dl' t(\t'tsing \illl dl' bestaande bekledingen in

het d ijktraject schematisch weergegeven.

Bi) de toetsing is gebleken dat dt' k rurn achter het gebouw van de rcdd ingsbr igade

aanzienlijk lager is dan dl' hum van dl' ildnllggpndr duinen, narnelijk N,A,!', ..7,<:;Ill, tcrwijl
dl' kruin van dl' .Jilnliggpndc du inun op (IrCêI N A 1'_, 12,U III ligt Daarnaast ontbreekt een

sterk oplopend boventalud. waardoor onder lllililtgl'I'C'ndl' omstandigheden grote

hoeveelheden \\'atpr over dl' dijk lullen stromen door l)J'\\','c1iing door de wind en golven

Onder I11datgl'\'C'no,· ornstand ighcdcn l,,1 dit dl' zwakst« piel- van he: dijktraject zijn Op

\ ('fLU"" van \\'illl'rscl1.l(' Zeeuwse Eilanden wordt hier daarom een k ruinv erhoging

uitgt'loerd

(lp b,l,i~ van bovenstaand tOl't~o(lrdl't'i z ullcn dl' I nlgrndL' bl'~It'dillg('n worden ilangepilkt

Hu ilen dl' aSf,lltbt'l-kding tussen dp21 I en dp214, 12m, dl' gqwnptrt'prdc breuksteen tussen

dp211 en dp212, d(' bil5altbe~ll'dingl'n tUS~t'n dp2211'n dp22-1, en hot duingebied van dp213

1111dr21~·:>l)m moet dl' geh!'l!' gClPtll' bel-It'dlng worden verbeterd. Dilarnaast moet dl'

kruin achter het geboul\' I dn dc' rl'ddingsbrig.,dp worden \'l'rhOtlgd ('11 moeten g(wd,'

,1"nsluilingslollstruclll'S DI' dl' o\'('rg,lng,'n van d ij], naar duin worden ilc1ngelq,:d,
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Î Î LNC-WAARDEN

I)l' Wel 0l' de W<lter"erlng ~chrijrl I oor dill bil dlj"ll'rbl'l!'rin~l'n "lllJd re"('nin~ mot'!

worden gehl'uden mei "lil' bij dl' u itv "ering van hl'! plan be trokkvn belangen, Dil geldl I11cl

name voor dl' natuu rwaa rden in lH'tl'rl)ll'Llg<,bied dil' I'P grond \ an d,'

Natuurbcschcrrningswc-t en Horn- en f,lun,ll\'('t l't'n beschermde ~t,ltu, hebben,

_: - I LANDSCHAP

I kl prnje(fg!'bil'd urnvat één 1,111dl' Il1t'I.'~1 "M,i"l('fi~ti,'''l' plt',"""l'n \ an I:l'I'I"n.1 l l ier Ill'l 11'11

zuidwesten \ ,111 de J11('I'~II\('ql'liJk(' punt 1.111\'Valc-herl'n met ,lb i1(hterl.1nd We~tl..ilpl'lI(' en

dl' Wl,qkap('I~t' Kreek. i~ dl' bell'l ing I all lt'l', ruimt!' I'll lucht optirnaal (h)" dl' oude en

dichlbl'gflWidt, duinen liJl1 1',111gn'llll,md,chapf'clij" Pil rccrl';'ltie( l"'I,,,,g liet ,1,111 te

pakken gedeelte bl'slailt 'Tn ll'nglL' I .In bijna ,mdnh.1l1e kilometer

,',m hl,t teit, dat het duin hier in I'!·j.j i, d""Jgl'bJI'''l'Tl eJ1 in 1':I-lS ht'r,lt'ld, i~ ,I,ln dl' 1l'('/ijdl'

\I elnig Il' merken Clan dl' landz ijde dl" Il' nu-er door d,' "aTl\\'l'liglll'Jd van <,,'J1 "reel.. nu-t

bosaanplant.

Het plilngl'bi!'d "111\'<1tondorrncer: een pl.ltl'"U nu-t eell I'l'sligmg 1',111 dl' rl'ddingsbrig"de

("-1'\ 1<,1'.1 ) nu-t een opvalh-nde radartoren ( in d .. volksmond 'Ik Zwarnrru-' oftl'wl'l dl'

I ur itcr geh"ll'n I, rijen paalhoofden ('11 dijkbouten ('~~rc){\1 ()ód'). pr.1(hti~ strand, \\',IM dl>

invloed van h"t gc'til duidchjk herkenbaar I', l'en glooiing van gcpeJ1l'trl'L'rdl' b,lS<llt,

PI I'rgil,ilHi in el'n undt'rhoLllhp,ld I an lx-tonblok], ..n en ""p"J!-I<t"blll""l'JI met d,litrbl" en

('l'1l aantrek k .. lij" duingebied met wuivcnd« hrlrn ()I' d,' Illp v.in hl'! duin I()opt f'('n

wandelpad en Ill' het onderhoudspad lijn In hel ~l'IZlll'n b,1I1"I(" ,'n I urlrusbak ken g"l'liI<1ht

\ oor d .. vele bezoeker- 's Zorrwr-, wordt met name hl'! strand druk gt'brllil..t door

bitdgastell

I andschappelljk mot'! dit o ls <'l'n bil/llllder ,1i1ntr"""l'lij" gebil'd \\ orden ornschrev en ook

geliefd bij fotogrilfl'n (.1n!o>icht",'Mtl'n i en scluldcrs ei us bil le,'1 I','cl mensen in positu-vc ZIIl

als kenmr-r kend voor Zeeland bl'''l'nd Onbcwus! l'ol'll men ,1,111 z,"', wind, en water. dat dl'

111\ locd I all d,' elementen hier op hl'! me,',t \\'l'sll'Iij" dt't'1 \ dil VV.lldll'rl'n t'xlrpl'Jll ,h11l\\'Plig

is Dit vcrr-ist een forse en !-I,'rl-.I' zel'I\','ring

) ) ) NATUUR

liet projectgebied maakt deel uit \ an het gebll'ti 'We~tl'r~Lhl,ldl' & ~adtingl1t" (Afl1t'l'lcimg

:'\) Dit gd,il'd i, ,,<1I1gt'\\'l'Ll'n als Spe, i.ilo Bl'!>clll'rming~/l'nt' (SBZJ, pi 'x atura 200U gl'bied in

hl't kader van Luwel de Vog~'I- als dl' l labitatnrhtlijn. Op grtlnd hierv an vindt er voor hel

gehell' pWIt'tfgebil'd een pol,>sl'nde bl,,,,Jrdl'ling pl.lolt<, [Iit 6j l l ir-iondcr liln dl' rl'll'l ante

habitattypen ('11 soorten uit ,i<' passend« bl'n(lrd .. ling ~"nlt'l1gl'\ ,11

'R( 4DJ~ 14
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Habitattypen en soorten van de Vogel- en Habitatrkht/ijn (Natura 2000)
Voor het strand van \A.cslkapelle ligl de Sardijngeul De geul loopt dicht langs dl' kusl zodat

het water ter plailtsl' vr i] diep i~ en er hoge stroomsnelheden op kunnen treden, Fr zijn geen

schorren en ~lil-.l-.l'l1 a.inwez ij; voor het trajec t. lussen dp212 en dp218 ligt wel l'en strand

Het binnendijkse gl'l:>lt'd bestaat in het noordeltik dve l uit dl' bebouwing en inf rastructuu r

v an \Vestl-.apelle Dirl'rt achter dl' dij], liggl'n woningen, horecavestigingen en winkels. IJl'

oostkant van dl' lt't'I\l'ring bestaat hier verder uit een smalle duinstrook met wandel- ell

fietspaden. dil' op liln lxurt begren~d wordt door dl' Westkapelse Kreek,

Dl' w,li1fdl' van hl'! plangebil'd "oor (beschermde en kwalificcrende I soorten planten PIl

dieren IS k lein Van« l'gl' deLL' geringe "('I'\\'achtingswililrde hebben er geen gerichte

v cldinventansaties ploldtsgl"'lmdl'l1 Idngs dit d ijktrajert. Dl' gl'bruiktl' gegl'\'ens lijn

gebaSl'l'rd lIP rl'll'l1tt' v eldbez ocken. bestaande gl'g(,\,(~lls uit lopende monitorinasprojecten.

literatuur en illfl,rm,ltil' \ ,," gl'bil'dsdl'sl-.undigl'll

Habitattype
Er Lijn bij dl' "l'ldl','/ol'!..l'n gt~n 1--\\',llitin'rl'ndl' habit.utvpcn I,lflg~ het betreffende

dijktr,ll,'ct ,lilngl'lf(,tkn

Broedvogels

Vanwege dl' vr ijwr-l rl'rllldfH'ntl' .lan\\'l'/.ighl'id 'illl mensen I,lngs l'n '-'p het dijl-.troljelt i, dl'

oltlf1wt.'liglwid '0111 brllt',h l'gl'l~ \ rlj,,'cl uitgl',llItl'n In nu-i 20{)H heeft een vcldbczoe],

pliltlts)!('\'()fldl'n \\'o101fblJer geen i1,ll1",ilzingell waren \ OOI' broedgevallen. In het

AR(Ar,,, 15
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1l,1bijgl'legt'n en "dl1gn'I1/l'lld,' duin "onwil bl(\,',hogl'b van ,tlul\l,,'I"Jl b'l, voor. Dit lijn

,', h tl' J gel'11 ~" ,,1iI i"'rL'l1eh' ",orkll

Nie t-broedvogels
\ oor ,,'ilt"J\ ogl'l~ 1...,111hl'! dijldr'IÎ"l t tI' l',' tUllclll" \ l'" u llen: "l'll hO()gl\'iltt'r\ luchtpl,I,lt,

(11\'1') ot l'l'n Itwr.lgl't.'rllll <lti,', I)" tUllcli,' \.IJI 11\ I' i' hu-r l'l'!"'1 Id "i1n"'l'ge dl'

.1dl1\\ t'Lighl'id v.m Jll,'I1"'1l (en hondcru. I l't'1 I llgeb 1,\orden hie-rdoor \'l'r,tlll>rd ell mijden

hl'! gebil'd j)(' IUl'r"gl'prtullcti" i, Jll.Hgi Il,l.lI h lijlllll.lxima.lll>Jlkell·li"l1tillll'1l ,tl,!tlpper,

op hel sll,lnd ,'Il dl' dIÎ"hl'Ut'ding ,1,1111\l'/ig Dei" I llgl·j, \ l'rpl.l,JI"'1l z irh \'",,1\ uldig {7\1"'l'l

tijdens Iwog· al, lil.lg\\'.lterl onder invlo ...d v.m \ ,'r,lnring

Ondr-r dl' d.JJ)\\'l'l'igl' sour ten lijn soorten di t ' kil a lifircrcu ,'(\lll dl' N,ltur.l :W(1() gl'bil'd

'\VeQt'rschl'ldt, & S.1L'tthingl", I,' wr-tr-n dl' ,chol,''',II'I, dl' bontlu-k p levn-r dl' strandplcvror

d,' !-lt'l'nk'p,'r, dl' dr ietcenstrandtopcr . d,' ililbrh(l!t('r en d .. noni,' qraJldlorl'r

Gewone zeehond

Fr lijn gl'PJl I' ,'MJl"Jl1l11gl'11 bekend 1.111dl' geil onr Il'dlllild I,lllg~ hel dljktrilll'ct I Id ..,tr,lJltl

vormt gl','n \ (I,ll' rustplaal, \ oor dl'7" "(lorl

Vissen

11('1 pl.1flgd'I,'d i, n iet of n,luI\'l'lijb gt'~,hl~1 vuor l'i~~"11 i\II"l'n rond hl'! Zuidcrhootd

kunnen \'i,,\'n voorkorru-n ()mdill dl' l·b- ,'n \ ILl,'d~lnl(lJl1 hier erg s tr r k is vormt h,~1 g('I'11

geschikte Pd.liplililL ot kl.JilnÜ,.1IlWf, Dl' 1...\\,,1Iifin'fclld,' en bl'"Ill'fmdp soorten in d,'

Wp,lt'f",hl'ld(' 7Jjll ICl'prik, r ivierp rik ,'n lint

De 7l'eprik. di" gebondeJl i" aan zoet-zou: (il l'lg.lngL'n, i~ ,rnd, dl' liII'(,1l negl'lllig met 111,','1

a"ng,'lro!icn in de W,'stPrschelde ()r hasl' van ellk,'I" I angstell in d .. Sdwlc!e bi)

Antwerpe-n kan worden gesit'ld dal dl' ;.'H>rl in d .. \Yl'~lt'r~cll('ld,' nllg \\'1'1 \ oorkomt. rn.i,»

ilb zeer 7eld7ailJll moel worden beschouw ,I

De ril ier pr ik komt \ <In natun- zowe] in ~u~t\\'all'r"Jl ills III rivieren I our I)..<;()orl b door d,'

.lanleg \ an < tuwvn ~Il'r" ,l(htl'ruitgegailll, Inmiddcl, I" dl' r ivierpr ik In'l herstellend Jll

Nedl'rI.lJld, rn.i.u dl' ,l,lJltalll'n ill dl' Wl'.,tl'rschl'ldc lijn naar I't'r\\'achtmg nog L~ilg Ut'

1'01\\'<15<;"11exemplaren Il'\ ,'n in het ku;.tgebll'd, de p.J.li \ indt stroomopwaart- pl.l.11~ I >t'

(':>'Mtl' I'l'rspfriding \'i1Jl dl' nvir-rpr ik is nil'! bl'~end.llllld<lt de zc ",'''It niet (I( nauwvlijk}

gevangen wordt in netten ell tuiken.

\'111\\ a;.,en ('\l'IllI'I.lrt'1l \ .111dl' fint 1,'\ en in Ll'l' \ oor hl'1 p,lall'n Ir,'kt dl' tint

.,lfl'(lmpf'\\'i1i1ft:, d,' lil icrcn (lP Dl' pcl.ligl'hieol'll liggeIl in 7ol'I\\"1I"rgt'l,,dengl'bi('d(,1l

I ,lJlg, het d ijk tr ajcc t lijn gt'l'n voortplanrings loc.uu« \,111 dcz« soort ,lan\\'t'zig III het

pl.lllgl'bil'd /t'lf is hl'! \ oor komen van dl' fini uit te s luitcn

Flora

Ik 1...\\,,1Iril(l'f('nd,' <oort grnl'n"nolorchis komt rond dl' Wl'~tl'r~clll'ld,' op slechts ('>(>11 pln.ll"

\ (lIl[' binncnd ij], 111 d .. Inla.lg bil f lootdplaa]. Dl' soort i~ (lP het \'(Iorliggl'ndl' Ir'!J('ct nil'!

1I',1.lfg"llOIlll'1l I'll het I oor komen i- g"lil'Jl d,' ,lilndplil<lt,,'i"'1l r-n Iwl \ I'r~rrl'ldin~'gl'bil'd

uilg(·,I(lIt'n

A"(M"- 16
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CUL TUURHISTORIE

Up b,lSis van dl' lndic.uu-v« K,liHl van Arrhcoloaischc Waarden (I"AW, I~ er lilng~ het

gelll'l" dijklr.lll',1 /1l\\'t'1 op land ilb in hl'! water l'en hnge \ crwachtingswaardc \ oor

Mclll'pingis(he re-ten Dil \\ iI /l'ggt'n dat er l'en grotl' kar]!, i" Pp hl'! aantreffen van

arclwologi,dw re~t('n In dl' "",1l'rgrond 0r dl' Archcnlngi"dw Monurm-nn-nk.iart

Zeeland (A M K J i" ter pl.l,lbe \',ln het ~;,11 I an \'Vl'o-tk.lpdll' gl'en terrein \',Hl bekende

Mchl'(llllgi~(hl' 1\',1Md~ \\'t'l'rgl'gel en Alleen binnendijk-. IS l'en deel van Je oude kvrn van

Wl'~tkapelk lJp dl' ,\1\lK I\'l'l'rgegl'\ en ,lb terrein \ an hogt' archeologische waardo

Ul' Wl'q!..,lf'el~,,' Zeedijk i~,crn vijf kilometer lilnge /l'(,l\'ning D,' dij" j" gemaakt in dl' lt,

l'eU\\' Van ..lt' originei,' dijk is tl'genWll(lI"oig \\'l'inig over. omdat er steeds b"t('re man-rialen

kwamen

V0l1r dl' dijk bevinden zich paalhoofden (sommigen gek0ppeld I, waarvan dl' gekoppeldl'

p",dho(liden cultuurhe.torisclu' w.rar d« hebben en Lijn beschermd. Bij dp21Y ligl het

zogenaamd> 'Zuiderhootd' (nil'! te vcrwarren met de gelijknilJllige vuurtoren in

W{'~tkilrE'lIp), \\,('11.." rultuurhrstorischl' waardr- hl'prt Dit pilnlh(l[lrd houdt ~trt>l11ing UI! dl'

kust en breekt de gokpn, !0d,ll het Zuiderstrand wordt beschermd tegen t'ro~it', Daarnaast

liggl'n el' in zet' vlak \ oor het Ga! van Wl,~tkilpt'lk nog twee bunkers uit de 1wee de

Wereldoor log. welke 00" van cultuurhistor isch belang lijn,

OVERIGE ASPECTEN

I ang~ het gehele d ijk t rajec t is het recreatieve gphruik 7l'('r intl'n,iPl In dt' /nnWrrll,liHldl'n i~

cr er-n groot aant,d ~tr,lT1dhujsjt's en een twed,11 strandtenton JilTl\\'l'zig lIP dl' stranden

il<lnliggend aan dl' dijk.

AR( AI.>I< 17
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Randvool'waal'den en
uitgangspunten

1.1 ALGEMEEN

In dit hootdstuk lijn dl' bl'l.ll1grijl-.sll' ralld\lllll'\\,lilnil'll I'll uilgilng'f'ullkl1 ~al11ellgl'\·.11 die

gl'hilnl('erd lijn bij dl' l-.euLe en het onlwcrp van dl' nu-uwe bl'ldedlllg ,'n bij Iwl gt'['rull-. na

\'crbt'lcring \',111 110'1 dijklrilject. Clndl'r ,'('n r.indvoorwaard« vvordt I'('r-.lilan <,en gegl'l'en dal

van buiten.u aan hel pwjl'LI Z""\\('ring"11 word t 'opgelq.;d' ('11 d.it d(1ol het pnlj('cll1iel k.in

worden beïnvloed Het ga,'l o a. pm tvsisc h« omstandigheden \ an gl,h vn en wati-rstanden

ell om va,lgesleidp wetten en reg .. " Hinnvn Iwl (ruimt') kader dal door dl'

randvoorwaarden wordt gc\'ormd, i, hl'! nodig dl' uit).\angspuntcn I ,l~t te stellen 0111 t~'f)l'

bek leding en ontwerp nader tI.' detailleren

.., ')

.1.- RANDVOORWAARDEN

VEILIGHEID

I)l' dijk moet hel achterliggend,' 1,11ld bc,çhcrll1l11g biedell tegen ('\ l'r~lrnl11ingen Lr i,.

wettelijk \'ilstgelegd dal dl' dijk sterk gl'nlwg moet Lijn 0111 niet 11' bcvwijkcn onder de

rvsu-kc omstandigheden gerelaleerd a.rn ('l'n storm dit: l'<'11 gemiddelde kans \ an

voorkomen 11In I 14U00 per lilM Iwell I Jell' \ l'iliglwldsnt'rm gl'kit oo], voor dl'

steenbe k led ingcn Hovenstaande tvsieke omstandigheden kunnen per dijk va], worden

vertaald in el'n comhmati« \ an ven gnlfhnogit' (/ I J ell een g(dfp<:lI('lk (I, J. horend bij een

bepaalde waterstand. Dl' gllifhotlgie i-n dl' golfpt'ripde, bij elkaar dl' gollb!'Ii1,ting grn(l('md,

zijn bepalend voor dl' minimale stprl-..tt' di" dl' d iikbcklcding 11101'1 krijgen

Fr i, rekl'ning gehouden 11ll'1 dl' \ I'r\\'<1(.hll' ()ngun~tlgq" bodem Iigglng lil dl' planperiode

van 'ill jaar

Ilt't ontwerppeil hij dit dijk tr ajcrt I,bl're"('nd dON dl' h"'<lSf'('ill'l1 1,111 191\; Ie \ crhouen 1111'1

dl' hl1ogw.llerQijging I)P df' Nuurdzl'" dil' I eroor zaa I-. I wOldt door dl' 71'e~piegl'lrij7ing

Hierbij is gerekend met een 7el',piegeblijgrng 11\ er ï; t,l.H, \ an<ll hel bil"ispei! \',111 IY8,; (dus

1('1 :Wf,O)

!Je bd,is van dl' ontwerpcond itie i" gelegd In 111'1 Idppllit 'j1e1dil,'éh il" (,,11 \ an

We,tl--apelll" [lit 81 Dl' gulfrallcllonr\\'ailrdl'n wals gegcITn in hel deta ilad vie« zijn dl'

rel-..t'Il\\ aarden "1et narm de indeling in .lllgl'n.lill11de ["mil oorwaar der» a "I-..l'11 i" van

belang 1)<:grmaill--!l' mdclmj; I" \\'l'('rgq,I'1 en In l abel I. De indeling in

randvoorwaardenvakken i, 001-.. \\'l'ergt'gcl'l'n in r-iguur 2 in Bijlilgf' 2 liet ontwerppci] 206ü

en dl' bijbehorende gnlfrillhil'ollf\\ aarden lijn gq_;l'\ l'11 in I ilhl'l 2

AR( Af'" 18
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label I RVW-vak locatie
Van (dp) Tot [dp]

A

B

C

o

210+S0m
212

21B+40m

221+S0m

212

21B+40m

221+S0m

225+90m
RVW-vak = randvoorwaarden vak

RVW-vak Ontwerppeil (NAP+m] H (m] T (5)
A 5,40 3,9 10,5
B 5,40 2,0 10,3
C 5,40 3,6 8,8
0 5,45 3,0 B,S

"\ ) ,
NATUUR,-

Zoals reeds in 2 2,2 i, ,1,1Ilgt'gl'l en I::,het gebll'ti 'Wl'~I('r~(hl'ldl' & S,lt'ÏlIllglw' cli1ngl'IH'Zt'll

als speciale beschl'rll1ing~z(lnl' (SIîZ) ill hel kader van de Vogel- en l Inbitatrichtlijn (N.llur,l

20(0) lnrn id d e l- i, h,'1 bl'~(ht'rming~rl'gin1l' 1',Hl de/{' gl'Dil>dL'n [ur id isch verankerd in de

Naluurbeschermings\\'l't Jl)l)1j l lierrne« worden activiteiu-n dil' kunnen leiden tot l'lIl'Lll'1l

op dl' kwalificerende natuurwaarden vcrgunntngphchng.

001-. de d ijk verbctcr ing swcrkcn in dl' WesINscheld,' kunnen leiden tot effecten op

beschermd" natuurwaarden. I).l,lr\'\)llr wordt eerst gl'l-.('kt'n of Cl effectell worden vcrwacht

en ll) j,l of deze l'!('(t,'n ll1ugl'1 iJI-. ~ign"ic<1Il1 /i'l1 Ornda: ~Ignific,)nl(' ('(te(ll'll tun gl'l nlg<'

I an d,' dijkverbctcr ing niet lijn uit tp sluiten. \, ordt ern passende beoordeling uitgl'\'oerd

(AI1'el'kling ~ IIp d" I 1'Igl'nd,' raglna) I-Iel is in dill gel'ill noodzakelijk een vcrgunning aan

te vrilgl'n, ook ill, dt' l(Hldu"ic is dat er geen significanle effecten zijn

Naast gt>biedsbc5cherming d ient hel project (lok gl'loctslll' worden or haar consequentie-

np dl' ilanwl'zigl' pl.intr-n- en diersoorten Dl' bl'~c1l('rming van individuele dier- en

plante-nsoorten is gel'q,cld in dl' ilora- en tauna\\'el. liet doel van dl' Hor a- ell Iaunawe: i,

het inslandhouden en beschermen van in hel wild voorkomende planten- en diersoorten. Dl'

Horn- en (iluna\\'l'l I-.l'nl I oor ruimtelijke' ingrep,'n relcv ante verbodsbepalingen (artikel R

I!m 13) ills ook een lurgl"icht (artikel 2)

De \'('rblldsbepalingl'n lijn gebaseerd (lP het 'nee. tenzij principe'. Dal betekent dal alle

schadelijke h.llldl'ling(·1l It'll a.ln/i,'n van bcschorrnde planten- en diersoorten in principe

verboden lijn, Voor \t'rschiIlI'IllÜ' soor tr-n planti-n en dieren lijn vcrschillende

besrhl>rmingsregillll's opgesll'ld A ihdll I-.elijl-. 1,111 dl' sport ,Ktil itciten lijn vr ijstvllingen uf

ontheffingen I an de/l' l'l'rh(ld.,hcl'alingl'1l moge lijk 1I\aast d" I crbodsbcpalingen van dl'

Flora- en ta unawi-t gl'kll dl' ,llgl'Il1Cnl' llHgplirht len aanz u-n I an 11111' in hel wild levende

dieren en planten en hun Icl'l('mgl'l'ing Dl' /(lrgphcht geldJ altijd, voor iedereen ell in allo

gl'l"allt>n
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Project of handeling

/s er een kans op een significant
negatief effect?

~f\\lI!iQUN"'''O

(!f~vfflJC"
N81..... «odIg

f.,.,..-........,....
(r-

1I
',_

Toel> oon de ADC-ultorîo, olt.mo.
fwve-n. dwif19."dp .,.d~n.·comprn.atw

'\IIes~,M..auj
l"Nt.,. oI'IXW'ldvItleJ\

"-"~Aj

UITGANGSPUNTEN

VEILIGHEID

Om \'C'rlragingen in ont« erp. pr()<,('dllrl'~ en u itv (lering I,' voorkomen kil'~1 hel I'roj(', t

Zeeweringen .IIl"PIl \ oor hl'\H'/t'1l Irchlllekl'1Î dil' goed uuvoerbaar Iqn en gOl'';(

\ oorwaarden ,dwl'ppll voor 1>('lw('1 en onderhoud door hr-t \\,.1I('r,(h,11' ~\'I.llçri,lll'n I'll

(on~lru(til' moelen ('('11 1,'\ cnsduur lu-bben \ iln ten minste )() laM

KOSTEN

11('1 project worri! "-oql'l1t'flt'Cli\'lllitg('\ ocrd Ceqrl'cfd wordt naar 711la.lg rnogclijk« "",kn

\\ aarhj 10\'('('111111).;l'1"" ,1,111dt' ,}fld('n' b('I.lIlgen "ord I I('gl'moet ge"f1mell

LANDSCHAP

In het <,nl\\'l'rl' \\ "nil III \ ""I n1"gl'lil"- f""l'ning gchoud,'n met 1,lnd"haprl'lij"\' a,p('(I<'11

Voor dl' gclll'11' W('~tl'r"dlt'ld,' lijn dl'/<' vi-rwoorr! in dr- I .lnd~chi1I'''\ i,,,, \\'e,ll'r ...dll'ldl'
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DL' I plgendt' uitgilllg~punt,'n worden voor dit traject gehantl'l'rd'

H"Il.ldruld,,'n I .in d,' hur izontale opbouw door III dl' ondcrtatel cr-n ander rnate-naal to,'

tt' pas~en dan in d .. [l(l\'t'nt,lfL'I Vuor kcur gl'1 Pil aan Ill't gd,ruiJ.. I an donkere rnater ialcn

111 dl' ondertafel en licht!' m.uer iah-n in de hll\.'ntiltel

Kil'" voor bck lcd ingcn waa rop begroeiing ml1gclijJ.. i~

• I)t' Ol t'rg.lngt'n tussen mau-r ialcn 1','rlic<laluitl'cWH'n en d('7l' tl\ t'rgolngt'n 70 min

nHlgelijJ.. in dl' boven, en ondertafel late-n sarrn-nv.ilh-n

I landhaven I an cultuurhistonsche elementen

[,'n ",lIl\'ulling hierop i~ het advies I an dl' "Ideling 1'1,1Jl\'llrrning en Advies van

Rijk'\\,ilter<t,l.lt lel'!ilnd Pt' bpi;]ngrijkq" punten ui! dit .1,1\ It', ,td.ll1 hieronder genocmd

I Id projl'ctgd'i,'d I alt binru-n één van d,' meest karaktcr istn-]«: gebieden 1,111Lpt'land

Ik belc,'ing van 7t"'. ruimte, lucht en ruimte is optimaal. I andsr happr-lijk is dit een

bijlonder aantreJ..J..elijJ.. gebied. wat (0)., zeer gl'liefd is bij lotogrilfen en schilders Hut gebi"ti

I, kenrnerkend bij I ('L'I mensen ab typi ..ch 'Zeeland', I kt re(l't'illi'" !,l'bruiJ.. i~ zeer intensief

lr mor-t gl,qrt'L'fd worden hel bestaande bl'l'ld 7()\,l'l'lmogelij" tt' behouden of te blijven

benaderen. Als uIIgangspunten gelden

maximaal behoud van basalt in dl' glooiing:

• l1il aanbu-ngen van de glooiing ter plaatst' waar in dl' huid ige situatie zand aar1we/.ig is.

dit zilnd terugplaatsen op dt' dijk, om Ik ol'('rgill1g tuxsen dij], en duin Ie verzachten;

• handhaven \ ,111 palenrijen en restanten \ an oude dqJ..I'Ill'n dammen,

• z orgvuld ij;« aiwl'rJ..ing van het onderhondspad. wili1fbij een lichte asfalttint dl' voorkeur

heeft,

• het plateau bij hrt KNRf\l gebouw (dp 21R-dp219l bij voorkeur zo groen rnoge lijk

houden:

• bij terugplaatsen van het zand in het dumgcbicd wordt <1angerad('n helm en duindoorn

in te planten 0111 groent' duinvorming tt' versnellen en zo snel mogelijk het beeld van dl'

oudere duinen terug te krijgen

Ik gekozen bekleding voor het onderhavige dijkvak moet. vanuit l'en landschappelijk

!),'gpunt, aansluiten op dl' aangrenzende dijkvakken. I kl d ijk vak I an dt'Le nota sluit .ian dl'

noordzijde van hel tr.uect (dp211) aan op het dijktraject Westkapellt', welk dijktrajt'ct recent

i~ verbeterd Hil de ilansluiting bestaat de bekleding van het uitgevoerde traject uil

gepenetreerde breuksteen met l'en Id,lgdiJ..te van 60 (m, waarvan <;:; (m is gcpcru-trccrd met

gietilsf,llt. Aan dl' z uid z ijdc van het traject \ an dele no til s lu it dl' b.isaltbcklcding aan op een

duingebied (dp22St lOm)

NATUUR

J\aelst dl' randvoorwaarden die voortvloeien uit dl' l1i1tuurregl'lgel ing geldt v()or het Prnjl't'l

L"l'Wl'ringl'n op grond van nationaal en regionaal beleid in principe het uitgilngspunt dat

de natuurwaarden l)~' dl' dij)"b .. kll'ding (met name wieren en zoutplanten} 70 veel mogrlij],

lu-r-tcld moeten worden en 70 mO)l,l'lij)., \ crbcterd. Dl' criter ia urn te k iez cn tussen hersn-] of

,erbl'l,.'ring van natuurwaarden lijn niet in randvoorwaarden "il~lgelegd AI, riatuur-

waarden kunnen worden verbeterd dan 1\ ordt dat afgl'\\'(lgen tegen de extra kosten

!:lIj l'ef\'i1nging van de stl'l'nbt'kleding mol'! dl' ni,'ull c bekleding minstens van eenzelfde

t'oltl'goril' zijn waarvoor in icdvr g"I',11 dl' huidige natuur w aa rden hersteld en zo nodig
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\ erb .. tcr d wor dvn Hinncn een Irdlecl wordt onderscheid gt'm.laJ..1in dl' gelijdt'nL()[lt' en ti"

lom' bov cn gl'llliddl'ld hnog\\atl'r ((.HW)

In nu-i van 201171weit dl' 1·\'lt'l't.ld\·iL'sdi('n~lll'('land l'en gedl't.lill"l'rd onderzoe], I.llen

uit , oeren naar de \ egl'tdlic op het onderhav ig(' dijkvak. Dl' tOL' tt' ril'~l'n (illegorÎppn, dil'

hier uit \ nlgl'r1. lijn samengevat in 1.11,('1, l'n l abel L

Dijkpaal Ondertafel
Van ldp) Tot (dp) Herstel Verbetering
211 214 Geen voorkeur Geen voorkeur
214 218 n.v t (talud onder n.v.t (talud onder

zand) zand)

218 218+40m Geen voorkeur Geen voorkeur

218t40m 220+20m Voldoende Voldoende

220+20m 225 Geen voorkeur Geen voorkeur

Dijkpaal Boventafel
Van (dp] Tot Idpl Herstel Verbetering
211

219

224

219

224

225

Geen voorkeur

Redelijk goed
Geen voorkeur

Geen voorkeur

Redelijk goed
Geen voorkeur

CULTUURHISTORIE

L itgilngspunl nlPllwlreJ..J..ing tol, u ltuu rhrst or «: i, d.ll dl' "'t'd, .I.-ln\\('?lg" ru ltuu th rxlorn-.

"<lar moge luk. wordt behouden

MILIEUBELASTING

~kl betrek king tot IWI milieu i~ hrt uilgangspunl . dat mdiL'lIbel.l'ling 7o\'('l'1 mogchjk moet

"orden beperkt Hel project Zc'el\'l'ringen strL'eil d.m (Ink n.iar 7o\l'l'lmogclijk hergebruik

van d.1nwl'/igl' rnatcriah-n I)il geldl lil dl' l't'r,tl' I'I.lill' binru-n Iwt dijJ...tr.ljecl/l'1t W,lflfll'L'f

dil niet rnogclij], i~, dan i... lwl streven dl' \,'r\\''1derdl' rn.urrialvn It' Iwrgl'bruiJ...l'n "I' l'en
ander d ijk trajcrt dill wordt verbeterd

, -
OVERIGE ASPECTEN

;\I~ uitgangspun! geldl dill er ,t('('d, gdrdcht L..11 worden om tijdvn-. dl' uitvoering van hel

project eventuele geluld"" erlil,ll'n lol (\·er~l'l'r ...)hilldl'r \ ,"If dl' lI1l1gt'\'ing 1'00'l'el mogelijk

te beperken
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Keuze ontwerp

·u MOGELIJKE OPLOSSINGEN

Aangelien het hier om een bestaand tr<1jl'(1 gaill waar ; an dl' huidige dijl..hl'kll'ding moet

worden \'l'n'ilngl'n, z ijn er geen illtl'rniltie\ en ten aanz u-n \ an dl' lucalil' mogelijk. Ilel ,1<1nt<11

oplossingsrichtingen i~ hierdoor beperkt l)cze moelen vooral gezocht worden in de

diversiteit aan l'('''I('dlllg~l\·pl'n. IJL>toe It' P,1SSl'n bckk,dll1g~tvrl'n worden bepaald "P b;J,i~

van de beschikbaarheid van hcrbr uikbaar materiaal, resultaten hll'tsing, inp;Jssing in hl'!

landvrhapsad vie« en dl' technische tOt'pdsbil,uheid

Hergebruik materialen
Rij hl'! vernieuwen van dl' bck led mj; komt matcriaal. l()ill~ betonblokken vri]. dat eventueel

kan worden hergebruikt. In onderstaande tabel zijn dl' mogelijl.. vr ijkorncndc hoeveelheden

hij de onderhavige dijk verbeter ing gl'nDemd. Niet hl'rgebruikte hoeveelheden dienen te

worden ,Üg('voerd

1abet 5 Oppervlakte
Toplaag Afmetingen Oppervlakte (m') gekanteld (m')
Vlakke betonblokken 0,50xO,50xO,25m1

Basaltzuilen 0,30 - 0,40m

7.229
27.160

3.615

n.v.t.

•
De dijkverbetcr ing van dl" Westl..apelse Zeedijk, Gilt van Westkarelk wordt in 2011

uitgevoerd Op dil moment liggen er bijna geen betonblokken in depot. Voor dit dijkvak

wordt er dan 001.. van uit gl'gailn dat er geen hergebruik van betonblokken mogelijk is, met

uitzondering van de blokken dil' mogelijk uit het wer k zelf \ rijkomen. Rij dl' keuze van dl'

bekledingstvpcn wordt nog geen rekening gehouden met dl' aanvoer van bestaande

materialen, die vrijkomen bij andere dijkverbeteringen.

Mogelijk toepasbare materialen
Op bas is \ an beschikbaarheid. het landschapsad vies en tt'chni~che eisen zijn dl' volgende

constructieme ter ialen t(){'ra"bilM voor dl' top lailg:

Ingegoten breuksteen (vol-on-z at).

Waterbou" .1.. Ia lt (.lIll'l>1l l'lll l>llt,1f.. 11

Zm\'('1 gt-'l..antt,Idl' betonblok ken ill;:. lx-tonz uilcn z ijn in Westkapelle technisch niet

toepasbaar \'<ln\\'l'gt> dl> hngl' r.ind , oorv, aarden.

In I)('t advies \'001' dl' lol' te 1'.1",('n be~leding,(ilteg,>ri,'lin, ten behoeve van hel herstcl ot

I'erbl'kring \ ;111 ria l u ur w ,1.1fdl'n (lil' -' ,,4 \ an dit rapport). wordt ingegoten breuksteen met

logl'nailllldf' schon« I..oppl'n \tlorgl'~rhH'\('n <lp het traject dp218140m tot dp220+20m. Dit

betekent dat d,' bek It'd IIlg niet vol-en Lat \\ ordt Ingegoten, zodat de stenen aan het
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l'P!Wf\ lil" '.,c!l()()n' z ijn I llfl'Lt 11<1hel ingil'll'l1 wordt 1,l\'d~"'I'1l \ an dl' sortermg (lil Ic;O mm

over Iwt L1PP('fll.l" uitg"Qfl)oid I'chlt'r, \ "n\\'e)!.l' dl' rl'ldtil~I/I\'.He )!.()!fconditll'-' \\,()rdt

\ crw.u ht dat lk I"l il,tel'n niet blijft zitten en schone "oppen worder. da.rmm nll't ,,1., r,'ell'

()plos.,ing m(',~gl'Il()ml'll I )ailwm "an tus,,('n dp2lH, -Hlm tul dp22U+ 2(1m met ,1.111 Iwt ad\ il'~

uit p,Jf,'grd,,1 i iA worden voldaan

Open stl'l'Il",iillt " ,11" tochrusch niet t<ll'Pa5b,liH b('",ho\lwd op het r'Pnt'denb,'lllop

Er 1>('.,la"t \ {'l,1 oll/el-.l'rhl'id UI er dt'/l' constructie. I oor.i] (1\ er het gl'dr,'g llndl'l 1\\',11','

gullLonditie" lP"I" dit' hit'1 (lP kunru-n treden \\',lIl'rbou" il,,;,dt i" \ oor dl' [1,)\ ent,llell'l'n

ll1ogt'lijk bp"ledingstl'pt·, 111.1.11 niet I oor dl' ,'ndl'l't,lil>1

Deelgebieden
()r b",i!-- \ an dl' geollwlri(" technisrb« IlWPil.,!'ililrlwid. hvdraulisc hr en l'( plllgi.,c h,'

rand voorwaardenv a kken IS Iwt d ijkva k opg('deeld in 7t'\ en c1t'l'lgl'bll'd('n. waar dl'

be"lcding verbeterd du-nt It' \\ orden. te weten:

nl'l'lg('bil'd I: dp211 - dp214, 12m

l)eelgl'bied 11: dr2l1-HOm dp218'-iOm

[)l'l'lgl'bil'd Ill' dJ'2ll:l+-iOm dr219'80m

IJl'l'lgl,j,il'd IV, dp219+l:l0m - dp221

Ik!'lgebil'd \I: dp221 - dp2231l0m

Dl>('lgl'bil'd VI dl'22~dn dp224,

[)l'l'lgebil'd VII: dp22-i - dp22<;+ lûrn.

In dl' del'lgl'h!'dl'll V en VI i., dr- be,lacllld .. ha~<lllbt'kl('ding ')P onder ,'Tl ht'\,('Tltaf," 'g()l'li

getoL'l5f J)eze deelgebieden hocv en op het benedenbeloop niet It' \\'(lrd,'n "l'rl'l'Ierd en

worden daarom niet bl'~chollwd in dl' "eUlt· voor bekled ing!>t\-pen

-1.2 UITEINDELIJKE KEUZE

Op l'clsi~ van dl' toepasbare bl·l-.ll'dmg!--tl'pl>n z ijn tWl'l' var iantcn ontwik kr-ld \ "m lil- nu-uwe

bel-.lcdingl'll voor de deelgebieden van het ondE'rhil\'ige d ijk va], l)ele worden hierlIndei

beschreven.

1abel b Deel ebied Ondertafel Boventafel
I Breuksteen ingegoten met asfalt Breuksteen ingegoten met asfalt
11 , Breuksteen ingegoten met asfalt , Breuksteen ingegoten met asfalt
III Breuksteen ingegoten met asfalt Breuksteen ingegoten met asfalt
IV Breuksteen ingegoten met asfalt Breuksteen ingegoten met asfalt
VII Breuksteen ingegoten met asfalt Breuksteen ingegoten met asfalt

1"Iwt I Deelgebied Ondertafel Boventafel
I Breuksteen ingegoten met asfalt WaterbOUWèsfèlt
I1 Breuksteen ingegoten met asfalt Waterbouwasfalt
III Breuksteen ingegoten met asfalt Waterbouwasfalt
IV Breuksteen ingegoten met asfalt Waterbouwasfalt
VII Breuksteen ingegoten met asfalt Waterbouwasfalt

Ikl ariantcn lijn Pp dl' \ "Igl'nde aspec te n legell elkaar ,llg!'\\ ogen:

• l (lll~tfu('ti(,-l'igl'nsch.lp~'l'n

l ill (wring,

• Hergcbrui}.

• Onderhoud,
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I.md'thal'
• 'v.iruur

"ll~lL'Jl.

Dl' .l~pl'tll'n llllbirullie-l'ig('n~(holrpl'n, uil\ (wring. hl'rgl'hruik en onderhoud liln in dl'

n1('.',I(' ge\ "II('n afhankulij], van dC' )('k"7l'l1 bl'kll'dinpl11,'ll'ri.Jlcn Een besrhrij, ing \ <lil

dl'/l' "~fwclel1 en dl' I erhoudingcn 11I,~('n dl' I l'r;<chilil'ndl' lx-k lcd inplypl'n is opgennnll'n

lil dl' II.lndll'iding Ontwcr pen I lil. YI Dl' a'pl'Cll'n 1,1I1d~th.lp, natuur en kosten worden

nadi-r loegelichl Het kl'u/l'mlldl'll'll dl' il1\ oermoduk- I an het kt'u/l'modl'ltijn nader

boschreven in llil 1I

landschap
Bij \ ar iant 2 Iweft dl' ondertafel een andere kleur ('n uil<,tr.lling d.lll dl' b(1\ l'nldft'1. \\ .iarbi]

dl' (lndnlafpl donkerder j, dal' dl' bovvnt.ifcl. ('l'Pl'Ill'lrt'l'rdr breuketeen wijkl visueel echter

I l',,1 minder ,11 I an dl' huidige ..ituatiu dan indien wan-rbou« il,Îalthdof1 wordt loegepast

\'lllg('I1~ 1ll'1 landschapadvies moel er gl'qrct'ld wordi-n het bestaande bl'l'ld 7""l't'1 mogl'lijk

Il' bchouden ot Ie blijl'en benaderen [)aMdollf Iwl'Î1 I arrant I dl' voorkeur boven variant 2,

J).1.1rnililsl moel dl' nieuwe bekleding a.insluiten op dl' .1<1ngren7('ndr d ijkv.tk kvn. waardoor

var iant 1 ook d" voorkeur heen.

Natuur
Nit'! bij alle locaties is, bij zowel \ a r iant I ills I ar ianl 2, vi-rbeterinj; of herstel I an dl' huidige

natuurwaarden mog('lijk. Op dl' ondertafel van dp21H+411m lol220~20m kan niet il,1I1 hel

,ld\ il'" w or drn voldaan, l'\l'nilb ')1' dl' boventafel v an dp21':i tut dp221, d(1(1rdJI dl'

bl'kledin)!,sl\'pl'n behorende bij hel advies uil pMilgri1il1 3,3.t, technisch n ict roepasbaar /iln.

Kosten
Lk kostenver schillen tussen dl' \ ar ianten lijn ~l'ring. In label 8 b dt., afweging ~(L)re/k()!>Il'n

samengevat.

Tabel8 Variant Totaalscore Kosten 5c:oreJkosten
1

2

62,S
53,4

1,05

1,00

59,5

53,4

• Voorkeursvariant
Cl'lel op de kosten en natuur bestaat er weinig onderscheid lussen var iant I en 2. Vanuil

landschappelijk oogpunt heeft variant I echter dl' voorkeur Iiel gebruik van waterbouw

asfaltbeton ligl niet voor de hand. omdat op he! aansluitende d ijk , ilk Westkapelle dl' gl'hek'

llndl'rlafelen bll\ entafel ook z ijn l)1 t'rlc1.-lgd Daarnaast word! door dl' relat ief EWilTl'

golkondilil" dl' Inag waterbouwasfaltbeton zo dik. dat deze in een aantal lagen a'lllgebrc1(hl

7i11moeten worden. om deze goed Ie kunnen vr-rd ichten Variant 2 heef: daarnaast een eXlril

ol't.'rgangsconSlrucli(', \\'011een relatief zwak punt is aan dr dijk.

l,l'It'll1P dl' h)\'('ngl'nOl'mdl' nadelen v an var iant 2, is variant I dl' voorkcursvanant Bij

dt'/t' \ ariant worden zowel dl' onder- als boventafel uitgevoerd in breuksteen ingl'goten met

asfalt

AR( AOI\ 25



It ',!: .. I i. i! I i 'I l ~ " ' ,~.'.l i~. I I I :

Ontwerp en plan

~. ONTWERP NIEUWE DIJKBEKLEDING

l Ivt gd,tvcl) tlnlwl'rp wordt hier Icrdl'r l(legt,lichl Dl' bijbdwrl'lldl' d\\,1J'protit'll'll/ijll

l\t'l'rgeg('\'en in dl' I-igurcll h Ifm 12 "m Hill"g" 2 Ik dJl11l'n'i"IH'IIng w or d t t->e~,'hrl"'l'll per

(nil si rur t ieondo rdcvl:

"rl'ukl'iberm en tccnconstruc tu-.

Ingegoten breuksteen (onder- en bovcnt.uel).

Wa!l'rbouwilsfilllbl'lnn (smalle strook lp.,· df':?11 I Im .11'212)

Huucnbcrrn.

-:;I I KREUKELBERM EN TEENCONSTRUCTIE

Over het algemeen bl',t,li11 dl' kreukelberm UIl breuksteen. dil' I\'l)rdt aangebracht op t'l'n

gl,(\l.,un~blnt. Dl' krcu kelbr-rm moet ,i.. tt't'l1 \,.11 dt·l'l'k"'ding lt'gl'l1vro;,ll' hl'~cht'ln\L'n e-n dt'

hel--Ieding onderstcum-u Daal waar \',)11 ••1 dl' reen l'l'll b,'kleding I dil gc/cttt' 'tt'l'll w orri:

,1i1ngebrilchl. moet ook cell tp('nC!\n,trucli,' ",pl,it'11 gi'J'I, ••vt-t. ," ,'IWt'l1~ tt'1 olldl'r,tl'ullmg

v an dl' b()\'cnliggendl' bekleding.

A.1l1g('7i('n voor dl' huidige dijk gl'l'!l gOt!dl' kreukelberm ",1I>wPl.ig i;" moet een nieuwe

kreukelberm worden dill1gebril(hl. In 1ilbl'19 lijn dl' IW!lodlgd(' minimale sll'ensnrll'ringt'n

I'OCH dl' verschillend» dl'elgl'bieden I\'l'l'f!';l'g('\'l'n IJe nii-uw« kreukelberm hedl l'l'n breedte

'an 'i.fl m en een lailgdikll' \ an (),~ rn. met uilzondcr iru; v an dl' uiterst« kop van het plateau

bij het 1(1\ RM gl'bou\\, waar dl' Jaagdil--tl' 0.7 m i,

Deel Locatie r_v,w,- Hoogte Sortering Laagdikte
gebied Van dp Tot dp vak (m+NAP) (k) (m) Gepenetreerd •

211 212 A O,S 10-60 O,S Ja, volledig
212 214+12m B 0,5 10-60 O,S Nee

II 218-30m 218+40m B 0.5 10·60 O,S Ja, volledig
til 218+40m kop C 0,0 10-60 0.5 Ja, volledig
III Kop C ·1,0 10-60 0.7 Ja, vol-en-zat
Ill, IV Kop 221+50m C 0,25 10-60 O,S Ja, volledig
V, VI 221.50m 224+10m 0 i.s 10·60 0,5 Ja, volledig
VII 224.10m 225+10m 0 3,5 10-60 0.5 Ja, volledig

HlJn,l ov oral I'lngs het d ijk va], I, gl'kll7en om l'en krl'uJ..l'il't'nll !(lc tt' pa~s('n, in een ~()rlerrng

IP-hOkg, 1'l'lkl' \'ollt'dig )?,l'pl'netrl'l'rd i~ Door de rel,ltld z war« g0lfwnditil" i~ op dl' meeste

1,,( .-1til" een ~ortt'rll1g ,00- ](10(1 kg benodigd, indien 10,'" l'lt'uk,tl'l'J1 z ou worden tot'gl'p<1>t

I lt' ,,,rtt'ring 10l)-IOI]tI kg i,; \ anuit rcrn- .•tief gebruik en 1,1I)uIl he-t oogpunt,.ll1 lx-heer nu-t

".'n,elijk Ook vanuit IWI oogpunt van bereikbaarheid door dl' rt'dding"brigilde i~ een

gr<)\ c kreukelberm lCl'r onw I'n~t'lijl-- Om dt'll' redenen i, gt'kOlt'n Pill vri j'" l'1 langs het
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gl'lwk tr"ll'\I d" krvukclbcrrn Hlllt'dig te ['('Iwtn'ren ,'11 l'l'll /(l tijn mtlgl'lij~l' sor ter ing.

narru-] ij], I (l-bO ~h to,' k f'a~'l'll

l)r het tr.ucc t \',111 dp212 tol dp21-1' 12111hovtt dl' kreukelberm niet gl'p('ll('tr,'('rd it' worden.

doordat dr gnlfbl'I,,~tlllg \'t'rllilg('r iSl'1l de k n-ukelbcrrn (llldl'r ren lilag 7"nd komt te

liggen Dl' krvukclbi-rru op dl' uitvrs« "(lf' \ ,111 het rlall"HI hiJ hel Kf\ R~1 gdlouI' worrit uI'

dl' rl<1dt"t'1l I\,lill lirh gl'('n strand \(1(11 dl' dij" bevindt. uilg('\(wrd in dl' Sorll'ring lil-hO "g,

II .1Ml'lj d,' k rcukclbrrrn vol-en-zat gl'pl'nl'lrl'l'rd wordt Daar hocll dl' kreukelberm

\ dl1\\'t'gl' dl' ligging, niet gued begil.1J1bil.H lp z ijn I oor rccre.mn-n en boren \ ,111 dl'

Iwid ing~l'rigitdl'

Het geol.-unst~tot onder dl' krcukc-lberru i, Pl'n pllh'pf()pl'l'n \\'l'd~l'l t'" ,1\('n'), waarop evn

\ lil" ('nOnl\'ll\'l'n') i, gcsti"t I oor r x t r, bl'scht'lming lijd,'n, l1('t ,tort('n \ an dl' teen In dl'

dwarsprofielen wnrd: ht'l I\'t'"hpl i1,lngeduid als ' I\Tr 2'

') I ) INGEGOTEN BREUKSTEEN (ONDER- EN BOVENTAFEL)

Over/aging van ingegoten breuksteen
De o\'erlilgingl'n worden uilge\'oerd nu-t breuksteen \ an 10-60 kg, met 0l' het onderbeloop

minimille lil.lgd iktc \ an 0,50 m DeLL' minimale Iililg wordt over dl' volledige hoogte met

giet"s(i11t ingegolt'n f\ormi1liter wordt een laagdikle 1',11'10.40111 toegepast I,'ngs dl' n1t'l'~lt'

Zeeuwse dijken Vanwege' dC' rrl.ltid 7\\'MC golfbl'lilstingcn is een l,liIgdildt> van tl,'i(1 111

echter nood zakelijk. Dl' ,,,'('rIaging up het bovenbeloop wordt \\'1.'1 uitgevoerd 111 een

lililgdikle \ an OAt) 111, omdat dl' constructie niet direct dO()1 golfklilPP('11 wordt belast, door

de ligging boven dl' stormvloedberm IJl' ll\'l'rlilging wordt nergens itfgl'strouid met

lavasteen. omdat de l'cr\\'i1chting is d,lt deze \ ilnwegt' de Z\\'Me golfconditu-s niet blijft

hechten,

•
IJc t)\'erlagingl'n "P hr-t onderbeloop worden (overal waar deze niet onder 11('1zand komen

te liggen) uitge\'()erd \olledig' gepl'Iwtrl'l'rd met gielils(illt, terwijl deze normilliter

uitgevoerd worden \'01 en 7,11gqwnetreerd, Hiervoor is gt>"o7en, omdat het talud goed

toegankelijk moet lijn, I anwl');:e het intensieve recreatreve gebruik en dl' vele boten van

reddingsbrigilde en vissers dil' het talud betreden.

I eT plao1t~l' \ ,111 dl' (1I1dt'rl<ltt'l (11' dl' uiterste "np \ .in hel plateau bij IWI KNR 1 gebnu" (Lil'

Figuur i1 in Rijl,lg" 2 \ (lPI <",kil' ligging), wordt de (l\'t'rlaging uitgevoerd met de

ll)genililmdt' 'komnwtjl'''' POOI d"7l' POl'ltj," wordt er-n uitermate gl'~chiktl' locatie

g('cret~rd voor het tOl'r,'gerl'n \ ,111 \ ogcls Dl' kommetjes worden alleen ililngl'l)racht op dl'

ondertafel nmdi1llilng<; dl' r('~1 \',ln Iwl dijk va], veel z and voor dl' dijk ililnw('7ig is. waardoor

deze kommetjes d rcht zuilen slibben

Dl' betonblokken dil' \\ orden (1\ t'rlil"gd moeten wordl'n gebroken. voordat dl' ('I\'l'rl,'ging

wordt ilang,'brilchl L(lll ordt I oorkomen dat l't'n eventuele holte onder d£>blokken, dil' i~

onbt<1itn dour L"I~f'tll,ling v an "lei, (lI1llpg('lllt'rJ.,t blijft en niet wordt (lpgt'\'uld

De onderkant \'<111 d" ,)\ ('ringing mag nil'! lager beginnen dan dl' teen \ an de oude

bck lcdinj; l ussen dp21!'> en dp~IIl~-1(lm wordt dl' gqwnelrt'crdl' breuksteen l' hier w('1
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1,1gt'r bl'gl)nnl'n dan d,' beQ,lande Icen Ik onderkant I iln dl' <)1 I'r 1.1).; lil).; komt namcl ij], Of'

l irl.1 '\ i\ I' 0,; m lol 1\ i\ I' +0," 111 (oplopend richtinj; hel duingebied lil' liggen, ill pla,lls

van .-in'l '\ 1\,1' i 1,1' III lp! '\ 1\ I' i 2,{I Ill, ,'md,JI dl' be~!aillllk keil Ie hoog lig!

Basismateriaal
I Je "-lcii<lag ondvt d,' 0\ ,'rlaging I an gep,'n('!rl'l'rdl' breukster-n i~ "I' 1'(',,1 plililIS('n ng dun,

met di"-Il'~ 1,111 U,:'\ - (J," 111 Vanuit behccrdr r-, oordee] i~ echte-r bevlotcn dill d,' huidig«

"-1l'ilil,Jg nu-t a,1!1gel uld h(\dlll' worden. rm-d« omdat t'ij een dichte b<'l--kding ~bd1Uil'ing

nil'! ,11, relevant Iaalrner hanivrm- 1,\ or d: gl'ilchl

WATERBOUWASFALTBETON (SMALLE STROOK T PV OP211 T/M OP212)

Ier plilnh" v.in dl,2!! I /ru dp2!2 /ijlllu~~en dl' bcrrn (at r it n,IM hel str.ind ) en dl' bcQ,lilndt'

aslóllibekll'ding l'l'n <mall« -troo], nwl bt'I(\nblo"-",'n i1,ln\\'c~ig welkl' 'llnvnld,'lt'ndl" gl'I"t'hl

lijn t'n verbeterd moeten worden 11(' b(\lellliggl'ndc asi,lltbekll'ding b 'glll'<1 gl'llll'hl I)l'

bctonblok krn z u llcn hu-r wordi-n l'l'I'I',lngl'1l door wau-rbnuwasfa ltbeton. \\'l'lkl' in dl'/elldl'

1<lilgd i Idl' db hl\','nltggl'nd,' ,hf.lltlililg word t 'l,1ngebr.1Chl. nanulij], n,20 m Ik la,lgdi"I('

v an n,20 m i~ gecontrlllcnd IIp stabihtr-it.

\ I -l BUITENBERM

In het ,)nlwerp van dl' ti ijl-.\ l'fbelering ligl de buitenkruk van dt' hcrrn IU~~1'11ti p21 F\ Ipl

dp221 op circa r\,i\ 1', ::',h m lol b,l nl. l en zuiden I all dp221 v.ir iccrt het niveau van dt'

nieuwe berm 1,111 N,A I' f ;,4 III lut circa i\,A,P" :;,1) III Om een go('de aanslu iting '" kunru-n

maken met dl' O\·!.'rI'lgingsconslllKli,', 1--01111 d,' onderhoudsstrook lu~~,'n dp21H i-n dp221

0,,::'0111 hoger te liggen dan hl'! best"andt' p,hi \,1Il brronblok ken. II!.'1 pl,lt"ilU Icll bliJlt tip

dezelfde hoogte liggen Vanaf dp221 tol dp22.j~3(lm blijfl dl' huidig!' hoogte I an dl' berm

behouden Daardoor moet er ter plaatse van dp22! Cell hnogIt· van n,=' m in bormhoogt«
overwonnen worden !JaMI oor 7ill onder de (ll'crl.lging, ill verticalo richting (n e r 1'1'11

breed I!:' van (ire,l 20 Ill, basa lt I erwijdcr d moeten worden. zodat een gell'id,'lijkl' \)\'t'lgang

kan worden gcrre\_;"rd I er plaatse van dp223dUm zal dl' ()I't>rlilging aan de bovvnz ijdc

worden ingekilst, zodat de huidige hll(lgte I an dl' lx-rrn behouden "an blijl'en (zit' FIguur 12

in Bijlage 2), 1)(' nu-uw t' bermhoogte en blpl'd Il' lijn opgenomen in liloei 10,

Dijkpaal Bestaande Nieuwe Breedte
Deel bermhoogte* bermhoogte* berm
gebied Van fdp) Tot fdp) (m+N.A.P,) (m+N.A.P,) (m) •

211 212 5,5 aflopend naar 0,0 6,0 aflopend naar 0,5 5,5
Ill, IV 218 221 5,1 tot 5,6 5,6 tot 6,1 6,4 tot 7,7
V, VI 221 224+30m 5,4 tot 5,9 5,4 tot 5,9 5,0 tot 8,7
, Hoogte bi; buitenknik berm

()p de berm wordt vanat dp211l tot dp224l,;0ll1pcn nieuwe onderhoudsstrook iI~llgejegd,

dil' overal toegankl'lij"- moet z ijn voor fietsers en andere recreanten Vanaf dp2241 "Om t(ll

dI'22:;+ l Orn i" 1',)lgen" b,'hl'<'rdl'roordcel geen onderhoudsstrook benodigd Ik afrit bij

dp22.j; o,Om mol'! \\'el behouden blijven. DI;' onderhoudsstrook za l - ru-t ills rn de huidigl'

,ilualie - 'lUi! Illegilnkl'lijkl1t'id \\ orden hq1t'rl--t door bebording L itzonder ingcn zijn

voertuigen van de rcddingsbrigildl" I tlertuigl'n van l'i,SN" I llertuigl'n Il'll b('hol'l el an

strandsupplctic« en IL'rgunnillghl\lldcr" Ik transporten op de onderhoudsstrook I indell

vs a], plailts met 71~l'r /"'aM mater ice l. door dl' boten en rupsvoertuigen I an dl'

redding,brigade, I iS'l'r,bl)iL'n I'll transporten ten behoPI C van de uitvoer inj; van dl'

strand suppletiev ()mdill wah-rbouwasta]: te zacht is en spoedig kapot /,il II orden gered"n,
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\\ or d t de ondcrhoud-vtroo], uitgl'1 oer d met een la,l~ ,tel'n~lclgil~f<lIt~t'tllll \ an 6,; cm met

d.1M"P een lailg dicht ,1,lilllbeton lan ~5 CI11 di" ()" breedte van de nieuwe ondcrhouds-

'(ClIO).. va r icert 1,111 circa 6,2 Jll tot 7,~ III

I iJd\'n' de u itvcx-r ing wor dt dl' berm ~l+rui"t als lI'er)..\\,cg bestaande uit een tq III d ik k«

1,I.l~ hv dr aulisch« !oqur.,la).."('n, van dl' 511rtL'ring O/-!" mm,op l'en gl'pkunq,tol 'I I pt' 2'

Ik st roo], \,111 h~'dr,lUli'lhl'lo~l(lr,l,lU,.ell wordt nil de u itv oerrng niet Il'r\\'ijdnd, maar

,llge\\'l'rkt tot de ge\\'l'nstc laagdikte 1',lIl0A m en ilfgedekt met ,lsfillt (_'l');el'l'n ven

I crdichtc lundcrinj; van hvd raulisch« fostors lakkcn. stel: het rockornstigc gebrui" I an dL'

onderhoudsstrook geen a.mvullend« ,t('r)..t('-cisell,

Na hi'l aanbrengen van dL' gepelletreerde breuksteen wordt ter plaat'l' van dp21ö opnieuw

('cn afrit naar het strand gerealiseerd: door l'en strook waterbouwasfalt over dl' bck lcd inj:

ili1n te brengen, Ik nieuwe af nt zal meer zvcw.ra rts gericht ailngehrilcht worden

OVERIGE AANPASSINGEN

r\ail~t hl'! vcrbeteren I an dl' d ijkbek led iru; worden dl' volgende constructies aangepakt:

K ru in I'erhng in~

l'latcau bij het KNRM gebouw,

• Overgangsconstructies van dijk naar duin,

• Duinvoctverdcd igingcn

::, ) I KRUINVERHOGING

Ik k r uin achter hl'l gebouw van dl' f('ddingsbngillk is .ian z ien l ij], lager dan dl' kr uin van dl'

'''Illliggende duinen, Onder maatgr-v pnd!' ornstand ighedt'n zill dit dl' 7W,1 )..stl' plek \ an het

dijkvak zijn, Besloten is daarom dl' kruin te verhogen, waardoor de mogelijke \\'ilterm'crsl,lg

l'pgelo t wordt e-n dl' onzekerheid betreffende het taalproces van de waterkering bij

~chiJd(:'gro('i wordt weggenomen,

Ik nieuwe verharde kruin wordt tot de hoger gelegen duinen doorgezet, waarbij overal f'en

hoogtv van min irnaa I N,A,P,+Y,O III wordt aangehouden De nieuwe kruin lijn komt te liggen

tussen het bestaande duin aan de zuidzijde en de oude dijk aan de noordzijde, waarvoor

zich ook een duin bevindt (Afbeelding 5), Aan beidt' zijden wordt met behulp van

gepelll'trl'erde breuksteen en deels 0p,'n steenasfalt een soort van verborjien glooiing

ailngel('g(l, loclat er een got:>de (lI't'rgilngS({lnstructie ontstaat tussen dijk en duin, Aan dl'

noordzijde wordt de gepellctrt:>eflic breuksteen I er diept ililng('legcl tot I,A,!, t s_; Ill,
waarbl] deze 30 III onder het duin wordt doorgezet Vanwege d,' kruinverhoging moet <'l'n

stuk van de Wl'g worden ililngepil5\. Over een afstand van circa 65 III moet dl' huidigL' wcg

wordi-n opgehoogd. waarhij dezeltdc breedte bchouden blijt\.
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PLATEAU BIJ HET KNRM GEBOUW

De berm OF' dl' kop van het pliltCilu bij het KNRM gehouw b,'~tili1t momentcel uit een

gril~platl,.lu, \\'<l,lrOp onder andere l'en monument. L','n r.ld,lrpo,t 1'11 ,','n geb(lu\\' van d,'

reddingsbrigade ilill1\\'c7ig tijn (zi« i\fb,'clding Sj, Iussvn het onderbeloop en het

grd!>pliltl'aU wordt e-en onderhoudsstrook a.mgl'legd, [1" gra,bekl(:'ding op het plateau hocf t

niet te worden verbeterd. ill kan er 1\'1'1 incidenteel ~Ch,ld,' optreden Ik verwacht» ~dldd,' i~

echter toelaatbaar. vanwege ho: grote ilchterliggend(' volurne van dl' dij" en het incidentele

karakter van dl' schade Om eventuele schade bij /I\'ilr(' storm nng meer tl' beperken, wordt

dl' onderhoudsstrook (lP dit stuk et'nl'xtr.! nu-ter doorgl'/et lIndl'r l'en talud \ an 1:2

Dl' aanwez ige palenrijen np het talud hebben ,'l'f) gro!l' land sr ha p pelijke waarde en zijn

kenmerkend voor W(><;tkapelll', Vanwege dl' ()\'l'fl.lging "P het talud blijven d"7e palen niet

goed zichtbaar indien deze op dezelfde localie b hjvcn staan E('n dt'l'1 van de ilclnwe/ige

palenrijen worden daarom \ eq)la,ltsl, waarhi] dell' direct landwaarts van de onderhouds

strook "omen te ~Iailn Het gat Wilt ontstaat bi] het vvrwijderen van de palen wordt

opgevuld mei hvd raulische fosforstakkon

- ") ~
OVERGANGSCONSTRUCTIES VAN DIJK NAAR DUIN

Het projectgebied sluit aan op l'en twvetal duingd1i,'dm I ussen dp2U en dp21H bl'\ inrit

zich een d uingcbu-d. l\ilM,llhler zich een dijk bevindt. \\'ell--e n. dl' inundatie in 1'145 is

a.mgelt'gd, Daarnaast gilill dl' dijk ter plaatse v an dp22S'IOm over in eun duingebied, Ier

rl,lilbl' \ an dp22;+ lOm is al oen g('l'de lll't'rg.lIlg;,conslructie I an dij" naar duin ailnwe/ig,

111i1M op dl' andere o\'('rgangl'n v.in dij" naar durn moeten d"ll' nog gl'cret','rd worden

Om de \ t't1ight'ld van dl' wiltl'rkering bij duin'lhlilg tt, kunnen \\'ililrbnrgt'n \\ or dt dl'

l)\,l'rl,lging van dt' be k led ing doorgezet lol dp214' 12m, nel voor dl' bestaande skatobaan ten

oosten \ an dr214 Bij dp218 wordt dl' nieuwe hek led ing t(ll:'l() 111 onder hel bestaande duin

doorgezet. lol dp218·30m r-.1C\f1wntl'el be\ indt lid, hier gel'n bel--Il'ding, Daarom wordt een

verborgen glooirng ililngell'gd onder ht'1 bestaande duin, bestaand uit gqwrll'lrt'rrde



',' " 1 ~ , r I • .: t It '. V. f Tt I! !.

breul...'I".'n (\ ,,1-pn-/.111 mei ,'('n I"agdil...t" v an (JA rn I)" a.mvlu it inj; met dum 1\ or dt

bl't'lJld Igd III ('('11kq;t'h orrn "Ill een gl'llJI...m,lllg(' 0\ ,'rg,lllg I.' l rcervn (i\lb"l'ld mg ~ I,

- )...., - .., DUINVOETVERDEDIGINGEN

I'.' gl(loilllg van dr:~I'ijI'Om 1/111 dp22;; Iüm h'~I.:l"II)1' hel bn\l'nhl'loop uit Ingl'll,l"md,'

diaboolblok kcr, t l't l ',',tel'm il,"il» O,Sl)x(l,l "i en 11,211m). gdll'l'1 bedekl door duin en

bt'grpeld rnvt Iwlmgr,', I)., d iaboolblokkcn lijn b,'do,'ld "J, du in , ()('t\ t'rdl'diging, maar l'In

',)n\ oldoende' gl'(l)('I,1 Bij lill.'n van dl' duim net\ erdl'diging kan een grool (h,t'1 v an ht'l

duin eroderen. waardoor de steenbekt ..ding 1Jl,1,1l)1l'1wordt ell \\'egz.:lkt

Ik duim l't.'h l'rdl'diging wnr d: \ l'r~!l'rkl \ iln,J1 d(~ !'1- BOm 1(,1 dp221,+301l1 I It'! gedee!te

lussen dp223+3011lell dp22"i. l Ilm hmtt Illel It' worden \ crbctcrd. Er is hier narnulijk

voldoende volurne I<lnd ill hl'! duin ,',lll\\l'/ig ('nenigt' ,;rh,ld., wordt acç.'ptabt'l gl'nchl

V(lor de \ erhelning IHHeien dt' bcsta.md« diaboolhlokkrn ()\'I'r1ililgd mei ge!,enl'lrel'rde

breuksteen (\'ol-('n-L,'l gept'ndreerd met giet,'5falt) nu-t l'en Iilngdikll' van (lAO Ill, AI~

praktischt- maat i~ g(·I...07('n de duin\'(','I\'t'rdedi~ing dour It' zetten tut N A,P" 9,llm, we lk«

hoogte Ol ('rt'l'nl...l'lllt nu-t dl' n icuv, .ian It' Irggen kruin .l(htl·r het gCbl)LJ\\' \ an d,' redding,-

brigade en dl' bovenkant van de bestaande constructie (z ir- 'i 2 I) Aanstuitend ,1<'11 dl' te

overlogen const rurti« word I een e\ t ra laag gepenetreerde brcu ksteen (op genie). Iiel' 11'1)(' 2' I

aangebracht van in totaal hill breed. bedoeld om de achterloopsheid te vcrminderen I)r

eerste :i III van deze constructie komt \ lak I,' liggl'1l om \'('[\ olgen, in een talud \ an 1:3 (1\ vr

tt' gilan In Figuur 'J ,'1'1 Figuur III in 11I)I,'g(' 2 " dl' ,,,"siructi .. \',111 dl' duin\'l",t\'t'rdt'diging

In dwarsprofielen \\'Cl'rgegl'\ en,

VOORZIENINGEN GERICHT OP DE UITVOERING VAN HET WERK

lussen 1 oktober en I ,'prillllilg ,115ge\'()lg van dt' keur dl' glnoiing niet worden

opengebroken. De kan, dat er ~(h.ld(' optreedt als gl'lolg van dl' weersomstandigheden i,

dan Ie groot I)" \I't.'rk/,~illllhl'dt'n aan dl' glooiing zelf worden daarurn vcrspreid over dl'

periode tussen I april ('11 I oktober Zogenaarnd« 't)\'('rlilgingen' die over de bestaand ..

~Iooiing worden "an)/,t'hrachl 7ullen rnogelij], .... rder plaatsvinden Hetzelfde geldt 1001'

voorbereidende wcr k z aamhcdcn. /(,.ll~ hel plaatsen van keten l'n de op~lag van rnatertaal

en dergelijke,

VOORZIENINGEN TER BEPERKING VAN NADEliGE GEVOLGEN

LANDSCHAP

Bi) het ontwerpen wordt ll) \'('l'l Tllogelijk rl'kenlflg gehllllden mei de wensen uit d('

landschapsv is ie voor d,' W("tl'r~cl1('ldl' I)t' gl'k07('n bekleding \'OOr het onderhavige

dijk trajvct moet. vanuit t't'lllilnd,.h"f'pl'lijk oogpunl, aans luiten op de i1illlgH>nz.'ndt'

dijktrajee ten

NATUUR

In de stroo]. \ ,111 dI'21'1tS(l tpt dl'221. l(lfllll1l).'t hel Land oP/ij worden geschoven om dl'

n ieuw l' bl'kI..ding ,1.111 Ie k unmn l'rl'ngl'n v'ooral in dl' eerste I <;l) m \','11 hel duingebied

(dp21LJ+80 tot dp22l; ~()m) korru-n inlt,,..,,,,,,ntt' duinplanten voor Het IS .ranbevolen om \ an

dl' eerste I SO rn dl' bp\ t'n,t" lil"g Imel planten en \\ oriels) I <ln dt' begroeiing apart te

houden en n, dl' di)~\\'I'rkl.1"IllIlt'dl'n dit tl'fug a.m te brrngen. \\'<larbij deze I cr decld kan

\\ orde-n .)1 ('[ het h .. I" duingl'bll'd I)il \ l'rht111g1 d" I...Mb ti,lt dl' nu aanwezige \'l'gl'tatie t(,fUg
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1.."l11t '\.1 Icrug.l.lIlblel1gl'n 1,111hct z.md 1\ "rdt .1,I,lrn.1.l,t hl,lmgril' il,lngl'f'l<lnt en I..UI1111'11

('\ t'lltu",'1 vlu il:« lu-rrnen \\"l.rdl'll t',lL'Äl'J),lst

Bil dl' il1\'l'ntMi".ltil' \',111 27 mei 20(l':! 7ijll 1>1.111\\l' zee ..h~tL'll'n (,rPlc k.i.rrdcnbol. bl'ldl'

I lor.i ell 1,1UIl.lI\ r-t b"'l hcrrndc <"orlt'll, gl'I'lllld('n nabi] (HlilU\\'1' 71'"di'tell l'l1 nr het

(\P~I,lgIt'ITl'ln ( ,f(llt- K.lardl'boll \ an hl'! 1\ ,1tl'r~dl.lp I ),'7e soorten Lullen n.l,1I grilt.-

\\',ldl'!-.-IlljnliJl..hl'id 1"l,1 t('rug "l'rl'n n,l 11('1bt'I'llldigl'll 1,111dl' werken. rrut- 111'1der"t 111t'1

1\ ordt ~ea,t"lte,'rd, ma,u wordt .lChtergl'l,lll'n 1(1,11" hel er nu bijligt.

III dl' ondcrta!el 1.111dt' dit"glooiing IU'~I'1l dp21n+h(l1ll1'1l d)1219 \loldell 'kornrnctje-,'

ailngl'l'rclrht, w.iar in lil h m.i, rofa un.i (0.1 nllh'l'Il'n, schaillhoorll~, a hkr utken ell

It'l·p,,"I.."1l1 LOU I..UIlIlt'11 l'I"ligl'l1 I )it (rl'l'l'rt fllt'ragl'erlll(\gl'litl..lll'dl'll vour dl' 1'.l.ll~l'

~tr.lndltlrl'r en dl' Sll'l'nlupl'f, bL'idl' 1I I'is,ht' 'rt.I,I..u~lbL'\\'ul1('1"" I~r \\'lIrdl'n III dl' l'L'r ..tl'

instant ie gl'l'n rnitigvrcndv \l1.1,ltrl'gl'kn \ ('rwacht betrl'lIendl' IH'I k unru-n werken 111l'l'n

lx-paald« periode

CULTUURHISTORIE

I),' ,1all\\'L'7igl' p,llclll ijL'n l)l' het t,llud I an hl'I pl,lll',lU bI) hl'I "'\IR\1 gd'Ol)1I hebben l't'll

grutl' l<lndsth,lPPl'lij"" waard" l'n 7ijn kenmerkend \ I)Or Wl'~ll..ilp,'lk \ dllwl'g{' dl'

Il\'erlilging 0l' het talud blij\ PI1 dl'/l' pollen nil't glll'd z ichtbaa: ind u-n de/l' op dl'/t'lfdt'

locatie blijven staan. 1:('11deel van de aanwezige palenrijen worden daarom \'('rpl'l11«,t,

waarbi] dl'll' direct Idnd\\',lMt~ 1',111dl' onderhoudsstrook kornon 11';.I.l,ln

Bij dr219 ligl hel 'Zuidnhnnld',l'cn logt'nolilll1d )-\l'koppeld pilnlllll(ltd, V.Hl\\I'gL' dl'

cult uur h istru rsr hr- \\',lMlk moet dil paalhoofd bchouden hlijvcn Hi) .1" ,1,1n,luitingt'n nu-t dil

paalhootd wordt er voor gezorgd dill dl' rrurumalr- lil.lgdikte van de Ll\'l'rl,lging lIllf..

geg.lrilndl'('rd is, waarbij 1'\ enlueell'xtla gil'la;.)alt wordt aangcbr arht

l le: hro(ll~te gedeelte \ ,lil dl' bl'''leding wordt P\'erl.1<lgd, een deel \,111 d,' il,lJll\'('ngl'

basaltbek led ing tU~,1'1l ei p210! ï"m en dp22~ blijtt gphilndhaafd,

OVERIG

1)(' trnnvportroutc- kunnen nit'! door hel dorp 1')I)('n, I iln\\'egl' dl' ornv ,)ng \ an de

gL'luld'lH'er!.1,1 dil' dat 7,)1 I eroor zaken. Dl' gcrl,lndl' trnnsportroutcs Lijn ililngL'gcI'cll in

Bljlilgl' 1 lr lill ~l'rl)ogd 1\ prden tran-porten zoveel mogelijk over w.iter plaats lt' laten

\ inden I)r dij" ter 1'1,1.1h\' \',111 tip::>l'!, ten \\'1'<,!t'1l \ an het Zuiderhoold. lijkt l'en gl'"hil..!t'

1",I{'l.llil' \ (lOl transporu-n dil' van.u water komen. vanwege (k relatief beschutte ligging,

h liin l'l'n ,1,ml.ll ml'gl'lij~I' dL'f)tltlll(<1li('~, narnr lij], het (lp,lil~tl'rrl'in \ ,111 hl'! \\"lter,chilp

(Lnc.i). dl' br-rrn tvr pl.',ll~l' I an dp210, ui l)1' het strand net ten luiden \.111 hl'1 plateau bij hl'!

KNRr>.l gpbouw IHijlagl'~) Ik berm tuvsr-n dp2191'1l dp224 kan niet ilb opslagterrein

worden gcl'\rui"t, omdat de7l' III gm'd .11, mpgt'lil'" bereikbaar moet bliJI en voor boten \ ,111

dl' rl'ddingsbng,ld(' en \ i;.~l'r~b(lten

l ,1I1g' 11l'1geh,'lt' dill..lr.1Jl'L t IS het r\'ul'illil'\ I' gebruik /epr intensu-t lk 1't'(fl'illil'\ l' tun, tit"

v.m hvt dijl..\ ,1" z u lh-n ll'gl'liJl..ntijd mei dl' dijhl'rbpll'rlr1g hersteld word en ('11 pl,l.1lselijl..

mllgellJl.. \ crbcterd In dl' zomermaanden i, er l'en grool aantal ...trandhuisjr« en l'en lil t'dal

strandtenten .lam\ t'7ig op dl' qrilnd('11 aanliggend a.111de dijk Dl' pl,lnning 1'.1n de
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\\I'rl--',l,lmhl'dl'11 /,11 d,lMt)m ).\uni ,lI).\l'~t(,n1d rnuetvn worden rnct dt' Stichting

~tr,lndl'\rll)lt,ltll' \V<lkhl'fl'n

f{l'nd I''''l'n wordt cl], j,l,ll het evcnenu-nt 'HiJlt'''' bI tlw !'>l',l' gch()ud,'n bij \V,'~tJ..<lf','lk

Om ,,\'crl.l" tI' rq'crJ..cn, \\ ordt gedurende dIt t'\ cncrnrnt niet ).\('\\'l'rl--t

VOORZIENINGEN TER BEVORDERING VAN LNC-WAARDEN

LANDSCHAP

liet I,lnd,ch.lp~.l,h il" \\ .. rdt or dit dijJ..tr,llt'lt /11 \ "1,1 nHlgl,lijJ.. 1t\l').\l'p,l"'l. l.r \\'llrdl'n gl'l'll

I ,'rr,'t,'rm,l<ltrq:;,'lcll ten l'l'h()t.'\,(, van he-t land- hal' gl'lrofkn

- :; ~' NATUUR

CUL TUURHISTORIE

Bestaande r uhuurh istor ische waarden z ullen III goed "b m(\).\plil" in ...t,md gl'hnudl'T1

worden In het ont wcrpp lan staan gl'en l'l)or?il'llingcn gl'nl1l'md dil' dl' cultuurhbt(\rbdw

\·vt1arden /ulll)r'l verbeteren
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Effecten

", I LANDSCHAP

Dl' rueu« c beldeding pilst /0 I l' ..11l1l)~I'lijk I l)lkrilg 111het huidlgl' 1,1J1d~\Ihlp"bl'l'hi door lu-t

conform h('llolnlbch,lp~,ldl il'~ uitgl'\ "('Ilk unl""'II'

h .., NATUUR

I)llUI' Iwl Irelfl'n van dl' In dl' natuurtoetsen I ollrgl';.Il'ldl' 1l1,1,111I'gell'n (/il' (}llk pilfclgril,ll

; 42) I,'(nden P\ l'ntul'l,1 (n,ldl'ligl') \'IIL'CII'1l I our konu-n. d.in \\ "I g,'miligl"'ld Fen en clndl'r

wordt gewaarborgd aan dl' hand \ all procedures dil' doorlopen wo i den lil 111'1kadr-r I an dl'

Notuurbe-cherrningswct en dl' rl(lr.-l· ell launawo}.

h.,i CULTUURHISTORIE

[)L' c ultuurh istor ist hc (lbj('\'It'il lil dil ditkllolll'CI "ordl'll lI' I ,·.. llllllgl'lijk bl'h,'udl'n I ,'n del'l

1,111dl' ,1i1J1I\l'Llgl' p.-llenrijl'il narm-hj], 11'1'h(logk I .rn dl' J..I'P 1,111111'1p latvau bij 11('1f...NRr..1

gpbt>u\\' - wordt \ "q,lililI,,1, \\'il,lrdo\)r dl'lt' d irr-r l 1.1nd" .. art-, I an de ondr-rhou dvst rouk

"omen Ie staan. hierdoor wordt wc l dl' lin], mei hel \\'.111'1 vcrrrundcr d. 111,1,11om

\ ('ili~hl'i(bll'(hni"d1l' rvdenen kunnen dl' palen nil'! worden l1l'rplil'll ...t in dl' glooiing I)"

(~('J..()ppl'ldt') pa.ilhootdon 1I aaronder lu-t Zu iderhoofd hl ijl vn behouden, l'f dien I wvl et-n

geringe aanpassing I" \\'l)rdl'n gl'd<1illl kl' hüogle \ an dl' a,lll~llIlllng "p dl'

glt)oiingS(OnSlructil', Vcrder z ijn er dril' sch.ta lnivca us lt' ondcr srhcidcn ,1ang,l.lndc dl' dij],

111 Westl-.apelle:

Ab ('('rst(' j, er dl' rultuurhistorischc \\'a.udl' v .m dl' dij], ""lt !>dldl dl' iUllcti(' ell d aa raa n

gl'kUppl'ld dt, l,lJld"ch<1ppelijJ..l' ligging. A,l11 dil pndl'rdl'('1 \ t'l'dndc I' I door de plannen

feit"lijk niet- en (lP dit schaalniveau i..er dan llPJ.. gl'l'n 'lheldl' el,ln dl' cultuurhistorie.

\'pf\'()lgens i~ 1'1' dl' dijk dl, objt'CI en d" 'arclutcctuur 1.111dl' dljJ.. fpwtiel. strakke \'IHm

en dl'rgelijl._C') OoJ.. hier tri-den nau« ('lilJ..s \'('randl'flngt'n 111 Ill' l'T1 IS er geen nocrnenv-

\\ aard ig I ('rlil'<' "dil (U ltuurhistor ischc wilMde

-lot ,,101 is er dl' ,111\'('rl..ing en het rnatcnaalgcbrui], van dr dijk I)dM treden wrl cnkclc

\'l'r,llldcringl'l1 in op_ Dl' vcrsi hilh-n in onder en bc» l'nl.J11'1 worden \\,,1.11' het om dl'

\ i~ul'll' z akcn ~ai1l, rcdvhj], in "land gl'houdrll_ I kt rnaterraalgcbrui], wordt echter

ailng('pcl~1 Dat heeft dus gl'I'(llgl'n voor dl' oorspronkehjk« b('l..ll'ding, Dil b een l1('gall'"

,\. fwcl I ooi dl' cultuur histor ie. irnnu-r- 11('1lil,1 dl' IOl'ilmillig gl'brll iJ..I,' rnan-riah-n en

1('(hl1ll'ken ,1,1n I'h'houd is echter 001 \ crllgheidstcl'hni'ch,' redenen niet mogeli,k en dl'

lu-k lcd mj; \\ ordt daarom (1\ rrl'l<1gd, bchouden ...l'I'Tl tied ba',lllbd,leding Ilt'l soort

bl'l..kdlng ..m,lll'rlall'n WCIJ..l' ()\l'rI.:hlgd worden. lulll'n tt' /lt'll bl'J't'n III dl'

\lu,t'umglooiing bi, het \-\';lIl'r"noodnlll't>lITll tl' lltlll'l'rkl'rJ..

J\R{ AIl:~ 34
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I)l' ,ldn- ,'n ,1f1 ,'t', 1'.1n ll1illt',il'I,Il'n gl\l'dl'fl'n I..,ln gl'luid~OI cr Id,1 (ll Il'rl..ecrshindef

I ,'r(l'" !al..l'n 1001 dl' "I11gel in); (0111\1 onendcn. rer r ..-antcn ell J1.lb,jgl'lpgl'n I'onr! il'ningen)

1)1' over last i~ l'(hll" \ an lildclijl..l' .iard ell l,ll geell I't'rl11aJwnlt' gI'l (llgl'll hebben Door I'I'n

/<IIgI uld i);l' I..l'U/l' van de transportroute t'll pl.inrunj; \ an h,,1 wrr], lid dl' I'l"~el'rshindl'l

tot vrn minimum worden bl'l'erld

Rij melding 1'<lT, schade aan pariden n",lsl dl' transportroute vindt doof projectbureau

LI'I'll'l'ringl'n een opnal11e plaills, Dl'!l' wordt l"l'rgt'lt>J..l'n met dl' \'o(,r('pn;oJl1I' vooratgaand

.lilll d., 1\' .. rk zaamhr-den (indll'n aaJlI\l'/igl Bi, ~,!Hdl' \"'f\)()u,lakl cl",,, dl' transportc»

l'n/nl wcrk zaamheden van project Z{'('lI'l'nngcn \ indt cornpcnsatu- I an dt'll' schade rl""t,

I)" bl'rllllus~l'n dp2191'n dp22-l wm d: nil't "b tlp~lagtl"'l'in gl'bruiJ..t, ornd.u deze ll' gOl'd

ill, mogelijJ.., be reikhanr moet hlijvr-n voor bolt-I) van dl' redding,brigildt, en vissersboten.

Dl' recreatieve (uncties v.in het dijJ.-\'.l~ lullen II'gt'lijJ..ef'tijd met dt, dijJ..\'t'rbl'lc,ing hersteld

w ordvn vn pl,hllselijJ.- rnogelij], \'l'rbt'll'rd 1)1' pl,lIlning I an dl' \\'I',J..hlilllllll'dl'n I,ll worden

iltgl'slemd IlW! dl' Stichting Strand,'xpl('itiltil' Walcheren, Rond 1',1S('n wordt elk [aar het

C'\ enement 'Races bv thl' ,,{';o' gehoudpn bij W(', !J..ilF'l'lIl' Om over last te beperken. word I

gt'd urende dit everiemen t nip! g(,\\'l'rJ..t.

l1o"'l ArV' 3S
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Procedures en
bcslunvorrninq

i .I M,E,R,-BEOORDELING

De werkcri aan hel dlll-.triljl'cl/iJn nil'l Milieu l'ilt'ctr,lpp(1rt.lW' (\1 ER) 'plichtig up bil,i,

\'M, dl' bijli1).;!' l \ an hl't ge\\'ij/igde Bcslu it m.e r IYlJ4, \I ant dl' daar in onder 12 gl'nul'md,'

dn-rnpr-lwaardcn bij het besluit worden genoemd, wordun nielll\'t'r~dH('den Ik orn va nj;

van de artiviteit (het \I er k ,1<1ndl' dil!..' heeft nauu-Iij], eon knglt' \ an minder d,ln :; 1-.111,

d.iar naast belreft PI'l-. de ilolnpol~~ing van hl't dwa r sprofiel van dl' dijk nundrr d.in 2:;U 11\

(lp grond van bijlilgl' J) van het gewIJ7igdt· Heshu! m e.r IlJ'i4 gddt \'CH". ('l'n \I wiging "I

uitbreiding van een primaire \\'atl'rkrring w(;1 ren \1,F,R, -bcoordchngvplicht

1.'n behoeve hivr van wordt. vooratgaand ..an dl' gl)(,dkl'uril1g~oliln\'faclg in het k,ldl'I \ .m d\'

\\Id op dl' \\ all'rl-.ering, door dl' inuiaticfru-me: .','n rn l' [ ,bt'l,,'rdL'ling~nntltil' ,1,111

l'l'dt'putet'rdt' Stilten a"ngeb0dl'n, (lp b<lsi~ van dl'n' not it ie bt'~luit (,edt'J'utt','rd,' "t,'lt'n ",

het al dan niet noodzake-lijk i, de proccdure voor dl' M,E,i{ \ a n bijlilgl' l te-doorlopen

_ Î
I,_ PLANVASTSTELLING EN GOEDKEURINGSPROCEDURE

Ingl'\'(\lgl' dl' bepalingl'n \ all dl' Wt'1 op dl' \\ aterkerinj; d ienen de wn"z,lclmhl'dl'n plolab 11'

vinden 0\ ('r('enl-.Ilmslig ('t'n dour dl' beheerder \'astgl:'slI'l,j en door ht-t (,\lllt'gl' \ an

(;edeplIteerde Stilten goedge"l'urd plan,

liet 1'1,,11 urnvat. n,1,151 het belang van dl' \ cilighoid van dl' dijk een in Il'gro1 Ie 'ltweging \ 0111

d .. betrokken maal<,(happrlijl-.,' belangen waaronder landschap. natuur en cultuur hivtori.:

BIJ dl' planvoorbcrcidrng wordt het college van (;t'dq1utl'erdl' Staten alsmede hel

betreftende (Dlk'ge van burgemeester en wethouders betrokken De planvoorben-iding

doorloopt verder een openbare voorbe n-idincsp rocedurc op basi-. van dl' /\Igement' W,'I

B('~tuuJ'sfl'chl (Awb) waa rbi] het ontwerpplan ter ill701gl' wordt gl'lq~d en er de

rmlgelijl-.lwid i, Pill li('n~\\ ijzen Il' uilen Bij dl' definitie\ l' \ cl,l~t('lJing \ an hl'l pion word I

rekening gehlludel1 n1\'I dl' II1gl'dil'ndl' z icnswijzvn.

1 egelijl-.erlijd mei hel ontwer pplan, \\ 1)1den 11'\ ell, Ier inz'lge gelegd dL' aam rilgen \ "'" dl'

l)\'('rheidsbe"luiten di .. nodig ...ijn voor dl' uitvoering \,,111 het plan (vergunningen.

ontheffingen e.d.I.

I ('g('n hl'l go,'dkl'llringsb('sluit van l .cdcputcerd« Staten \ .m het \ ,,,tg('steldl' pl.in "an

beroep wortien ingesteld bij tip Afdeling bestuur-rec htsp raa k \ an de Raad van Slatl'

ï,1 NATUURBESCHERMINGSWET 1998

Per I oktober 2()(lc; is de \.iltuurbrschermings\\'C't lY'iS gcwil7igd In \ crband met dl'

bL'p,lll1lgen \ an dl' VogC'I, en Habit.urichtliin Inge\'olge de gf'\\ iJ7igdl' "el is ern

\ l'rgunning \ l'rei,t \ oor het reali-eren \ an projecten pf het ver richten \ an handelingen dil'
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dt' !..\\ illill'II van dl' natuur lijkt- habrtat-, en dl' habitat~ \ all -oortt-n kunnen \ crslcr hte n-n ut

ppn \ ,'r·,torl'nd dfecl kunru-n hebben t'P dl' ~I'(1f teil W,i,H' oor hl'! gt'bil'd is ,lilngl'l'_ czen

Z0\\ el Lk Oostcrscbcld« ab dl' \"I'~t.'r.,cll('ldl' z ijn onrir-r dl' \)iltllurb('~(hcrmingswl't 1'/9f1

.langl'IH'/en ill~ ~P"cl,lle b('~(h('rmlngs7one I (lor dl' Vogclr ichtlijn en dl' Ontwerp!1('sluiten

Natur.: 2nOn'gebil'd (inc lusu-! .l.ln\\'ij7ing tot bc-c hermd natuurmonument).

1)1' 11' \\ a ti-ren lijn tl" ,'n, bIj .lt' lu rllf'e~l' (. ornnussi« ,1angcllll'ld al, spec iale bescherm ing<',

/unl' \ oor dl' l Iahitatrichtli]» I)e lurupesc l omrmsvu- I... dt \ e r v .,Igo'n, llndn meer d,'zl'

gebieden geplil.ltst op dl> lijst, an gebieden van communit.ur belang \ OOf dl' Atlantiscb«

bi.1g1'1)grilfisl hl' n'gil'

l)e71' gebIeden moeten \ eJ'\ olgen, nog ,11; Il,dnnig (orml'pl worden ailngel\'l'z('n door dl'

1\liniqer v.in l.andbouw Natuur en \'ol'dsel!..\\'alitl'it (1.1\ ") Il,' \ (l(lrlwfI'idingl'1l voor d u-

,1,111\\ Ij/ingsb .. shntcn lijn ga.lndl'

1en ,1,11171('nvan de Vogelnchtlijn vallen dl' daarvoor .lilng"I\'I'len gebieden onder hvt

nieuwe vergunningstelsc! van a rtike l 19d \),ltullrbe<,chermingswet 199A

l en .1dn7i,'n v.in dl' Habitatrichtlijn geldt dat 2(11"ng dl' gebil'l1cn nog niet Iormccl z ijn

,1ill1gl'\\(>ll'Il,Ill't 1,'rgunning~tl't..l'l v an .1rtikl'11Yd \J,ltllurl)I'~(h('fl1lings\\'l't I<}<}tlniet v an

toep,lssing is,

Dl' bepalingen van dl' Habitatnchtliin hebben echter rechtstreekse \\'t'r!..ing PI' de gl'bil'dl'n

die door dl' Europl'~" Cornrnisste op dl' cornrnunitairc lijst lijn geplaat. t. Dat betekent dill bij

besluitvorming over de dijk werken (luk een passende beoordeling moet plaatsvinden in het

gP\ al he: project (mogelijk) ~ignifici1nte etterten hf'l'ft op dl' naruurwaardr-» dir' ingl'\ pig"
dl' Habitatrichtlijn worden beschermd

!\ilngl'/ielll'f reeds een zelfde beoordeling plaatsvindt in hl't kader van lk ,1,1nl'r,l<1g om

\ I'rgunning voor d., ~iltllurbesch,>rlllings\""t 19<}8tvn ,1<1n/il'n \',111dl' onder dl'

Vogelric'htlijn beschermde natuurwaarden ligt het in dl' ft'd,' .lilt de beoorde ling I oo I dl'
halutntnatuurwaarden ook in dat kader plaatsvindt

Lit dt, wet \'()Igt dill voor het vcrk r ijgen \'.111 dl' vcreist« \ ergunning I IIIIf dl' I nl)('lt'ring \ an

d(' d ijkbekledingen. de initiatietnemer een passende beoordeling van de g,'\'olgl'n v oor het

gebied maakt voor zover het project of de handeling afzonder lijk of in combinatie met

ander" projecten of handehngcn significante g('\'"lgen kunnen hebben voor het desbetref

fendl' gl'llil'd, Bij hl'! maken van de passende beoordeling wordt rekening gehouden met de

inst<ll1dhoudingd(,t'lstclling(en I van het gebil'd,

D,' \'('rglll1ning kan worden verleend indien er zckc rheid bl',t,la! dat dl' natuu rlijke

kenmerken van hl'! desbetreffende gebied niet lullen w or dt-n ,'ilngeta~t Indien dit'

zekerheid er niet is of duidelijk is dat er sprake is van l'en ililntilsting en er geen alternatk-v ,

nplos~lI1gen zijn, kan dl' I'l'rgunning slechts worden \ erlel'nd I'anwegl' onder meer

argumenten dil' verband houden met dl' openbare "l'ilighcid in het gel'ill in Ill'! gebied een

pr ior it.ur !I'pt' natuur lijke habitat of t'l'n prioritaire soort voorkomt. Indien l'en prioritair

!I P" n,ltuurlij!..e habitat of l'en prioritaire soort niet voorkomt. 1-,111 de \','rgul1ning slechts

vvrleend worden om dwingende red ..nen van grllllt openbaar h'lang

-,-1 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN

Dl' beheerder dradgt er Lnrg \0(11' dat In spoedig mogelij!.. nil het opstellen van dit plan bil

d" b"l' legdl' b"5tlllH~I,lrgilnl'n dl' dannagt'n worden inged icnd tot het ru-men van d ..

hcs lu itun dit' nodig lijn met het (log op de uit\'t)('ring I an het pl,Hl, Dl' bchvcrder zendt

gclij!..tJjdig IWI ontwerpplan alsrncdc een aischritt \ an dl' ,"anI ril gen aan (,edq'utl'erd('
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Sl,llen \<\',l.1r Iwdi).:, z ullen dl' hi
"
rr1,) hl'l1l'l'mde 1'!'rgullllingl'l1l'n/(1t lllllhdfingcn ""rdt'1l

,1olngCI ra.1;.:d

Flora- en faunawet/Natuurbeschermingswet
l)l'/l' wet Pt'<,cherml.1,lllgl'll(','l'n plilnt-l'n d icr--oor h-n Afh,lIlJ...plilJ... v an dL' ter pl,l<11'"

olall\l'l'7igc soorten i" er voor hel uitv oeren 1',111 d., 1\ l'r~/,l,lll1lwdl'll ('('11 "1l1hl'iting n"dig

Voor enkele illgL'llll'l.'n I oorkomende soorten, g('ldl voor d., uill ()cnng 1,111dl' diJJ...\\ erken

"('11 'llgt'l11l'nt.' l'rij~lt'lIing Voor andr n- dier- CI1/tlr pl,lnl'I'llrtl'n g,'ldl er 1','11 I rit~t,'lling

il1dien gcwl'rJ...t wordt volgens een dm" dt' M iI1l'''.'r I an landhou« :'\,lltlur ,'n

Vovdsc lk waliteit (LI\'V) g'l{'dg!'~.'urd,' gl'drilg" 'Hit' Bij dl' I erhl'll'ring I an cl,' d ijken \l'ord I

gc\\"erkl \ (lIgen, dl' gedrags(udl' van dl' L nu- \ an \V,lll'r,ch,lf'f','n

Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)
Indien hl ijk t dat doof dl' wcrkz aamlu-dr-n.Tde illrichlll1g \ .m) hl't \\·,'r"tefr.'in daaronder

bq~r('pen, vl'rontr"llligl'lld('/~ch,)dl'lijkl" "(11f(,11 in hl't \\",)1,'1 l('r!'lhl kunncn komen.ven

vergunning in hr-t kader van de \Vct l't'rl1l1lrt'iniging llpP"J"\ 1,1J...tC\\·,llt'ren nodig i~, /,11 cle7"

t"d ig en gel110tiveerd worden ,),1ngl'\'r.1agd

Wet milieubeheer (Wm)
Indien voor het werk <liln hl'! dijktraject. hel wer kte-r n-in d,l.1r\'ndt'r bl'gl'\'pen, g\'bruik \\'()rdl

ge 111il.1!-.Ivan een Wm-\'l'rgunningsplichtlgl' inridlting, /,11 den'. \ t1ll! de duur van dl'

\\ crkzaamhcdr-n dal d" inrichting d.iar ,l,lll\\"l'zig mod 71jl1, lijd ig en gl'moti\'I'l'rJ l'en

m ilieuv erg unning worden dange\"l"i1agd

Bouw- en aanleg vergunning
Op grond van het be~tl'll1mingsplaJ1 IS I ()(lr d,' \\ .'1"1"'11 ,1,11) d., ",lt.'1 J...t·rlng .lls l\1dMllg gl't'll

Ih'lIw- of danle)?,\'l'rgunning I l'rl'I~1 \'"nl Ll1\ pr in hl'! kildl'l v.in dl' \\ cr kr-n ti),it'li)kt'

bouwwerken gC'rlailtst dienen It' w ordr-n, bijl'\)(1rb\'l'ld een bouwkcct. Loll d,'<1rin \\(lrdl'n

I oorz ien door midde! van het tijdig (laten I aiJm'ragen \ ,lil een lijdelijk., bou\\'\"rrgulln1l1g

ingl'\,\)lge a rtike] 17 Ww en MtiJ...rl 4() W, ning\\'el

h'l1 ,1itnleg\'('rgunning kan n(lod/"kelijl-. lijn voor bq),hlid,' \\ \'1 k/<l,lmlwd"n

Wegenverkeerswet/Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
Wiltt'rsrhilp Zeeuwse Eilanden wiJ't. "I~ wl'gbl'hl'l'rdl'l, In dl' bl's)t'k ..ta~l' (in l1\ l'rlcg met dl'

gel11e('ntc) de transportroutes voor ,lt' a.mnerncr ,)<111

Wt'lIicht dient er bi) tip uitvoer ing van dl' \\ ('rkcn of bij dl' ,1,111-en illl oer \ an rnatenalen l'en

lijdelijke l·crl-.eprsl11il,ltregl'l genomen tl' \)'urdcn AI...dl' I'I11<.l.lndight'lil'n, dil' d,1i1kiding

gCI en tot het nemen 1',1111'l'rk('l'r~ll1ar)tr.')?,('Jt'n u( het l'I,)"(>.,l'n I .vn \·l'rkl'.'r'I('J...cns, langer

duren dan -t maanden 7.11dl' \\ l'gDehl'l'rdl'l 1.)\ l'lgaan l\)llwl nemen I ,)n \'l'rJ...t','r,np~luitl'n

J),larnJilst kunnen er !log andere Il'rgunningl'nJ(1I1Ihl'ltlilgrn III toc-tr-rnrmngr-n vcreist zijn,

afhankelijk van de ~pl'(itil'!-.I' plililLl'lil~(' (1m~t(lndlgl1('dl'n. I fil'f()p \\"(lrdl nu niet dieper

ingegaan
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rlguur I Ol l'11I(hh~itu,ltl,'

1 iguur 2: I'roirçlgl'llit'd

1 IgUlli l' t~iL'l(liing~l..dalt, l"pla,lgt\'pe~ hllldlgl' '1Ill,ltll'

Iiguur.j' (,I()(liing~"ilMI, ('lndht'()(Hdl'ling Il1l't<;lI1g

h)?ullr 'i: Cl(llliing~",I,lIt, var i.mt I (l(ll)rl..l'lIr~,IIlt'rn,llid)

1 iguur ti: J)\\'.H~I'ro(il'l I, bp~I.l.lnd ,'n nl,'UI\

hguUl 7" I)" <Hsprn(i,'1 2, bl';.I.lilnd l'll nu-uw

, igUlll K: 1)\\'.1r~l'rn(i('11, b,',I.land en nivu«

"Iguur 4: Dw.irsprotic! -l, bestaand en nu-uw

'iguur 10: !)\\'ilr~l'nllll'1 S, b,'~I<l~lld l'n nie-uw

hguur I I I)\\',H~pwtil'1 6, beslaand en nieuw

'igullr 12: J)\,',uspr,'!Jl'I 7, bl';.I.lilnd en nie-uw

"igulIr L', Ill1I'l'n,1.lr\/llhl nu-uwe ~ilu.lllt' pl,ltl',IU ~ '-I\r-.l gl'bl11l\\
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Afbeelding

Plaats van het werk.

SAMENVAITING PLAN BESCHRIJVING WESTKAPELSE ZEEDIJK. GAT VAN WESTKAPELLE - PZDT-R-092731

Samenvatting

In 2011vindt de uitvoering plaats van de dUkverbetering van de Westkapelse Zeedijk, Gat
van Westkapelle. 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 zljn wel toegestaan binnen het stormseizoen.
De belanqrjjkste punten uit deze planbeschrjjvinq zjjn hier samengevat.

De huidige dijk
Het dijkvak van de Westkapelse ZeedUk,Gat van Westkapelle ligt aan de Noordzee, aan de
uiterste westzjjde van Walcheren, direct ten zuiden van het dorp Westkapelle, en in de
gemeente Veere. De situatie en het projectgebied zUnweergegeven in onderstaande
afbeelding. Het gedeelte dat is geselecteerdvoor verbetering ligt tussen dp211 en
dp225+lam, ter plaatse van de overgang met het duingebied en heeft een lengte van
ongeveer 1,4 km. Aan de noordzijde van het traject (dp211) sluit het projectgebied aan op
het djjktraject Westkapelle, welk dijktraject recent is verbeterd. Aan de zuidzijde grenst het
projectgebied aan duingebied (dp225+lam).

In de oorlog in oktober 1944 is de dUk bi] Westkapelle gebombardeerd door de geallieerden
om de inundatie van Walcheren te realiseren. Tijdens de sluiting van het stroomgat in 1945
is het gat met allerlei materialen opgevuld en is de waterkering achterom gelegd. De
huidige waterkering tussen dp213 en dp218 wordt gevormd door dit dUklichaam met
voorliggend duin. Ter plaatse van dp211 is de zogenaamde 'Banaan' aanwezig. De Banaan
is een dam aangelegd met behulp van vrijkomende stenen uit andere werken met als doel

1 PZDT-R-09273 ontw ARCADIS 12



SAMENVATIING PLANBESCHRIJVING WESTKAPELSE ZEEDIJK. GAT VAN WESTKAPELLE - PZDT-R.()92731

de erosie van het achterliggende strand te verminderen. De Banaan zal geen onderdeel uit
maken van de verbeteringswerkzaamheden.
Er zijn een aantal bijzondere constructies direct aanliggend en op de dijk aanwezig. Aan de
Noordzijde van het dijktraject staat een Sherman-tank, ter herinnering aan de Tweede
Wereldoorlog. Ter plaatse van dp214 ligt een skatebaan in het duingebied (buiten de
primaire waterkering). Op het plateau bij het KNRM gebouw staat een radartoren, een
gebouw van de reddingsbrigade en een oorlogsmonument. Op de dijk bevinden zich een
groot aantal paalhoofden, waarvan enkele gekoppeld zijn. Bij dp219 ligt het zogenaamde
'Zuiderhoofd', een gekoppeld paalhoofd. Alle paalhoofden hebben cultuurhistorische
waarde. Daarnaast liggen er in zee vlak voor het Gat van Westkapelle nog twee bunkers uit
de Tweede Wereldoorlog.
Er is een groot aantal dijkovergangen aanwezig. Ter plaatse van dp211+70m, dp213, dp215
en dp224+70m zijn er dijkovergangen voor voetgangers in de vorm van trappen over het
duin. Ter plaatse van de glooiing bij het Zuiderhoofd tussen dp218 en dp220 is een
dijkovergang aanwezig, welke regelmatig door fietsers, voetgangers en voertuigen wordt
gebruikt, waaronder zware voertuigen van de reddingbrigade, vissersboten en voertuigen
die materieel voor strandsuppleties aanvoeren.
Bij dp218 is er een afrit naar het strand aanwezig, welke regelmatig door voertuigen wordt
gebruikt. voornamelijk voor het plaatsen van een aantal strandhuisjes en het bevoorraden
van de strandtenten. Daarnaast zal deze incidenteel door voertuigen van de reddingbrigade
worden gebruikt en door voertuigen die materieel voor strandsuppleties aanvoeren.
Tussen dp218 en dp225 ligt op de buitenberm een verharde onderhoudsstrook die vrij
toegankelijk is voor fietsers en andere recreanten, en zal regelmatig door voertuigen van de
reddingbrigade, voertuigen van vissers, voertuigen ten behoeve van strandsuppleties en
vergunninghouders worden gebruikt. Bij dp211 is ook een verharde onderhoudsstrook
aanwezig, maar deze loopt richting dp212 geleidelijk over in een afrit naar het strand. Er
wordt langs de verharde onderhoudsstroken en op de kruin veel gewandeld en soms
gefietst. Het recreatief gebruik is zeer intensief.

Toetsing van de dijk

De Wet op de Waterkering schrijft voor dat de dijkbeheerder iedere vijf jaar de dijken toetst
aan de veiligheidsnorm. In Zeeland is de veiligheidsnorm vastgesteld op 1/4000 keer per
jaar. Het eindoordeel van de toetsingen luidt als volgt:

De asfaltbekleding op de boventafel/bovenbeloop tussen dp211 en dp214+12m is
'voldoende' getoetst.
De gepenetreerde breuksteen op de ondertafel tussen dp211 en dp212 is 'voldoende'
getoetst.
De aanwezige basaltbekleding (al dan niet ingegoten met asfalt of beton) op de onder-
en boventafel tussen dp220+75m en dp224 zijn 'voldoende' getoetst.
De kreukel berm is overal 'onvoldoende' getoetst. vanwege de grote variêteit en het
ontbreken van een kreukelberm op veel plaatsen langs het traject.
De overige bekledingen zijn afgekeurd.

Bij de toetsing is bovendien gebleken dat de kruin achter het gebouw van de
reddingsbrigade onvoldoende hoog ligt.

De nieuwe constructie

Op basis van de geometrie, technische toepasbaarheid, hydraulische en ecologische
randvoorwaardenvakken is het dijkvak opgedeeld in zeven deelgebieden, waar de
bekleding verbeterd dient te worden, te weten:

I PZDT·R-09273 ontw ARCADIS I 3



SAMENVAITING PLANBESCHRIJVING WESTKAPELSE ZEEDIJK, GAT VAN WESTKAPELLE· PZDT.R.o92731

Deelgebied I: dp2ll - dp2l4+ l2m

Deelgebied 11:dp2l8-30m - dp2l8+40m

Deelgebied Ill: dp2l8+40m - dp2l9+80m

Deelgebied IV: dp2l9+80m - dp22l

Deelgebied V: dp22l - dp223+30m
Deelgebied VI: dp223+30 - dp224

Deelgebied VII: dp224 - dp225+ lOm

In de deelgebieden Ven VI is de bestaande basaltbekleding op onder- en boventafel 'goed'

getoetst. Deze deelgebieden hoeven op het benedenbeloop niet te worden verbeterd en

worden daarom niet beschouwd in de keuze voor bekledingstypen,

Bij het ontwerp van de nieuwe steenbekleding is uitgegaan van de beschikbaarheid van

herbruikbaar materiaal, de resultaten van de toetsing, inpassing in het landschapsadvies,

natuurwaarden, de technische toepasbaarheid, uitvoerings- en beheersaspecten en kosten,
Op basis van deze afweging komt variant 1 als voorkeursvariant naar voren. Bij deze variant

worden zowel de onder- als boventafel uitgevoerd in breuksteen ingegoten met asfalt.

Achter het gebouw van de reddingsbrigade wordt een nieuwe verharde kruin en verhoogde

kruin op N.A.P.+9,O m aangelegd, die aansluit op het duin aan de zuidzijde en de oude dijk

aan de noordzijde. Aan beide zijden wordt met behulp van gepenetreerde breuksteen een
verborgen glooiing aangelegd, zodat er een goede overgangsconstructie ontstaat tussen dijk

en duin. Delen (aansluitingen) op het bovenbeloop worden in open steenasfalt uitgevoerd.

Het projectgebied sluit aan op een tweetal duingebieden, bij dp2l3 en dp2l8. Om de
veiligheid van de waterkering bij duinafslag te kunnen waarborgen, wordt de overlaging
van de bekleding doorgezet tot dp2l4, net voor de bestaande skatebaan ten oosten van
dp2l4. Bij dp2l8 wordt de nieuwe bekleding tot 30 m onder het bestaande duin doorgezet.

De duinvoetverdediging wordt versterkt vanaf dp2l9+80m tot dp223+30m. De aanwezige
diaboolblokken worden overlaagd met gepenetreerde breuksteen. Het gedeelte tussen

dp223+30m en dp225+ lOm hoeft niet te worden verbeterd. Er is hier namelijk voldoende

volume zand in het duin aanwezig.

Effecten op de omgeving
Het projectgebied ligt geheel in het Natura 2000 gebied 'Westerschelde & Saeftinghe'. Door

het treffen van een aantal mitigerende maatregelen zijn geen significante effecten te

verwachten op soorten en habitats. Het aanpassen van bekledingen leidt bij vervanging 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 zijn slechts tijdelijk 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 cultuurhistorische objecten in dit dijktraject worden zo veel mogelijk behouden.

1 PIDT·R.Q9273 ontw ARCADIS 14



SAMENVATTING PLAN BESCHRIJVING WESTKAPELSE ZEEDIJK. GAT VAN WESTKAPELLE - PZDT-R-092731

De recreatieve functies van het dijkvek zullen tegelUkertUd met de dUkverbetering hersteld
worden en plaatselijk rnoqeljjk verbeterd. De planning van de werkzaamheden zal worden
afgestemd met de Stichting Strandexploitatie Walcheren. Rond Pasenwordt elkjaar het
evenement 'Races by the sea' gehouden bUWestkapelle. Om overlast te beperken. wordt
gedurende dit evenement niet gewerkt.

De aan- en afvoer van materieel en goederen kan geluidsoverlast of verkeershinder
veroorzaken voor de omgeving (omwonenden. recreanten en nabjjqeleqen voorzieningen).
De overlast is echter van tUdelUke aard en zal geen permanente gevolgen hebben. Door een
zorgvuldige keuze van de transportroutes en planning van de werkzaamheden zal de
verkeershinder tot een minimum worden beperkt.
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