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

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

De veiligheidseisen zijn streng: elke Zeeuwse dijk moet een superstorm kunnen weerstaan die theoretisch gezien 

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

 voldoen. Elk jaar pakt het projectbureau zo’n zeven dijktrajecten aan. In 2012 is onder meer het dijktraject 

Stavenissepolder aan de beurt. 
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De gevolgen op een rij
•  Vanwege de veiligheid is het werkterrein afgesloten, recreatie is daar dus tijdelijk niet mogelijk. 

•  Het strandje bij de Westhavendam is tussen 1 maart en 15 juni niet bereikbaar in verband met 

de werkzaamheden. 

•  Het werk ter hoogte van de camping voeren we tussen 1 maart en 15 juni uit. In die tijd is het 

terrein daar afgesloten. 

•  Camping Stavenisse blijft te allen tijde bereikbaar. 

•  Er zijn vaste routes voor het werkverkeer. Deze wegen houden we stof- en moddervrij.

Wat gaan we doen?
De dijk bestaat voornamelijk uit gras met aan de onderkant steenbekleding. 

We vervangen de huidige bekleding door nieuwe betonzuilen. Ook hergebruiken 

we ‘Haringmanblokken’ die op veel dijken liggen. Door de blokken te kantelen, 

vormen ze een zwaardere en weer degelijke steenbekleding. Aan de voet van 

de dijk komen grote breukstenen die we in de buurt van de camping met asfalt 

overgieten. De bovenkant van de dijk blijft groen. 

Extra voorzieningen
We versterken de dijk niet alleen, we leggen ook een aantal voorzieningen 

aan die recreatie op de dijk comfortabeler maken. Bij het strandje bij de 

Westhavendam komt een trap voor zwemmers en bij camping Stavenisse 

plaatsen we vier trappen. Vanaf het strandje komt een nieuw, geasfalteerd 

onderhoudspad over de kruin, dat deels opengesteld wordt voor fi etsers. Het 

fi etspad sluit aan op het bestaande fi etspad vanuit Stavenisse en loopt door tot 

de Westnol. Daar sluit het aan op de bestaande, nu onverharde, binnendijkse 

weg. Die weg verharden we zodat daar straks gefi etst kan worden.

Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband van:

Lengte: 5 kilometer

Periode: 1 maart - 1 november 2012

Aannemer: AVK / De Klerk
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Dijkversterking

1  Werkzaamheden voor 15 juni

2  Werkzaamheden na 15 juli

3  Werkzaamheden hele periode
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A  Westhavendam

B  Westnol

C  Camping Stavenisse

QR-code
Scan de QR-code om direct 
naar de site te gaan!


