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IpoldPlanbeschrijving Hoedekenskerke restant

Afbeelding

Planlocalle en omgeving.

Samenvatting

In 2012 vindt de uitvoering plaats van de dijkverbetering van het dijkvak Hoedekenskerke

Restant. 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

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

oktober, worden uitgevoerd. Voorbereidende werkzaamheden en het overlagen van

bestaande bekleding zijn wel toegestaan binnen het stormseizoen.

De belangrijkste punten uit deze planbeschrijving zijn hier samengevat.

De huidige dijk
Het dijkvak ligt aan de noordzijde van de Westerschelde in de gemeente Borssele, en valt •

onder het beheer van het waterschap Scheldestromen. Het gedeelte dat is geselecteerd voor

verbetering ligt in de voormalige veerhaven tussen dp 372+58 m en dp 375 en heeft een

lengte van ongeveer 242 m.
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Het dijktraject tussen dp 353 en dp 376 is in 2006 in het kader van Project Zeeweringen

verbeterd. Het havenplateau dient nog verbeterd te worden. Dit deel is gelegen tussen dp

373 +62m en dp 374 +43m en wordt "Hoedekenskerke Restant" genoemd. Verbetering van

het havenplateau was niet uitgevoerd vanwege plannen waarbij de bestaande haven geheel

zou wijzigen. De wens bestaat om het paviljoen restaurant "De Steiger"op een andere locatie

te herbouwen. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om het bestemmingsplan hierop

aan te passen. Bij het ontwerp is ervan uit gegaan dat het restaurant op het haven plateau

wordt verwijderd.
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De haven is aan de oostzijde afgeschermd door een 300m lange golfbreker welke onder
dagelijkse omstandigheden bescherming biedt tegen golfaanval. De golfbreker maakt geen
onderdeel uit van de primaire waterkering. In de haven is een aanlegsteiger voor
plezierjachten ter hoogte van de damwandkade. De havenmonding is georiënteerd op het
zuidoosten en ligt direct aan de stroomgeul het Middelgat.

Het havenplateau is op een niveau van NAP + 3,70m en is bekleed met een
klinkerverharding met daaronder zand. Op het plateau naast het paviljoen restaurant staat
een voormalig wachthuisje van de voormalige veerdienst Hoedekenskerke - Terneuzen.

Tussen dp 373+62m en dp 374+25m is het talud voor het plateau bekleed met basalt en
voor het resterende is een damwandconstructie aanwezig welke in slechte staat verkeerd.
De berm en het bovenbeloop, het overige deel van de boventafel, zijn met klei en gras
bekleed. De berm begint op een niveau van circa NAP + 5,8 m .

• Het talud van de aangrenzende dijkvakken is al verbeterd en bekleed met betonzuilen.

Toetsing van de dijk
De Waterwet schrijft voor dat de dijkbeheerder iedere zes jaar de dijken toetst aan de
veiligheidsnorm (voorheen was dit vastgesteld door de Wet op de Waterkering). In Zeeland
is de veiligheidsnorm vastgesteld op 1/4000 keer per jaar. Eenvoudig gezegd moet een dijk
in Zeeland een zeer zware stormvloed kunnen weerstaan met een gemiddelde kans van
voorkomen van 1/4000 per jaar.

Het eindoordeel van de toetsingen luidt als volgt:
• Alle aanwezige bekledingen zijn afgekeurd.
• De aanwezige damwand is afgekeurd.

De nieuwe constructie
Bijhet ontwerp van de nieuwe bekleding is rekening gehouden met beschikbaarheid van
herbruikbaar materiaal, inpasbaarheid in het landschap, de technische en ecologische
toepasbaarheid van verschillend bekledingstypen, uitvoerings- en beheersaspecten, en
kosten.

De huidige basaltbekleding wordt versterkt door een volledig gepenetreerde
overlagingsconstructie van breuksteen 10-60kg afgestrooid met lavasteen.

De damwandconstructie wordt verbeterd door een aansluiting hierop met gepenetreerde
breuksteen welke goed aansluit op de overlagingsconstructie. Op deze wijze wordt in de
haven een constructie gerealiseerd van volledig gepenetreerde breuksteen afgestrooid met
lavasteen.

Het havenplateau wordt bekleed in asfalt met een funderingsconstructie van hydraulische
fosforslakken. In overleg met de gemeente Borssele wordt de toplaag van het asfalt
afgewerkt met een zogenaamde "streetprint" in de vorm van straatklinkers, wat leidt tot
een cultuurhistorische en landschappelijke verbetering.

De huidige dijk achter het havenplateau wordt verstrekt met een bermconstructie op
ontwerppeil. De aansluitende delen op het havenplateau zijn al verstrekt met een
buitenberm op NAP + 6,40m, die met afritten aansluit op het havenplateau. Het talud
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boven havenplateau zal ook uitgevoerd worden in betonzuilen zoals de aangrenzende

helling van de al uitgevoerde verbetering.

Door tegen het huidige dijkprofiel een bermconstructie op ontwerppeil aan te leggen

ontstaat er tevens een doorgaande onderhoudsstrook. De huidige afrit naar het

havenplateau nabij dp 375 komt hierdoor te vervallen en de afrit nabij dp 373 blijft wel

gehandhaafd. Om een toekomstige kruinverhoging naar de buitenzijde mogelijk te maken

dient de aanwezige buitendijkse bebouwing te worden gesloopt. Een verhoging van de dijk

naar de binnenzijde is uitgesloten door de aanwezigheid van het stationnetje

Hoedekenskerke.

Effecten op de omgeving
Het projectgebied ligt binnen de Natura 2000 gebied Westerschelde en Saeftinghe. Door het

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

verwachten op soorten en habitats die binnen het kader van de Natuurbeschermingswet

1998 een beschermde status genieten. •Ook voor de soorten die op grond van de Flora- en faunawet bescherming genieten, zijn de

mitigerende maatregelen voldoende om wezenlijke effecten te voorkomen. 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 afhankelijk 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.

Uitgangspunt met betrekking tot cultuurhistorie is dat de aanwezige cultuurhistorie, waar

mogelijk, wordt behouden. Er zullen door de dijkwerkzaamheden geen cultuurhistorische

objecten verdwijnen.

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

recreanten, nabijgelegen bedrijven) slechts tijdelijke geluidsoverlast of (verkeers)hinder tot

gevolg. Door een zorgvuldige keuze van transportroutes zal de verkeershinder tot een

minimum worden beperkt.

•
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Afbeelding

Planlocene en omgeving.

PlANBESCHRINING HOE DEKENS KERKE RESTANT IW4Bli

Samenvatting

In 2012 vindt de uitvoering plaats van de dijkverbetering van het dijkvak Hoedekenskerke

Restant. 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

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

oktober, worden uitgevoerd. Voorbereidende werkzaamheden en het overlagen van

bestaande bekleding zijn wel toegestaan binnen het stormseizoen.

De belangrijkste punten uit deze planbeschrijving zijn hier samengevat.

De huidige dijk
Het dijkvak ligt aan de noordzijde van de Westerschelde in de gemeente Borssele, en valt •

onder het beheer van het waterschap Scheldestromen. Het gedeelte dat is geselecteerd voor

verbetering ligt in de voormalige veerhaven tussen dp 372+58 m en dp 375 en heeft een

lengte van ongeveer 242 m.
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Het dijktraject tussen dp 353 en dp 376 is in 2006 in het kader van Project Zeeweringen

verbeterd. Het havenplateau dient nog verbeterd te worden. Dit deel is gelegen tussen dp

373 +62m en dp 374 +43m en wordt "Hoedekenskerke Restant" genoemd. Verbetering van

het havenplateau was niet uitgevoerd vanwege plannen waarbij de bestaande haven geheel

zou wijzigen. De wens bestaat om het paviljoen restaurant "De Steiger"op een andere locatie

te herbouwen. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om het bestemmingsplan hierop

aan te passen. Bij het ontwerp is ervan uit gegaan dat het restaurant op het haven plateau

wordt verwijderd.
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De haven is aan de oostzijde afgeschermd door een 300m lange golfbreker welke onder
dagelijkse omstandigheden bescherming biedt tegen golfaanval. De golfbreker maakt geen
onderdeel uit van de primaire waterkering. In de haven is een aanlegsteiger voor
plezierjachten ter hoogte van de damwandkade. De havenmonding is georiënteerd op het
zuidoosten en ligt direct aan de stroomgeul het Middelgat.

Het havenplateau is op een niveau van NAP + 3,70m en is bekleed met een
klinkerverharding met daaronder zand. Op het plateau naast het paviljoen restaurant staat
een voormalig wachthuisje van de voormalige veerdienst Hoedekenskerke - Terneuzen.

Tussen dp 373+62m en dp 374+25m is het talud voor het plateau bekleed met basalt en
voor het resterende is een damwandconstructie aanwezig welke in slechte staat verkeerd.
De berm en het bovenbeloop, het overige deel van de boventafel, zijn met klei en gras
bekleed. De berm begint op een niveau van circa NAP + 5,8m.

Het talud van de aangrenzende dijkvakken is al verbeterd en bekleed met betonzuilen.

Toetsing van de dijk
De Waterwet schrijft voor dat de dijkbeheerder iedere zes jaar de dijken toetst aan de
veiligheidsnorm (voorheen was dit vastgesteld door de Wet op de Waterkering). In Zeeland
is de veiligheidsnorm vastgesteld op 1/4000 keer per jaar. Eenvoudig gezegd moet een dijk
in Zeeland een zeer zware stormvloed kunnen weerstaan met een gemiddelde kans van
voorkomen van 1/4000 per jaar.

Het eindoordeel van de toetsingen luidt als volgt:
• Alle aanwezige bekledingen zijn afgekeurd.
• De aanwezige damwand is afgekeurd .

De nieuwe constructie
Bijhet ontwerp van de nieuwe bekleding is rekening gehouden met beschikbaarheid van
herbruikbaar materiaal, inpasbaarheid in het landschap, de technische en ecologische
toepasbaarheid van verschillend bekledingstypen, uitvoerings- en beheersaspecten, en
kosten.

De huidige basaltbekleding wordt versterkt door een volledig gepenetreerde
overlagingsconstructie van breuksteen 10-60 kg afgestrooid met lavasteen.

De damwandconstructie wordt verbeterd door een aansluiting hierop met gepenetreerde
breuksteen welke goed aansluit op de overlagingsconstructie. Op deze wijze wordt in de
haven een constructie gerealiseerd van volledig gepenetreerde breuksteen afgestrooid met
lavasteen.

Het havenplateau wordt bekleed in asfalt met een funderingsconstructie van hydraulische
fosforslakken. In overleg met de gemeente Borssele wordt de toplaag van het asfalt
afgewerkt met een zogenaamde "streetprint" in de vorm van straatklinkers, wat leidt tot
een cultuurhistorische en landschappelijke verbetering.

De huidige dijk achter het havenplateau wordt verstrekt met een bermconstructie op
ontwerppeil. De aansluitende delen op het havenplateau zijn al verstrekt met een
buitenberm op NAP + 6,40m, die met afritten aansluit op het havenplateau. Het talud
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boven havenplateau zal ook uitgevoerd worden in betonzuilen zoals de aangrenzende

helling van de al uitgevoerde verbetering.

Door tegen het huidige dijkprofiel een bermconstructie op ontwerppeil aan te leggen

ontstaat er tevens een doorgaande onderhoudsstrook. De huidige afrit naar het

havenplateau nabij dp 375 komt hierdoor te vervallen en de afrit nabij dp 373 blijft wel

gehandhaafd. Om een toekomstige kruinverhoging naar de buitenzijde mogelijk te maken

dient de aanwezige buitendijkse bebouwing te worden gesloopt. Een verhoging van de dijk

naar de binnenzijde is uitgesloten door de aanwezigheid van het stationnetje

Hoedekenskerke.

Effecten op de omgeving
Het projectgebied ligt binnen de Natura 2000 gebied Westerschelde en Saeftinghe. Door het

treffen van een aantal rnitigerende maatregelen zijn er geen significante effecten te

verwachten op soorten en habitats die binnen het kader van de Natuurbeschermingswet

1998 een beschermde status genieten.

Ook voor de soorten die op grond van de Flora- en faunawet bescherming genieten, zijn de

mitigeren de maatregelen voldoende om wezenlijke effecten te voorkomen. 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 afhankelijk 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.

Uitgangspunt met betrekking tot cultuurhistorie is dat de aanwezige cultuurhistorie, waar

mogelijk, wordt behouden. Er zullen door de dijkwerkzaamheden geen cultuurhistorische

objecten verdwijnen.

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

recreanten, nabijgelegen bedrijven) slechts tijdelijke geluidsoverlast of (verkeers)hinder tot

gevolg. Door een zorgvuldige keuze van transportroutes zal de verkeershinder tot een

minimum worden beperkt.
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Samenvatting

In 2012 vindt:. de uitvoering plaats van de dijkverbetering van het dijkvak Hoedekenskerke

restant. 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 best.aande

steenbekleding wordt opengebroken alleen buiten het. st.orrnseizoen, van 1 april t.ot. 1

oktober, worden uit.gevoerd. Voorbereidende werkzaamheden en het. overlagen van

bestaande bekleding zijn wel t.oegest.aan binnen het. storrnseizoen.

De belangrijkst.e punten uit. deze planbeschrijving zijn hier samengevat.

De huidig_ dijk

Het dijkvak ligt. aan de noordzijde van de Westerschelde in de gemeente Borssele, en valt.

onder het. beheer van het. wat.erschap SCheidest.romen. Het. gedeelt.e dat is geselecteerd voor

verbet.ering ligt. in de voormalige veer haven tussen d p 372+58 m en d p 375 en heeft. een

lengt.e van ongeveer 242 m.

Het dijkt.raject.tussen dp 353 en dp 376 is in 2006 in het. kader van Project. Zeeweringen

verbet.erd. Het havenplat.eau dient nog verbet.erd t.e worden. Dit. deel is gelegen t.ussen dp

373 +62", en dp 374 +43", en wordt \\Hoedekenskerke Restant." genoemd. Verbetering

het. havenplateau was niet uit.gevoerd vanwege plannen waarbij de bestaande haven geheel

zou wijzigen. De wens best.aat. om het. paviljoen restaurant. "De Steiger"op een andere locatie

te herbouwen. De gemeent.e onderzoekt. de mogelijkheid om het. bestemmingsplan hierop

aan te passen. Bij het. ont.werp is ervan uit.gegaan dat het rest.aurant. op het. haven plateau

wordt. verwijderd.

De haven is aan de oostzijde afgeschermd door een 300 m lange golfbreker welke onder

dagelijkse omstandigheden bescherming biedt t.egen golfaanval. De golfbreker maakt geen

onderdeel uit van de primaire waterkering. In de haven is een aanlegsteiger voor

plezierjacht.en ter hoogt.e van de damwand kade. De havenmonding is georiênt.eerd op het

zuidoosten en ligt direct aan de st.roomgeul het. Middelgat.

Het. havenplateau is op een niveau van NAP + 3,70 m en is bekleed met een

klinkerverharding met daaronder zand. Op het plateau naast het. paviljoen restaurant. st.aat

een voormalig wacht.huisje van de voormalige veerdienst. Hoedekenskerke - Terneuzen.

Tussen d P 373+62 m en d P 374+25 m is het talu d voor het. plateau bekleed met. basalt en

voor het. rest.erende Is een damwandconst.ructie aanwezig welke in slecht.e st.aat verkeerd.

De berm en het. bovenbeloop, het overige deel van de bovent.afel, zijn met. klei en gras

bekleed. De berm begint op een niveau van circa NAP + 5,8 m.

Het talud van de aangrenzende dijkvakken is al verbeterd en bekleed met. betonzuilen.

IrZDT-R-l0289 o.'w ARCADIS
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T0_t..1""9 v_n de dijk

De Wat.ervvet. schrijft. voor dat. de dijkbeheerder iedere zesjaar de dijken t.oet.st aan de

veiligheidsnorm (voorheen vv e e dit vast.gesteld door de Wet op de Wat.erkerlng). In Zeeland

is de veiligheidsnorm vastgesteld op 1/4000 keer per jaar. Eenvoudig gezegd moet een dijk

in Zeeland een zeer zvvare stormvloed kunnen vv e e r s t e e rr met een gemiddelde kans van

voorkomen van 1/4000 per Jaar.

Het eindoordeel van de toetSingen luidt als volgt:

Alle aanvvezige bekledingen zijn afgekeurd.

De aanvvezige damvvand is afgekeurd.

Bij het ontvverp VBn de nieuvve bekleding is rekening gehouden met beschikbaarheid van

herbruikbaar rrv e t e rr e et, inpasbaarheid in het. landschap, de technische en ecologische

t.o e o e e o e e r tv ercr van verschillend bekledingstypen, uitvoerings· en beheersaspecten, en

kosten.

De hUidige basaltbekleding vvordt. verst.erkt door een volledig gepenetreerde

overlagingsconstructle van breuksteen 10-60 kg afgestraald met lavast.een.

De damvvandconst:ruct.le vvordt verbeterd door een aansluiting hierop met gepenetreerde

breuksteen vvelke goed aansluit op de overlagingsconstruct:ie. Op deze vvlJze wordt. in de

haven een constructie gerealiseerd van volledig gepenetreerde breuksteen afgestrooid met.

t e v e s t e e r- .

Het havenplat:eau vvordt bekleed In asfalt met. een funderingsconst:ructie van +r y cr r e csrr sc tv e

r o s r o r sr e k k e r- . In overleg met de gemeente BOrSsele vvordt de t.oplaag van het asfalt

afg8vverkt met een zogenaam de streetprint. in de vorm van straatklinkers, vvat: leidt. tOt

een cult.uurhistorISch*'! An landschl'lppelijke verbetering
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De huidige dijk achter het. haven plateau wordt verst.erkt. met een bermconstructie op

o o c vv e r o p e t t . De aansluitende delen op het. havenplat.eau zijn al verst.erkt. met. een

buit.enberm op NAP + 6,40 rn, die met a r r rr.t e rv aansluit. op het. havenplateau. Het: t.alud

boven het. havenplat.eau zal ook uit.gevoerd vv o r cre e- In bet.onzullen zoals de aangrenzende

helling van de al uit.gevoerde verbet.ering.

Doort.egen het huidige dijkprofiel een bermconstruct.ie op ont.vverppeil aan t.e leggen

ont.st.aat er t.evens een doorgaande onderhoudsst.rook De huidige afrit. naar het.

havenplat.eau nabij dp 375 komt hierdoor t.e vervallen en de afrit. nabij dp 373 blijft vvel

gehandhaafd. Om een toekomst.ige kruinverhoging naar de buitenzijde mogelijk t e maken

dient. de aanwezige buit.endijkse bebouwing te worden gesloopt. Een verhoging van de dijk

naar de binnenzijde rs uitgeslot.en door de aanwezigheid van het s t e t r o r- rve tj e

Hoedekenskerke.

E"ecten op de olT'lgevl"Q

Het projectgebied ligt binnen de Natura 2000 gebied West.erschelde en Saeftlnghe. Door het.

t.reffen van een aant.al mit.igerende maatregelen zijn er geen significante effecten te

verwacht.en op soor'Len en habit.ats die binnen het: kader van de NatuurbeSchermingswet:

1998 een beschermde s t e t.cr s geniet.en.

Ook voor de soorten die op grond van de Flora- en faunawet bescherming geniet.en, zijn de

mit.igerende maat.regelen voldoende om wezenlijke effect.en t er voorkomen. Het aanpassen

van bekledingen leidt bIJ vervanging in de eerste r o s t e ri t.r e e Lt.tj cr tot: rve q a tr e v e effect-en op de

natuurwaarden. Door het verwijderen of overlagen van de huidige bekleding wordt de

begroeiing op de bekleding (met de daarvan afhankelijk fauna) ook verwijderd. Deze

efFect.en kunnen niet voorkomen worden, maar zijn slechts t.ijdelijk van aard. Nadat de

nieuwe bekleding IS aangebracht, zullen zich op termijn weer natuurwaarden o rr t vc r k jc er e rv,

Omdat in het ontwerp tegemoet wordt gekomen aan het. landschapsadVIes, Zijn geen

negat.ieve effecten t.e verwacht.en t.en aanzien van het landschap

Uitgangspunt met. betrekking tot cultuurhistorie tS dat. de aanvvezige cult.uurhlstorie, waar

mogelijk, wordt. behouden. Er zullen door de dljkw"'~rkzaamheden geen cultuurhistorische

objecten verdwijnen

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

recreanten, nabijgelegen bedrijven) slecht:s t.ljdellJke geluIdsoverlast. of (verkeers)hlnder tot:

gevolg. Door een a o r q v cst c rq e keuze van r.r e n s p o r t r o o t e s zal de v o r k e e r s rs r o cre r tot een

minimum worden beperkt.
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Inleid

Een groot deel van de Nederlandse dijken vvordt aan de zeezijde tegen golven beschermd

door een st.eenbekleding. UIt: vvaarnemingen van de Zeeuvvse vvaterschappen en onderzoek

van de Technische Adviescom rrr t s sre voor de Waterkeringen (TAW) is gebleken dat veel

steenbekledingen In Zeeland onvoldoende tegen zeer zvvare stormen bestand zijn en niet

voldoen aan de veiligheidsnorm Ze zijn In veal gevallen te licht. Daarom is in 1996 het

project Zeeweringen gest.art en vverken Rijksvvaterstaat en de Zeeuvvse vvaterschappen

samen In het projectbureau Zeevveringen. Doel van het project is de met steen beklede delen

van de bUItentaluds van de dijken t:e verbeteren op de plaatsen vvaar dat: nodig is. Andere

aspecten aangaande de sterk't.e van cre dijken blijven t ri principe buiten beschouvving.

Voor de ult.voering In 2012 zijn meerdere dijkvakken langs de Oostersehelde an

Westerschelde uitgekozen, vv e e r o rr ct e r het traject Hoedekenskerke Restant. Het dijkvak heeft

een lengte van ongeveer 242 m. Zie onderstaande afbeelding en Figuur 1 van Bijlage 2.
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Na de verbetering moet de s t e e n o e xr e crr o c van dit. dijkt.raject voldoen aan de

veiligheidsnorm zoals die is vast.gelegd in de Wat.ervvet. Veiligheid heeft de eerst.e priorit.eit,

maar bij de dijkverbet.ering is er ook aandacht. voor de gevolgen van het vverk voor

landschap, natuur, cultuurhistorie (de zogenoemde LNC-vvaarden) en eventuele andere

belangen

Deze ptanbeschrijving (met bijlagen) bevat. alle informat.ie die relevant vv o r crt. geacht voor de

inspraakprocedure en de uit.eindelijke besluit.vorming Naast een beschrijving van de

situatie op en rond het.t.raject en de randvoorvvaarden en uitgangspunten die bij de

uit.vverking van dit: plan zijn gehanteerd, vindt. er een onderbouvving en beschrijving plaats

van het nieuvve ont.werp. Ten behoeve van de uitvoering zijn maatregelen opgenomen en

worden voorzieningen, die zullen vvorden get.roffen om eventuele nadelige effect.en van het

werk op de LNC-waarden te beperken (mit.lgerende en verbetermaatregelen), beschreven.

Afsluitend wordt ingegaan op de te volgen procedures en de besluitvorming rond dit plan.

Deze planbeschrijving is een samenvatt.ing van het t.echnisch ontvverp en de uitgevoerde

nat.uurt.oetsen. Alle relevant.e documenten zijn vermeld in de lijst met. referenties (Bijlage 1).

De planbeschrijving is bedoeld.

als m.e.r.-beoordelingsnotitie, zoals bedoeld in artikel 7.8a eerste lid van de Wet

milieubeheer;

als plan zoals bedoeld in artikel 5 van de Watervvet

als basis voor het. aanvragen van vergunningen en/of ontheffingen, vv a e r o r+o e r de

ontheffing van de bepalingen in de F,ora- en faunavvet en vergunningen op grond van de

natuurbescherrningsvvet 1998.

VOlgens de Europese Vogel- en Habit.at.richtlijn, die ge'fm plementeerd is in de

Natuurbeschermingsvvet 1998, moet voor ingrepen die mogelijk een signif'icant effect op de

nat.uurvvaarden hebben een passende beoordeling vvorden uitgevoerd De resultaten van

de beoordeling zijn in deze planbeschrijving rneegenomen. In het. kader van de F,ora- en

faunavvet. dient vastgesteld te vvorden of een ont.heffing noodzakelijk IS.

De planbeschrijving is door het projectbureau Zeevveringen opgest.eld În overleg met de

beheerder van de dijk, het vv e t e r sc t-i a p Scheldestrornen. Na vaststelling van de

planbeschrijving door de beheerder vvordt. dit. ontvverpplan zovvel bij de beheerder als bij de

provincie Zeeland t e r inzage gelegd. Gedurende de inspraak periode krijgt eenieder de

gelegenheid om zijn of haar zienswijze over het. plan aan de p r o v t o cre kenbaar r.e maken

Mogelijk zijn de zienswijzen voor de beheerder aanleiding om het plan t e vc tj z t q e ri . De

zienswijzen en de (eventueel geVVijZigde) planbeschrijving vvorden vervolgens definitief

vastgest.eld door de beheerder en ter goedkeuring aan Gedeput.eerde Staten van Zeeland

voorgelegd. Hun b e s t o t t. over de goedkeuring vvordt binnen zes vveken bekendgemaakt.

Voordat Gedeputeerde Staten het plan goedkeuren, beslissen Lij of het al dan niet_

noodzakelijk IS om voorafgaand aan het. goedkeurlngsbeslui't een milleueffectrapportte

laten opstellen.
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Situ atie b esc h rijvi n 9

2.1 DE DIJK

2.1.1 HUIDIGE SITUATIE

Het dIjkvak Hoedekenskerke Rest:ant ligt: aan de noordzijde van de Westersehelde, in de

gemeente Borsse'e. Het. traject. valt onder het. beheer van het vvaterschap Scheldestromen. De

srt cr e tr e en het. projectgebied zijn \Neergege\len in Figuur 1 en Figuur 2 van Bijlage 2, Het:

gedeelte dat. is geselecteerd voor verbetering ligt in de voormalige veer-haven tussen dp

372+58 m en d p 375 en heeft een lengte va n ongeveer 242 rr-r ,

De haven is aan de oostzijde afgeschermd door een 300 m lange havendam 'Zeedijk' welke

onder dagelijkse omstandigheden bescherming biedt t.egen golfaanvat. De ingang van de

haven Irgt aan de zuidoost. ZIJde. Een aanlegsteiger voor plezierjacht.en is gelegen in de

haven t.er hoogt.e van de damwandkade. De golfbreker maakt geen onderdeel uit. VBn de

p e r rrr e t ee wat.erkering In de haven IS een aanlegst.elger voor plezierjachten ter hoogte van de

cr e rrr vv e r- cr k e cre . De havenmonding is georiênteerd op het. zuidoosten en ligt direct aan de

stroomgeul het. Middelgat..

Hoedekenskerke was een belangrijke veerhaven aan de Westerschelde met. veerdiensten

naar Antwerpen en Terneuzen. De t e e t s t.e veerdienst. vc e r cr in 1972 opgeheven omdat de

b a v e o onderhavig was aan verzanding. Sinds 1998 vaart in de zomermaanden een fiets-

voet.veer naar Terneuzen. DiChtbij de haven is het st.ation van de toeristische

st.oomtreindienst Goes-Hoedekenskerke, Een paviljoen restaurant. ,. De Steiger"

daarnaast: een voormalig wachthuisje van de voormalige veerdienst zijn e e o w e z t q op het

havenplateau.

Het. dijktraject tussen dp 353 en dp 376 is In 2006 in het kader van Project Zeeweringen

verbeterd. Het havenplateau dient nog verbeterd te vvo r cre rv , Dit deel is gelegen tussen dp

373 +62"., en dp 374 +43m en wordt. \'Hoedekenskerke Restant." genoemd. Verbet.ering

het havenplateau was niet uitgevoerd vanwege plannen waarbij de best:aande haven geheel

zou wijzigen, De wens best.aat. om het. paviljoen restaurant. "De St:eiger"op een andere locatie

te herbouwen. De gemeente onderzoekt: de mogelijkheid om het. bestem mingsplan hierop

aan re passen. Bij het. ontwerp is ervan uit gegaan cr e t het r e st e o r e rvr op het havenplateau

vv cr r dt vervv Ij cre r c .
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2.12 OPBOUW EN BEKLEDING

De karakteristieke dwarsprofielen van het haven plateau zIJn \Neergegeven in Figuur 6 en

Figuur 7 van Bijlage 2. Hieronder vv o r o t beschreven hoe de bekleding in principe 15

OP9_ebouvvd

Het profiel van de diJk oe sr e a r in het: algemeen Uit de teen, de ondert.afel, de boventafel, de

berm en het b o v e o b eLo o p . De scheiding t.ussen de onder- en de boventafel ligt op het niveau

van Gem;ddeld Hoogwacer (GHW). NAP + 2,31 rrt ,

Hey. t.a r cs cr van de aangrenzende dijkvakken is al verbeterd en bekleed met. betonZUIlen.

Het havenplateau is bekleed met een klinkerverharding met daaronder zand. Het. talud voor

het plat.eau is bekleed met: basalt tussen dp 373+62 rn en dp 374+25 rrr . Langs het: rest.erende

deel voor het haven plateau is een damvvandconst.ruct:ie aanwezig, vvelke in slechte staat

verkeerd. De berm en het bovenbeloop, het overige deel van de boventafel, ZIJn met klei en

gras bekleed. De berm op het: deel naast: het havenplateau begint op een niveau van circa

NAP + 5,8 rvr •

De dijk achter het terrein IS afgedekt met klei en begroeid met gras. De maaiveldhoogte

het havenplat:eau ligt tussen NAP + 3,30 rn aan de vv e t e r z tj cre en NAP + 3,80 m aan de

dijkzÎjde. Dit IS lager dan de berm en onderhoudswegen van de al eerder vernieuwde

constructie er omheen.

2,1.3 EIGENDOM EN BEHEER

Het dijkvak ligt aan de Westerschelde en valt onder het beheer van het waterschap

Scheldest.romen.

2.1,4 VEILIGHEIDSTOETSING

De Wat.ervvet schrijft. voor dat. de dijkbeheerder iedere zes jaar de dijken toetst. aan de

veiligheidsnorm. In Zeeland is de veiligheidsnorm vastgest.eld op 1/4000 keer per Jaar.

Eenvoudig gezegd moet een dijk in Zeeland een zeer zware stormvloed kunnen weerstaan

met een gemiddelde kans van voorkomen van 1/4000 per jaar. •
Het waterschap Scheldestromen heeft de gezette bekledingen langs het gehele dijkvak

ge'lnventariseerd en globale en gedetailleerde toetsingen uitgevoerd. BIJ deze t.oetsingen

het merendeel van de bekledingen als 'onvoldoende' beoordeeld. Controle en vrijgave

hterop is uitgevoerd door het: p r oj e c t b o r e e o Zeewertngen [Itt:. 2].

Het: eindoordeel van de toetsingen r o r cst als volgt'

Alle aanvvezigc bekledingen zijn afgekeurd,

De aanvvezlge damwand is afgekeurd.

2,2 LNC-WAARDEN

De Watervvet schrijft voor dat bIJ dtjkverbeterlngen altijd rekenIng moet worden gehouden

met alle bij de uit:voering van het: plan betrokken belangen. Dit geldt vooral voor de

natuurwaarden in het p r esje c t q e e t e er die op grond van de Nat:uurbeschermingswet: en Flora-

en faunawet een beschermde s r e t o s hebben.
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LANDSCHAP

De zeevveringen langs de WestersChe'de best.aan grofweg uit een stelsel van dijken en

dammen. Beide element.en hebben in principe een stark en dUidelijk cultuurtechnisch

karakt.er en bepalen de r-u,mtelUke configuratie van het gebied rondom de West.erschelde.

De Westerschelde IS een dynamisch landschap vv e t duidelijk merkbaar is in het rUlmt.elijk

beeld. Dit beeld is s t e r k dynamisch door de gst.ijdenvverklng VBn het vv e t e r . Het beeld hangt

als gevolg daarvan nauw s e rr+e rr rTl et het: voorkomen van de periodiek droogvallende platen

en slikken, de afzettingen en begroetingen op de zeeweringen en În mindere mate met de

schorren. Door de getijdenvverking is een donker gekleurde ondertafel met 61s basis

historische en nat.uurlljke materialen en een licht gekleurde boventafel met moderne en

technische materialen o rr t s t e e r-

NATUUR

Het projectgebied maakt. deel uit van Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeft.inghe. De

begrenzing van het Natura 2000-gebied is \Neergegevan in Afbeelding 2. Voor de

nat.uurvvaarden in het Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinghe zijn er

instandhoudingdoelstellingen geformuleerd [,it. 8]. Activiteiten die het. behalen

instandhoudingdoelst.ellingen in gevaar brengen, zijn niet. toegestaan. Dit betreft ook

invloed van activiteiten buit.en het Natura 200Q-gebied met een mogelijke invloed binnen dit.

nat.uurgebied. Tevens beschermt de F,ora- en faunavvet. een aantal soorten.

Op grond hiervan vindt. er voor het gehele projectgebied een beoordeling plaat:s. Hieronder

zijn de relevante b e br t e r t y p e rr en soort.en samengevat.

Habit.at.t.ypen en 50ort.en va" de Vogel- en Habit.at.riC:ht.lijn (Nat. ....ra 2000)

Ha bitsttype

Afbeelding 2 laat zien dat het project:gebied buiten het Natura 2000-gebied Westerschelde en

Saeftinghe valt. Het: voorland van dit dijkvak bestaat het voorland uit het kvvalificerende
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habitat-type 1130 (Est.uarla). De voorgenomen werkzaamheden zijn niet van invloed op

planten omdat deze In dit: t-i e b rt e t t y p e niet. voorkomen.

Ha bitatrlchtliJnsoorc

In dit. dijkvak komen geen habit.atricht.lijnsoort.en voor waarvoor het. Natura 200Q-gebled

Westerschelde en Saeft.inghe IS aangemeld.

Broedvogels

De ligging tussen het. dorp Hoedekenskerke en de haven, en de toegangsvveg naar he't.

horecapaviljoen, maakt het ongeschikt. voor de vestiging van broedvogels. In dit gebied

rrre t s bekend over de aanvvezigheid van broedvogels.

In 2008 is door een paartje bont.bekplevieren een broed poging gedaan vvelke uit.eindelijk nret

succesvol was,

Niet-broedvogels

Op ruime afst.and, aan de noordzijde van het dijktraject, e e v r n c t Zich een

hoogvvotervluchtplaats voor vogels. Het plangebied vvordt niet gebrUIkt door rustende of

foeragerende vogelsoorten vanvvege intensief recreatief verkeer. In de haven zijn vv e t kleine

aantallen foeragerende vogels vvaargenomen, vv a e r o rr cre e- een enkele tureluur, oeverloper en

e o ri e ta e k p t e vr e e . Het grootste aantal op een moment: foeragerende vogels betrof een groep

van 16 rosse grutto's. Dit vves een eenmalige vv e e r rr e ro t ri q .

In het voorland, het telud en binnentalud zijn geen plant.ensoorten aangetroffen die

beschermd zijn volgens de Flera- en faunavvet,.

Beschermde plant.ensoort.en komen binnen het vverkgebled niet. voor.

Binnen het. plangebied komen enkele provinciale aandachtssoorten voer die in de nota

Soor"t_enbeleid Provincie Zeeland worden beschreven Voor de aanspoelselplant.en betreft dit

de St.randmelde en voor de scherplanten zijn dit de Gewone zoutrnelde, Lamsoor,

Schorrezoutgras en Zeevveegbree [lit. 9].

Tijdens inventarisaties uitgevoerd in 2001 en 2009 zIJn tevens andere plantensoorten

gevonden [lit. 10]. Op de Zeedijk komen zoutplanten voor vvaaronder de Zeealsem,

Fiorlngras, Strand melde, Melkkruid, Zilte rus, Zulte en Gerande SChiJnspurrie. Op het

havenplateau staat veel HertShoornweegbree tussen de voegen van de klinkers. De

dubbelkolk groeit tevens In dit gebied.

Zoogdieren

Voor de gewone zeehond zijn geen waarnemingen langs dit traject bekend. De meest nabij

de projectlocatie gelegen rustplaatsen zijn op 1200 m afstand gelegen langs de geul tussen

de 'Rug van Baarland'en de 'MOlen plaat' en op de plaat. van 'Baarland' Het is echter niet: uit

t:e st o rt e r- dat: hoogstens incidenteel en kortstondig een zeehond Of o r csrrr v t e voor zal k o rrt e rr .

Het. projectgebied IS ongeschikt als leefgebied van strikt bescherm de soorten als de noordse

cv o e t rn ur r s en de wat:erspit:smuis. De veldspitsmUIS komt. aan de noordzijde van de

Westersehelde niet voor. Het voorkomen van algemene zoogdiersoorten zoals de haas,

konijn en egel is niet: onvvaarschljnlijk. Voor vleermUizen r s het gebied rr re t van belang als

jacht.- of doortrekgebied.
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A,..,.,rlbleèn, reptIelen en v r s s e v-i

Het. q o o r e er IS een ongeschikt. leergebIed voor e ert r r b r e ë r- omdat. (zoet.)vvat.erhOUdende poelen

of sto t e r- hIer ontbreken Het voorkomen Van zwervende exemplaren IS dan ook

on vv ft ft r sch IJn I IJ k

Reptielen komen in de wijde omgeving van HoedekenSkerke niet voor. De duinen van

Watchoren zIjn het. dlcht,st.biJgelE'tgen bekende voorkomen van de levendbarende hagedIs.

In het plangebied komen geen bescherm de of kvval.rlcerende v r s s o o r t e r- voor.

2.2.3 CULTUURHISTORIE

De p r o vro cre Zeeland heeft een kaart ont.wikkeld waarop alle cultuurhistorisch waardevollo

monument.en en archeologie SLaan. Deze kaart heet. de Cultuurhist.orische HoofdStruct.uur

Zeeland. Op b esrs van de kaartlagen Archeologische Monumentenkaart (AMK) en

Indicatieve Kaart. van Archeologische Waat""den (IKAW) zijn er langs het dijkvak géén

bijzonderheden te verwachten.

Op oesrs van het rapport. CUIt.UUt""hlst.orie ee r- de WestersChelde [lit.. 3] zijn langs c t t traject

de volgende cultuurhistorisch objecten van belang.

Nollen - De Injaag voor Kapuinenhoek inundeerde in 1782 waardoor twee nollen

ont.stonden (CHS-code GEO-1552), met de waardering 'hoog'. Dit zijn restanten van de

voormalige zeedijk van de inlaag. De gelnundeerde inlaag werd gebruikt als veerhaven

vanaf 1930-1932. De huidige functie is een klelnschallgejacht.haven vv eeebrj de nollen

cr en ee doen als havendam men.

Intaag voor Kapulnenhoek - De Westerseheldedijk van de Polder Hoedekenskerka is

bijna geheel voorzien van inlagen, ook wel boeierds genoemd, de plaatselijke nUfJm

voor inlagen (CHS-code GEO-1553, waardering hoog). De Inlaag voor Kapuinenhoek

Inundeerde In 1782 en in 1930-1932 werd de nieuwe veerhaven hierin aangelegd. De
voormalige veerhaven is nu in gebruik als klelnejacht.haven.

Haven de Val (CHS-code GEO-1366, waardering hoog). Tot. de afdamming van de Zwake• in 1445 best.ond er een veer vanaf 's GravenpOlder over de Zwake naar Hoedekenskerke .

Daeornaast. best.ond er in Hoedekenskerke een veer richting Terneuzen. Het. veer

Hoedekenskerke-Terneuzen werd In 1866/1867 uitgebreid naar Hansweert. en Borssele,

maar deze cr re rvst e o zijn naderhand weer vervallen. In 1872 werd in Hoedekenskerke een

aanlegst.eiger gemaakt langs de zeedijk. In 1914 werd circa 200 meter zuidwaarts daarvan

een nIeuwe s t erq e r gebouwd en in 1930-1932 werd de hUIdige veerhaven aangelegd.

Hiervoor werd de in 1782 ge'lnundeerde Inlaag voor KapUinenhoek voor gebruikt.. Het

veer is inmiddels opgeheven en de haven wordt. nu gebruikt. als kleinejacht.haven (tevens

tijhaven).

Er zijn geen eigendom men van pe r t t c c tr e ee r-, aanvvezig. De pacht van het aanwezige

pe vrrj c e r- "De Veersteiger" is voor aanvang de van de uitvoering in 2013 afgelopen en zal

niet worden verlengd. Op het. plateau is het voormalige wachthuisje van de voormalige

veerdienst aanwezig, zie Afbeelding 3.
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CUltuurhistorische objecten zonder bescherm de status zIJn:

Nieuwe Veerweg 2 (havengebouw) - Wachtlokaal veer uit 1930 (CHS-code ZL-BO-128,

waardering zeer hoog, geen beschermde status). Klein havengebouwtje, onderdeel van

havencomplex dat voor ont.wikkellng van Hoedekenskerke van belang was. Roodbruine

machinale vormbaksteen in Vlaams verband, sier metselwerk en bet.onnen plint. Houten

kozijnen, houten voordeur met glasruiten, houten lUifel en houten goederendewr. Plat

dak. Nu in gebruik als opslag door het café ernaast.

HavengebouV\I, nu in gebruik als café-restaurant (geen CHS-code, waardering hoog, geen

beschermde status). BelangrijK element voor het geZicht van de haven. Het. gebouw werd

waarschijnlijk in 1946 gebouvvd als veerhuis/café bij de hervatting van de veerdienst

naar Terneuzen

OVERIGE ASPECTEN

Het betreffende dijkvak heeft speCifieke recreatieve functies. PleZiervaart maakt gebrUik

de voormalige veerhaven met een openverbinding near de Westerschelde. Voor

p t ez rerj ac rreen zijn Circa 26 tr q p t eet se r- beschikbaar In de haven

ARCADIS
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HOOFDSTUK

Randvoorvvaarden en

uitgangspunten

3.1 ALGEMEEN

In dit hoof"dstuk zijn de belangrijkste randvoorwaarden en uitgangspunten samengevat die

gehanteerd zijn bij de keuz.e en hot ont.werp van de nieuwe bekleding en bij het. gebruik na

verbetering van het. dijktraject. Onder een randvoorwaarde wordt verstaan eon gegeven dat

van buitenaf aan het. project. Zeeweringen wordt. 'opgelegd' en dat door het. project niet. kan

wordon eer rrv t c e es. Het gaat o.a. om fysische omstandigheden van golven en woterst.anden

en om vast.gestelde wet.t.en en regels. Binnen het. (rUime) kader dat door de

randvoorwaarden wordt gevormd, is het. nodig de uitgangspunton vastte stellen om type

bekleding en ont.werp nader te detailleren.

3.2 RANDVOORWAARDEN

3.2.1 VEILIGHEID

De dijk moet. het. acht.erliggende land bescherming bieden tegen overstromingen. Er is

wettelijk vast.gelegd dat de dijk st.erk genoeg moet. zijn om niet. ee bezwijken onder de

fysieke omstandigheden gerelateerd aan een eec r rri die een gemiddelde kans van

voorkomen van 1/4000 per jaar heeft. Deze veiligheidsnorm geldt ook voor de

steenbekledingen. Bovenstaande fysieke omstandigheden kunnen per dijkvak worden

vertaald in een combinat.ie van een golfhoogte (H) en een golfperiode (T), horend bij een

bepaalde waterstand. De golfhoogte en de golfperiode, bij elkaar de golfbelasting genoemd,

zijn bepalend voor de minimale sterkt.e die de dijkbekleding moet krijgen.

Rekening is gehouden met de verwachte ongunst.igste bodem ligging in de planperiode van

SOjaar. Daartoe is op bepaalde locaties een verdieping ten opzichte van de huidige situatie

in rekening gebracht, represent.at.lef voor de verwachte erosie.

De basis van de ontwerpcondities is gelegd in het. rapport "Startnot.it.ie (detailadvies)

Hoedekenskerke". De golfrondvoorwoarden zoals gegeven in het det.ailadvies zijn de

rekenwaarden. Met name de indeling in zogenaamde randvoorwaardenvakken is hierin

belang. Het traject Hoedekenskerke restant valt in een randvoorwaardenvak welke is

weergegeven in Tabel1. De indeling In randvoorwaardenvakken is ook weergegeven In

Figuur 2 in Bijlage 2. Het ontwerppeil 2010-2060 en de bijbehorende golfrandvoorwoarden

zijn gegeven in Tobel 2.
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Tab •• 2
Golfrandvoorwaardcn bU
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3.2.2
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RVW-vl!J.k Locatie

Van fdP) Tot fdP)---RVW-val< = randvoorvvaardonval<

NATUUR

Zoals reeds in 2.2.2 is aangegeven is de Westerschelde aangewezen als speciale

beschermingszone (SBZ) in het kader van de Vogel- en Habitatrich~lljn (Natura 2000).

Inmiddels is het beschermingsregirne van deze gebieden juridisch verankerd in de

Natuurbeschermingswet 1998, die op 1 november 2005 in werking.is getreden. Hiermee

worden activiteiten die kunnen leiden tot effecten op de kvvalifïcerende natuurwaarden

verg u nni ng p Iichtig.

OOk de dijkverbeteringwerken in de Westerschelde kunnen leiden tot effecten op

beschermde natuurwaarden. Om deze effecten te toetsen wordt voor de meeste dijktrajecten

geen Voortoets/Oriêntatiefase (niet verplicht), maar direct een Passende Beoordeling

uitgevoerd (zie schema in Afbeelding 4). GeZien de corn plexiteit van ,de te beoordelen

effecten (specifieke voorkomon van soorten on habitats on uit to vc;»erenwerkzoornt'leden

inclusief mogelijke mitigerende maatregelen) zal een Voortoets voor de meeste dijktrajecten

namelijk leiden tot de conclusie dat mogelijke signifïcantie van effecten niet is uit te sluiten,

zonder dat daar onderzoek voor moet worden uitgevoerd op het niveau van een Passende

Beoordeling.

In het IBOS is een eerste integrale verkenning gemaakt naar de mogelijke cumulatie van

effecten. De resultaten hiervan zijn gebruikt voor de planning van de uitvoering van de

dijktrajecten In de tijd, gericht op een minimalisatie van cumulatie in de tijd. Dit is geen

Voortoets in de betekenis van de NatuurbeSChermingswet

f'ora- en '.un.""et:

Naast gebiedsbescherming dient het project ook getoetst te worden op haar consequenties

op de aanwezige planten- en diersoorten. De bescherming van individuele dier- en

plantensoorten is geregeld in de Flora- en faunawet. Het doel van de Flora- en faunawet is

het in stand houden en beschermen van in het wild voorkomende planten- en diersoorten.

De Flora- en faunavvet kent voor ruimtelijke ingrepen relevante verbodsbepalingen (artikel 8
tim 13) als ook een zorgplicht (artikel 2).

De verbodsbepalingen zijn gebaseerd op het nee, tenzij principe'. Dat betekent dat alle

schadelijke handelingen ten aanzien van beschermde planten- en diersoorten in principe

verboden zijn. Voor verschillende soorten planten en dieren zijn verschillende

beschermingsregimes opgesteld. Afhankelijk van de soort activiteiten zijn vrijstellingen of

ontheffingen van deze verbodsbepalingen mogelijk. Naast de verbodsbepalingen van de

Flora- en faunawet geldt de algemene zorgplicht ten aanzien van alle in het wild levende

dieren en planten en hun leefomgeving. De zorgplicht geldt altijd, voor iedereen en in alle

gevallen.
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VOOR TOETS ~

INVENTARISATIE VOORTOETS: De \oOOrtOetsI. nlel vOlJ'llchllMar wel v.rstandlg om uil t. voeren. Alle lasen Vil VmVi4
kuMen onderdeel zijn ven de _tso
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3.3 UITGANGSPUNTEN

3.3.1 VEILIGHEID

Om vertragingen in ontwerp, procedures en uit.voering t.e voorkomen kiest. het. project

Zeeweringen alleen voor bewezen t.echnieken die goed uit.voerbaar zijn en goede

voorwaarden scheppen voor beheer en onderhoud door het. wat.erschap. Materialen en

const.ruct.ie moet.en een levensduur hebben van ten minst.e SOjaar.

3.3.2 KOSTEN

Het project. wordt. kost.enet'f'ect.lef uit.gevoerd. Gestreefd wordt. naar zo laag mogelijke kost.en

waarbij zoveel mogelijk aan de andere belangen wordt. t.egemoet. gekomen.

3.3.3 LANDSCHAP

In het ontwerp wordt. zo veel mogelijk rekening gehouden met. lan.dschappelijke aspecten.

Voor de gehele West.ersChelde zijn daze verwoord in de LandSCha,~SViSie Westersehelde en

nader uitgewerkt in het detailadvies voor dit dijktraject.

Het landschap op en rondom de zeewering \Nordt bepaald door de Westerschelde en door

de zeewering zelf, die zich als een lijnvormig element door het landschap uitstrekt. Uit de

landschapsvisie blijkt dat de continu~·teit wordt bepaald door:

de waterdynarniek;

de vegetatie;

de historische dijkopbouw;

de waterkerende fu netie.

De nadere uitwerking van het landschapsadvies voor dit dijktraject geeft aan op welke wijze

het huidige landschappelijke beeld zo mln mogelijk wordt verstoord. De nadere uitwerking

van het t e rrcrscbepsec vr es vormt een aanvulling van het algemene advies van de Dienst

Landelijk Gebied, zoals verwoord in het landschapsadvies van het project Zeeweringen.

Voorgesteld wordt om bij het toepassen van nieuwe dijkbekleding gebruik te maken van

donker en licht gekleurde materialen in de onder- respectievelijk boventafel.

De volgende uitgangspunten worden voor dit traject gehanteerd: •
Benadrukken van de horizontale opbouw door in de ondert.afel een ander materiaal toe

t.e passen dan in de boventafel. Voorkeur geven aan het gebruik van donkere materialen

in de ondertafel en licht.e mat.erialen in de bovent.afel.

Kies voor bekledingen waarop begroeiing mogelijk is.

De overgangen tussen mat.erlalen ver-e+cee t uitvoeren en deze overgangen zo min

mogelijk In de boven - en ondert.afel laten samenvellen.

Handhaven van cultuurshist.orische elementen.

In het ontwerp moet. rekening worden gehouden met. de wensen uit. de landschapsvisie voor

de Westersehelde, waarvan de belangrijkst.e punt.en uit dit. advies hierboven zijn vermeld.

Een aanvulling hierop is het. advies van afdeling Planvorrning en Advies van

Rijkswat.erstaat Zeelend. De belangrijkst.e punt.en uit dit advies zijn:

• Het. heeft. de voorkeur om vanuit landschap de damwand te vervangen, dit. levert. een

sterker havenbeeld op.
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Het heeft. de voorkeur om vanuit. landschap het. plateau af e.ewerken met. eon st.reet.prlnt.,

bijvoorbeeld gelijkend op eon klinkerverharding. Dit. geeft. op deze plek met. eon aardig

t.oerist.isch medegebruik eon veel aangenamer beeld, don asfalt. Door verplaat.sing ven

het. paviljoen noordvvest.waart.s blijft. een redelijk groot. oppervlak over: echt.er kleiner don

voorheen, omdat. het. dijkt.alud verflauwt. en verschuift..

Door de dijken zo groen mogelijk oft.e werken ont.st.aat. op kort.e t.ermijn weer een beeld,

dot. weinig afwijkt. van het. oude beeld. OOk een ondert.orel In bet.onzuilen met. eon

flauwer t.alud levert. eon landschappelijk gewenst. beeld.

Recreat.ief kan het. wenselijk zijn om op eon geschikt punt een bank of picknickset te

realiseren.

NATUUR

Tab.,3
Advies toe te passen

bekledingscategorieèn in de

getijdenzone.

Tab_.4

Advies toe te passen

bekledingscategorieèn boven

GHW.

3.3.5

Naast de randvoorwaarden die voortvloeien uit de natuurwetgeving geldt voor het Project

Zeeweringen op grond van nationaal en regionaal beleid in principe het uitgangspunt dat

de natuurwaarden op de dijkbekleding (met name wieren en zoutplanten) zo veel mogelijk

hersteld moeten worden en zo mogelijk verbeterd. De criteria om te kiezen tussen herstel of

verbetering van natuurwaarden zijn niet in randvoorwaarden vastgelegd. Als

natuurwaarden kunnen worden verbeterd dan wordt dat afgewogen tegen de extra kosten.

Bij vervanging van de steenbekleding moet de nieuwe bekleding minstens van eenzelfde

categorie zijn waardoor in ieder geval de huidige natuurwaarden hersteld en zo nodig

verbeterd worden. Binnen een traject wordt onderscheid gemaakt in de getijdenzone en de

zone boven gemld deld hoog water (GHW).

Een gedetailleerd onderzoek is uitgevoerd naar de vegetatie op het onderhavige dijkvak. De

bij voorkeur toe te possen categorieên, die hieruit volgen, zijn hieronder samengevat. Indien

noodzakelijk, mag van de voorkeuren worden afgeweken. Dit laatste dient wel duidelijk te

worden onderbouwd.

Bij de dijkwerkzaam heden zal alleen in de haven worden gegraven, welke buiten de

grenzen van Natura 2000 valt. Gebiedsvreemd materiaal, zoals oud teenbeschot, filterdoek

en perkoenpalen, mogen niet in de Westersehelde terechtkomen maar dienen te worden

afgevoerd.

CULTUURHISTORIE

Uitgangspunt met betrekking tot cultuurhistorie is dat de reeds aanwezige cultuurhistorie,

waar mogelijk, "Wordt behouden.
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3.3.6 MILIEUBELASTING

Met betrekking tot het milieu is het uitgangspunt, dat milieubelasting zoveel mogelijk moet.

worden beperkt. Het project Zeeweringen streeft dan ook naar zoveel mogelijk hergebruik

van aanwezige materialen. Dit geldt in de eerste plaats binnen het dijktraject zelf. Wanneer

dit niet mogelijk is, dan is het streven de verwijderde materialen te hergebruiken op een

ander dijktraject dat wordt verbeterd.

3.3.7 OVERIGE ASPECTEN

Als uitgangspunt geldt dat er steeds getracht zal worden om tijdens de uitvoering van het

project. eventuele geluidsoverlast enlof (verkeerS)hinder voor de omgeving zoveel mogelijk

te beperken.

De transportroute en depotlocatie vsn het. reeds uitgevoerde aansluitende traject wordt ook

voor Hoedekenskerke restant aangehouden. Na de werkzaamheden dient de bypass die in

2010 door projectbureau Zeeweringen is aangelegd in de binnendijkse transportroute te

worden verwijderd. Voor de ligging van transportroute zij Bijlage 4.
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HOOFDSTUK

Keuze ontvverp

4.1 MOGELIJKE OPLOSSINGEN

•
Aangezien het hier om eon best.aand t.raJect gaat waarvan de huidige dijkbekleding moet

wordon vervangen, zijn er geen alternatieven ten aanzien van de locat.ie mogelijk. Het. aantal

oplossingsricht.lngen is hierdoor beperkt. Deze moeten vooral gezocht. \Nor den in de

diversit.elt. aan bekledingstypen. De toe te passen bekledingstypen worden bepaald op basis

van do beschikbaarheid van herbruikbaar rrrecee+ee t , result.at.en t.oet.sing, Inpassing in het

landschapsadvies en de technische t.oepasbaarheld.

B•• Ohlkb•• rheld

Bij het vernieuwen van de bekleding bij dit. dljkt.raject komen geen mat.erialen vrij die

hergebruikt. kunnen worden. Het. 'zeewaart.s spreiden' van de vrijgekomen bekledingen Is

op de West.erschelde niet t.oegest.aan. Niet herbruikbare hoeveelheden dienen t.e worden

afgevoerd.

Bij de keuze van de bekledingst.ypen wordt. nog geen rekening gehouden met de aanvoer

van best.aande materialen, die vrijkomen bij andere dijkverbet.erlngen.

4.2 UITEINDELIJKE KEUZE

Omdat. er een kleine hoeveelheid steenzet.ting zal worden verst.erkt. en het haven plateau zal

worden verbeterd, is er geen indeling gemaakt in apart.e deelgebieden en zijn er ook geen

varianten opgesteld.

De huidige basaltbekleding kan worden verbeterd door hett.oepassen van volledig

gepenetreerde overlagingsconstructie van breuksteen 10-60 kg afgestrooid met lavasteen of

door het toepassen ven bet.onzullen. Hier is gekozen voor de volledig gepenetreerde

overlegingsconstructie, omdat. dit beter is uitt.e voeren. Reden hiervoor is het geringe

oppervlek en de aansluitingen op de steigerpalen.

De damwandconst.ruct.ie ken worden verbet.erd door een talud tegen de

damwendconstructie te ere ë re rr met een bekleding van volledig gepenetreerde

overlagingsconstructie van breukst.een 10-60 kg afgestrooid met lavesteen of met een

bekleding van bet.onzuilen, of door het toepassen van een nieuwe damwsndconstructle.

Hier is gekozen voor een verbetering van de damwandconstructie met gepenet.reerd

breuksteen wolke goed aansluit op de overlagingsconstruct.ie. Op deze wijze wordt in de

hoven oon constructie gerealiseerd van volledig gepenetreerde breukst.een afgestraoid met

lavasteon. Het. plaatsen van een nieuwe demwandconstructie over een lengte van 50 m is

vanwege de geringe lengt.e een zeer dure oplossing en verdient niet de voorkeur.
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Gokozen bekleding
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Het hovenplateau wordt bekleed in asfalt met een funderingsconstructie van hydraulische

fosforslakken. De afwerking van de toplaag wordt in overleg met de gemeente Borssele

bepaald.

De huidige dijk achter het havenplateau wordt verstrekt met een bermconstructie op

ontwerppeil. De aansluitende delen op het havenplateau zijn al verstrekt met een

buitenberm op NAP + 6,40 m, die met afritten aansluit op het havenplateau. Het talud

boven havenplateau zal ook uitgevoerd worden in betonzuilen zoals de aangrenzende

helling van de al uitgevoerde verbetering.

Door tegen het huidige dijkprofiel een bermconstructie op ontwerp peil aan te leggen

ontstaat er tevens een doorgaande onderhoudsstrook. De huidige afrit noor het

hovenplateau nabij dp 375 komt hierdoor te vervallen en de afrit nabij dp 373 blijft wel

gehandhaafd. Om een toekomstige kruinverhoging naar de buitenzijde mogelijk te maken

dient de aanwezige buitendijkse bebouwing te worden gesloopt. Een verhoging van de dijk •naar de binnenzijde is uitgesloten door de aanwezigheid van het stationne'tje

Hoedekenskerke.

De gekozen oplossing voor het ontwerp Is in Tabel 5 weergegeven.

Loe6t,e Bekloding Ondorgrens Bovengrens

[NAP + ~l [NAP + ~l
OnvOldoende getoetste Overlfllglng -1.00 3.43
D2I", W2I n deo nstruetle T 21lud met overt2lglng -1.00 3.43
H2IvenPl2lteau Stee nsla 9 ee r e ttb eto n 3.30 3.40
T ",Iud boven hovenploteeu Beton.zullen 3.40 6.40

Toelichting op de keuze van bekledingstype op de aspecten landschap, natuur en kosten.

Land.chap

Vanuit landschappelijk oogpunt is eenduidigheid van de bekleding gewenst, en tevens een

donkere ondertafel en een lichte boventafel. De gemaakte keuze voldoet aan deze wensen.

In overleg met de gemeente Borssele zal de keuze gemaakt worden voor het uitvoeren van

de toplaag van het havenplateau in dichtasfaltbeton of steenslagasfaltbeton afgestrooid met

een lichte kleur splitlaag.

Nat.uur

Bij het gekozen alternatief is een verbetering van de huidige natuurwaarden mogelijk.

In dit dijkvak loopt de begrenzing van de natuurbeschermingszone langs de buitenteen

de havendam. Hierdoor ligt de hele haven buiten de natuurbeschermingszone. De

teen verschuiving heeft dan ook geen verlies aan habitat tot gevolg.

Het dijkvak grenst aan de speciale beschermingszone 'WesterSChelde', die is aangewezen als

HabitatriChtlijngebied, VogelriChtlijngebied en Nb-wetgebled. Langs het dijkvak komen

plaatselijk habitattypen voor die het gebied kwalificeren als Habitatrichtlijngebied,

waaronder slikken en of schorren. EChter, het verschuiven van de teen van de dijk in

zeewaartse richting heeft geen verlies tot gevolg van kwalificerend habitat.
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Ontvverp en plan

5.1 ONTWERP NIEUWE DIJKBEKLEDING

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

weergegeven in de Figuren 6 en 7 VBn Bijlage 2. De dirnensloner-ing wordt beschreven per• constructieonderdeel, VBn de kreukelberm t.ot het binnenbeloop en de verborgen glooiing.

Kreukelberrn en teenconstructie

Zetsteenbek led in9

Steens log 0 sfa Itbete n

Ingegot.en breukst.een

Overgs ngsea nstructies

Ber rn.

5.1.1 KREUKELBERM EN TEENCONSTRUCTIE

In het. algemeen wordt voor de best.aande of nieuwe t.eenconst.ructie een bestort.lng van

breuksteen aangebracht. Deze kreukelberm ondersteunt de teen en beschermt de teen bij

erosie van het voorland.

De kreukelberrn in het. traject. is onvoldoende get.oet.st.. Tussen dp 374+15 m en 374+43 m

vormt de stalen damwanden de begrenzing van het haventerrein. Voor de stalen damwand

wordt een t.alud aangebracht die met een st.eenbekleding. Deze moet worden onderst.eund

door een nieuwe kreukelberm. De benodigde minimale steen sort.ering van de kreukelberrn

is 40-200 kg, De steensortering en de hoogte Is weergegeven In Tabel 6, De nieuwe

kreukelberrn heeft een breedt.e van 3 m en een laagdikt.e van 1.0 rn. Diepgang aan de randen

van de haven voor jachten wordt. hiermee gewaarborgd.

Nieuwe kroukelberm

dwarsprot"lal Hoo9to Sortering LDDgdlkto Gepenotroerd

[~ + NAP] [kg] [~]
Teb_16

2

Nee

Noe

Het. geokunst.stof onder de kreukelberm is een weefsel waarop een vlies is gestikt. voor ext.ra

bescherming t.ijdens het. st.ort.en van de steen, Hetzelfde weefsel wordt. toegepast. onder de

geasfalt.eerde onderhoudsstrook,
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5.1.2 ZETSTEENBEKLEDING

Het talud boven het havenplateau zal worden bekleed met betonz~ilen aansluitend op de

bestaande const.ructie welke t.evens in bet.onzuilen is uit.gevoerd. In t.abel 7 zijn de

specificaties van de bet.onzuilen weergegeven.

h2llvenplatol!lu

Teb_17

Bet.onzullon op t.alud boven

De t.oplaag van de bet.onzuilen zal worden ingewassen met. 55 kgf m 2 gebroken materiaal.

De st.andaard sort.erlng van dit. Inwasmat.eriaal is 4/32 rnm. Onder de bet.onzuilen wordt. een

polypropyleen vlies (met maximum openingsgroot.t.e 090 van lOO JJm) toegepast. en

granulaire uit.vullaog met. een dikte van 0.10 m.

•Onder de bet.onzuilen dient. een geokunst.stof t.e worden aangebracht. van vlies. Dit. mat.eriaal

voorkomt. uit.spoeling van het. besrernet.e rt ee r door de t.oplaag heen. Maat.gevend hiervoor is

de openingsgroott.e 09()' Gelijk aan de eerder uitgevoerde dijkvakken van 1997-2009 wordt

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

openingsgrootte (Oool van lOO J.Jm.

Ba.i.materia.,

De totale dikte van het pakket, bestaande uit de toplaag, de uitvullaag en de onderliggende

kleilaag of laag van mijnsteen, moet voldoende groot zijn om lokale afschuiving van dit

pakkette voorkomen. In Tabel 7 zijn minimale en de aanwezige kleilaagdiktes

weergegeven.

Minimale diktes kleils89

(m Unsteen la a g).

5.1.3 STEENSLAGASFALTBETON

Het havenplateau en de berm wordt in plaats van waterbouwasfalt een bekleding

aangebracht van steenslagasfaltbeton. Steenslagasfaltbeton is beter dan waterbouwasfalt

bestand tegen parkeerbelastingen. De toe te passen laagdikte voor het steenslagasfaltbeton

en afdeklaag is 0,13 m. De bekleding sluit bij het havenplateau aan op de

damwandconstruct.ie. De ondergrond dient te worden uitgevuld met fosforslakken (0/45
m m, hydraulisch bindend).

In overleg met de gemeente Borssele wordt de toplaag van het asfalt van het havenplateau

afgewerkt meteen zogenaamde streetprint in de vorm van straatklinkers, wat leidttot

een cultuurhistorische en landschappelijke verbetering.

5.1.4 INGEGOTEN BREUKSTEEN

De overlagingen worden uitgevoerd met breuksteen van 10-60 kg, die met een minimale

laagdikte van 0,40 rn aangebracht dient te worden. Deze minimale laag moet over de

volledige hoogte met gietasfalt worden Ingegoten en worden afgestrooid met t ev eeeeerr.
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WsteroverdrUkken onder de ingegot.en bekleding dienen t.e worden beperkt. door ean de

bovenrand (en ean de vert.icale randen) van deze nieuvve bekleding eon afdicht.ing aan t.e

brengen, die het:. van bovonaf vollopen van de oude bekleding en de onderliggende

fïlt.erconst.ruct.ie moet. voorkomen. Aan de horizont.ale bovenrand van de Ingogot.en

bekleding dient. het:. bovenst.e deel van de afgekeurde bekleding te worden verwijderd t.ot.

aan de onderlaag van klei of mijnst.een, wearns de ont.st.ene inkassing moet. worden

opgevuld met. ingogot.en breuksteen. De vert.icale randon dienen op dezelfde wijze t.e

wordon uitgovoord. De horizont.ale bovenrand dient afwaterend te worden aangelegd.

5.1.5 OVERGANGSCONSTRUCTIES

Er dienen horizontale overgangsconstruc'tÎos te \Nor den geplaat.st. op de overgangen van het

havenplot.eou naar de bet.onzuilen. De bet.onzuilen dienen zo goed mogelijk aan t.e sluit.en op

de bekledingen van de aangrenzende dijkvakken. Kieren moeten worden gepenetreerd met

gietasfalt of asfaltmastiek .• De overgang tussen de boventafel en de berm wordt uitgevoerd door de betonzuilen aan t.e

brengen met. een afronding, waarvan de krorntest.raal R;;;;;; 10 m bedraagt. De bet.onzullen

worden over een lengte van 1 m op de berm doorgezet.

5.1.6 BERM

Door t.egen het. huidige dijkprofiel een bermconst.ruct.ie op ont.vverppeil aan t.e leggen

ontst.aat. er t.evens een doorgaande onderhoudsst.rook. De rste uw e berm wordt aangelegd op

ont.vverppeil NAP +6,40m. Tijdens de uitvoering zal de berm gebruikt worden als werkweg.

Deze is opgebouwd uit een 0,3 m dikke laag f"osforslakken (hydrauliSCh bindend, sortering

0/45 mm), op een geokunststof. De strook van fosforslakken wordt na de uitvoering niet

verwijderd maar afgewerkt tot de gewenste laagdikte van 0,30 m en afgedekt met asfalt.

5.2 VOORZIENINGEN GERICHT OP DE UITVOERING VAN HET WERK

Tussen loktober en 1 april mag als gevolg van de keur de glooiing (lees in deze situatie de

steenbekleding, het havenPlateau) niet worden opengebroken. De kans dat er schade

optreedt als gevolg van de weersomstandigheden is dan te groot. De werkzaamheden aan

de glooiing zelf worden daarom verspreid over de periode tussen 1 april en loktober.

Zogenaamde 'overlagingen' die over de bestaande glooiing worden aangebracht zullen

mogelijk eerder plaatsvinden. Hetzelf'de geldt voor voorbereidende werkzaamheden, zoals

het plaatsen van keten en de opslag van materiaal en dergelijke.

5.3 VOORZIENINGEN TER BEPERKING VAN NADELIGE GEVOLGEN

5.3.1 LANDSCHAP

Bij het ontwerpen wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de wensen uit de

landschapSViSie voor de Westerschelde. De gekozen bekleding voor het onderhavige

dijktraject moet, vanuit een landschappelijk oogpunt, aansluit.en op de aangrenzende

dijkt.rajecten.
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5.3.2 NATUUR

Eventueel nadelige gevolgen voor natuur als gevolg van het. in dit. plan beschreven werk,

zijn getoetst. aan de hand van twee wett.elijke kaders: de Natuurbeschermingswet 1998 en de

Flora- en faunavvet (zie ook paragraaf 3.2.2).

Als uit.gangspunt geldt dat natuurwaarden op de dijkbekleding ten minste moeten worden

hersteld en, indien mogelijk, verbeterd (zie paragraaf 3.3.4). Door in de keuze van het

ontwerp met. dit uitgangspunt. rekening te houden worden eventuele nadelige gevolgen op

dit. vak eveneens beperkt..

5.3.3 CULTUURHISTORIE

Bij de uit.voering van het. werk wordt. zo veel mogelijk rekening gehouden met de

cultuurhistorische waarden zoals die in paragraaf 2.2.3 zijn beschreven.

Het paviljoen "de Veersteiger" zal om veiligheidst.echnische redenen van het havenplat.eau

verdwijnen. De cult.uurhist.orische waarde van het. voormalig wacht.huisje dient nog •
onderzocht t.e worden en een besluit. zal nog genomen worden of d~ze verwijderd zal

worden.

5.3.4 OVERIG

Als gevolg van de werkzaamheden zullen mat.erialen en goederen worden aan-en

afgevoerd, wat. enige 'tijdelijke overlast. voo r- omwonenden kan verbo r- zaken. Door een

zo r- gvuldige keuze van det ...anspo r-t.r- out.es zal de verkee r- shindert.ot.een minimum wo ...den

beperk't (Bijlage 4). Pe r- as is het. p r- oject.gebied slecht.s via een ont.sluitingsweg be r-eikbaa r .

De t.ranspo r-t....out.e en depot.locat.ie van het. reeds uit.gevoe ...de aansluit.ende t.r aject wo r- dt. ook

voo r- Hoedekenske r- ke r-est:.ant.aangehouden. Na de we r- kzaam heden dient:. de bypass die in

2010 doo r- p r- oject:.bu r-eau Zeeweringen is aangelegd in de binnendijkse t.r- anspo r-t.r- out.e (voo r-

de begaanbaa r- heid van het. 'tr- anspo r-nver kee...) t.e wo r- den v er w tj ct e...d.

Panden gelegen binnen 10 m van de t.r- anspo r- t r- out.e of in het. we r- kgebied wo r- den doo r-

P r- oject:.bu r-eau Zeewe r- ingen opgenomen middels een bouwkundig-e vooropname

voo ...af'gaand aan het. in gebruik nemen van de t:....anspo r-t.r- out.e. Dit. om eventuele schade op

co ......ect.e wijze t.e kunnen vergoeden.

Het. pacht:.cont:.ract:. van het. aanwezige paviljoen 'De St.eiger' loopt. eind 2013 af' en zal niet. op

deze locat:.ie worden verlengd. De gemeent.e Borssele en het. wat.erschap zullen hierover in

overleg t.r-eden met. de eigenaar en uit.bat.er van het. r-est.aurant. 'De St.eiger'.

5.4 VOORZIENINGEN TER BEVORDERING VAN lNC-WAARDEN

5.4.1 LANDSCHAP

Het. landschapsadvies wordt. op dit:. dijkt.raject:. zo veel mogelijk toegepast. Een

landschappelijke ve r be-te...ing is het. af'werken van de 'toplaag van het asf'alt. van het.

havenplat.eau met. een zogenaamde st.reet.print. in de vorm van st.raat:.klinke r s.
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5.4.2 NATUUR

Er is op dit moment gaan aanleiding t.ot. hot. nomon VBn moat.rogelen om de nat.uurwaarden

langs hot. t.raject. t.e verbet.eren.

5.4.3 CULTUURHISTORIE

Bost.aande cult.uurhlst.orlsche w8ardon zullen zo good als mogelijk In st.and worden

gehouden. Een cult.uurhlst.orlsche verbet.orlng is het. afwerken van de t.oploag van het. asfalt.

11 11

van hot. havonplot.oau met eon zogenaamde st.reet.prlnt. In de vorm van st.raat.kllnkers.
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Effecten

6.1 LANDSCHAP

De nieuwe bekleding past in het huidige landschapsbeeld. Het. ont.werp voldoet aan de

landschappelijke wensen voor eenduidigheid van de bekleding en een donkere ondertafel

en ean licht.e boventafel. Op verzoek van de gomeente Borsse'e wordt de toplaag van het

" "asfalt. op het havenplateau afgewerkt met een zogenaamde streetprint in de vorm van •straat.klinkers. DIt. heeft eon poslt.ief effect. op de cultuurhistorische ~n landschappelijke

waarde van het gebied.

6.2 NATUUR

Eventuele (nadelige) effecten worden voorkomen door het nemen van mitjger-ende

maatrogolen. Vergunning- dan wel ontherf'ingprocedures in het kader van de

Nat.uurbeSChermingswet 1998 en de Flora- en faunawet hoeven dan niet doorlopen te

worden.

Nat.uurb•• ch.rrnins."".t. 1998
De werkzaamheden vinden plaats buit.en Nat.ura 200Q-gebieden. De aantasting van

habitattypen is uitgesloten. Ef'fecten op HabitatrichtlijnSoort.en zijn uitgesloten, omdat deze

niet aanwezig zijn in of rond de haven. Naar verwachting zullen hoogst.ens vogels van

algemene soorten aanwezig zijn. De haven wordt niet gebruikt als hoogwatervluchtplaat.s

en foerageergebied. Foeragerende vogels zijn alleen in heel kleine aantallen waargenomen.

Deze kunnen uitwijken naar nabijgelegen voedselgebieden. De dichtsbijzijnde

hoogwatervluchtplaats ligt buiten het. be'tnvloedingsgobied van de werkzaamheden. De

tijdelijke verstori ng van de werk zee m heden leidt not; kleine eff'ect.en. In de om gev ing liggen

voldoende uitwijkmogelijkheden voor foeragerende en rustende vogels, de werkzaamheden

brengen de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar.

Significante effecten in het. kader van de Natuurbeschermingswet 1998 zijn uit.geslot.en. Een

vergunning is niet. nodig,

f,or.- en '.una"".t.

In de haven komen geen beschermde soorten voor in het kader van de Flora- en faunawet.

Het betreft hier algemene grondgebonden zoogdieren en verschillende vogels. Het

aanvragen van een onthe'ffing is niet. noodzakelijk.

Het. zeegebied blijft gedurende de werkzaamheden beschikbaar als doortrek- en

foerageergebied voor vogels, en t.evens zijn ruim voldoende uit.wijkmogelijkheden

voorhanden.
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Het aanvrogan van een ontheffing is niet noodzakelijk cm dat Zeeweringen werkt conform

de Gedragscode van de Unie van WatersChappen.

6.3 CULTUURHISTORIE

Bij de cultuurhistorie van het dijktraject gaat. het. om drie verschillende schaolnlveaus. De
waarden hangen semen met. de t.ljdsgeest. en techniek/kennis uit. de periode waarin de dijk

Is aangelegd.

Als oerste is er de cult.uurhistorische waarde van de dijk wat. bet.reft. de funct.ie en doorsan

gekoppeld de landschappelijke ligging. Aan dit. onderdeel verandert. door de plannen

feitelijk nlet.s en op dit. schaalniveau is er dan ook geen schade aan de cult.uurhist.orie.

Vervolgens is er de dijk als object. en de 'arChit.ect.uur' van de dijk (prOfiel, strakke vorm

en dergelijke). OOk hier treden nauwelijks veranderingen in op en is er geen

noemenswaardig verlies van cultuurhistorische waarde.• Als laatste is er de a'fwerklng en het materiaalgebruik van de diJk. Daar t.reden wel enkele

veranderingen in op. De verschillen in onder-I boventa'fel worden waar het. om visuele

zaken gaat, redelijk in st.and gehouden. Het materiaalgebruik wordt echter aangepast.

Dat heef't dus gevolgen voor de oorspronkelijke bekleding. Dit is een negatief aspect voor

de cultuurhistorie, Immers het tast de toenmalig gebruikte materialen en technieken aan.

Behoud is echt.er om veiligheidstechnische redenen niet mogelijk, het materiaal is veelal

direct aangebracht. op klei enlof heeft een te geringe dikte. Het soort

bekledingsmat.erialen welke vervangen worden zullen te zien blijven in de

Museu rnglooiing bij het Watersnood m useu m te Ouwerkerk.

Op het plateau naast het paviljoen restaurant staat een voormalig wachthuisje van de

voormalige veerdienst Hoedekenskerke - Terneuzen. De cultuurhistorische waarde van het

voormalig wachthuisje dient te worden onderzocht om zo een besluit.t.e kunnen nemen of

deze verwijderd zal worden. De "St.ichting Cult.ureel Erf'goed Zeeland" (SCEZ) onderzoekt

momenteel met de gemeente de cultuurhistorische waarde van het voormalige wachthuisje.

Via het "Ruimtelijk Plan Overleg", provincie, gemeent.e, SCEZ en RijkSdienst voor het.

Cultureel Erfgoed zal een advies gegeven worden. Het waterschap als eigenaar van het

wachthuisje en project.bureau Zeeweringen worden gevraagd om hier dan bij aan te

schuiven. Een besluit of het voormalige wachthuisje wordt verwijderd of wordt

verplaatst zal voor de best.eksfase moeten zijn genomen.

In het dijktraject worden er verder geen archeologisch en cult.uurhist.orisch zaken

verstoord. De binnen dit dijktraject aanwezige cultuurhistorie blijft. uiteindelijk zo goed als

mogelijk behouden.

6.4 OVERIG

De aan- en erv oer van materieel en goederen kan geluidsoverlast. of verkeershinder

veroorzaken voor de omgeving (omwonenden, recreanten en nabijgelegen voorZieningen).

De overlast. is echt.er van t.ijdelijke aard en zal geen permanente gevolgen hebben. Door een

zorgvuldige keuze van detransport.routes zal de verkeershindertot.een minimum worden

beperkt.

De geplande verbet.ering van het havenplateau hee'ft geen invloed op de recreatiove

functies, behoudens een tijdelijke Invloed tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
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De huidige afrit nasr het. havenplateau nabij dp 375 vervalt.. De afr:i,'t nabij dp 373 blijft. wel

gehandhaafd waardoor het. havenplat.eau na het. verbet.eren van de steenbekleding goed

bereikbaar blijft.. De aanwezige boot.helling dient na de uit.voering ':,eworden gehandhaafd.

Bij melding van schade aan panden naast. de t.ransport.rout.e vindt. door projectbureau

Zeeweringen een opname plaats. Daze wordt. vergeleken met de vooropname voorafgaand

aan de werkzaam heden (indien aanwezig). Bij schade veroorzaakt. door de t.ransport.en

en/Of werkzaamheden van project. Zeeweringen vindt. compensat.ie van daze schade plaats •

•
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Proeed ures en

besluitvorming

7.1 M.E.R.-BEOORDELING

• De werken aan het dijktrajec't zijn niet Milieu e'ffectrapportage (M.E.R.) -plichtig op basis

van de bijlage C van het gewijzigde Besluit m.9.'-. 1994. want de daarin onder 12 genoemde

drempelwaarden bij het besluit, worden niot overschreden. De omvang van de activiteit (het

werk aan de dijk) heeft namelijk ean lengte van minder dan 5 km, daarnaast betreft deze ook

de aanpassing van het dwarsprofiel van de dijk mindor dan 250 m
2
,

Op grond van bijlage D van het gewijzigde Besluit m.e.". 1994 geldt. voor een wijziging of'

uitbreiding van een primaire waterkering wél een M.E.R. -beoordelingsplicht.

Ten behoeve hiervan wordt, voorafgaand aan de goedkeuringsaenvraag in het kader van

artikel 5.7 van de Waterwet, door de initiatiernemer een m.e.r.-beoordelingsnotitie aan

Gedeputeerde Staten aangeboden. Op basis van deze notitie besluit Gedeputeerde Staten of

het al dan niet noodzakelijk is de procedure voor de M.E.R. van bijlage C te doorlopen.

7.2 PLANVASTSTEllING EN GOEDKEURINGSPROCEDURE

Ingevolge artikel 5.4jo 5.7 van de Waterwet dienen de werkzaamheden plaats te vinden

overeenkomstig een door de beheerder vastgesteld en door het college van Gedeputeerde

Staten goedgekeurd plan.

Het plan omvat, naast het belang van de veiligheid van de dijk, een integrale afweging van

de betrokken maatschappelijke belangen waaronder landschap, natuur en cultuurhistorie.

Bij de planvoorbereiding wordt het college van Gedeputeerde Staten alsmede het

betreffende college van burgemeester en wethouders betrokken. De planvoorbereiding

doorloopt verder een openbare voorbereidingsprocedure op basis van de Algemene Wet

Bestuursrecht (Awb) waarbij het ontwerpplan ter inzage wordt gelegd en er de

mogelijkheid is om zienswijzen te uiten. Bij de definitieve vaststelling van het plan wordt

rekening gehouden met de ingediende zienswijzen.

Tegelijkertijd met het ontwerpplan, worden tevens ter inzage gelegd de aanvragen voor de

overheidsbesluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het plan (vergunningen,

ontheffingen e.d.).

Tegen het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van het vastgestelde plan kan

beroep worden ingesteld bij de A'fdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

7.3 NATUURBESCHERMINGSWET 1998

Per 1 oktober 2005 Is de Natuurbeschermingswet 1998 gewijzigd in verband mot de

bepalingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Ingevolge de gewijzigde wet is een

IpZDT.R'10289 .n'~ ARCADIS
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vergunning vereist voor het realiseren van project.en of het verrichten van handelingen die

de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten, waarvoor het gebied is

aangewezen kunnen verslechteren.

De Westersehelde en Saeftinghe zijn onder de NatuurbesChermingswet.1998 aangewezen als

speciale beschermingszone voor de VogelriCht.lijn en de Ont.werpbeSluiten Nat.ura 2000-
gebied (inClUSief aanwijzing t.ot. beschermd natuurmonument.).

Deze wateren zijn t.evens bij de Europese Commissie aangemeld als speciale

beschermingszone voor de HabitatriChtlijn. De Europese Commissi.e heeft. vervolgens onder

meer deze gebieden geplaat.st. op de lijst. van gebieden van co rn rrrorrtuet r belang voor de

Atlantische biogeografïsche regio.

Ten aanzien van de Vogelrichtlijn vallen de daarvoor aangewezen gebieden onder het

nieuwe vergunningstelsel van artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998.

De bepalingen van de Habitatrichtlijn hebben echter rechtstreekse werking op de gebieden

die d oor de Eu ro pese Co m missie 0 p de co m m una utai re Iijst zijn gep laatst. Dat bete kent dat

bij besluitvorming over de dijkwerken ook een passende beoordeling moet plaatsvinden in

het geval het project (mogelijk) significante effecten heeft op de natuurwaarden die

ingevolge de HabitatriChtlijn worden beschermd.

•
Aangezien er reeds eenzelf'de beoordeling plaatsvindt in het kader van de aanvraag om

vergunning voor de Natuurbeschermingswet 1998 ten aanzien van de onder de

Vogelrichtlijn bescherm de natuurwaarden, ligt het in de rede dat de beoordeling voor de

habitatnatuurwaarden ook in dat kader plaatsvindt.

Uit de wet volgt dat voor het verkrijgen van de vereiste vergunning voor de verbetering van

de dijkbekledingen, de initiatiefnemer een passende beoordeling van de gevolgen voor het.

gebied maakt. voor zover het project. of' de handeling afzonderlijk of in combinat.ie

andere projecten of' handelingen significant.e gevolgen kunnen hebben voor het

desbetreffende gebied. Bij het maken van de passende beoordeling wordt. rekening

gehouden met. de inst.andhoudingdOelst.elling(en) van het. gebied.

De vergunning kan worden verleend indien er zekerheid bestaat. dat. de natuurlijke

kenmerken van het desbet.ref'f'ende gebied niet. zullen worden aangetast.. Indien die

zekerheid er niet. is of duidelijk is dat. er sprake is van een aantast.ing en er geen alt.ernat.ieve

oplossingen zijn, kan de vergunning slecht.s worden verleend vanwege onder meer

argument.en die verband houden met de openbare veiligheid in het geval in het gebied een

prioritair t.ype nat.uurlijke habitat. of' een p rr o r ree t re soort voorkomt.. Indien een priorit.air

t.ype nat.uurlijke habit.at. of een priorit.aire soort niet voorkomt., kan de vergunning slechts

verleend worden om dwingende redenen van groot. openbaar belang,

7.4 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN

De beheerder draagt er zorg voor dat. zo spoedig mogelijk na het opst.ellen van dit. plan bij

de bevoegde bestuursorganen de aanvragen worden ingediend t.ot. het. nemen van de

besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het plan. De beheerder zendt. gelijktijdig het.

ontwerpplan alsmede een afschrif't van de aanvragen aan Gedeput.eerde Stat.en. Waar nodig,

zullen de hierna genoemde vergunningen en/of ontheffingen worden aangevraagd.

IPZDT-R-l0289 .n'_ ARCADIS
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F'or.- _n ".un_..,.,.JN.tuurb •• ch.rrn'n"."".t (.,.,ordtp.r 'oktober 2010 opg_nom_n In

de OrftgOV,"".v.rgu,..,.",.,,,)

Deze wet beschermt aongewezon plant- en diersoorton. Afhankelijk von de tor plaatse

8snwozigo soorten Is er voor hot uit.voeren van do werkzaamheden oon ont.hefflng nodig.

Voor onkele algemeen voorkomende soorton geldt voor do uitvoof'"ing van de dljkwerkon

eon olgomono vrijstelling. Voor andere dier- on/of p f e o t eo o r-eers geldt. een vrijstelling indlan

gewerkt. wordt. volgens oen door do Minister ven Landbouw Netuur en Voedsolkwallt.eit.

(LNV) goedgekeurde gedragscodo. Bij de vorbet.ering ven de dijken wordt. geworkt. volgens

de gedragscode ven do Unie van Wat.erSChoppen.

Wat.rverIilLlnn,n"

Hierin zijn meerdere vergunningen opgenomen voor werkzaamheden met betrekking tot

water. Ondermeer Is hierin de nu vervallen Wvo-vergunning opgenomen

Indien blijkt dat door de werkzaamheden, (de inrichting van) het werkterrein daeronder

• begrepen, verontreinigende/schadelijke stoff'en in het water terecht kunnen komen, een

vergunning in het kader van Water wet nodig is, zal deze tijdig en gemotiveerd vvorden

aangevraagd.

Verder moet ontheffing worden verkregen van het waterschap voor de werkzaamheden aan

het dijktraject. Dit kan in dezelf'de watervergunning worden geregeld.

Op grond van artikel 6.12 van het Waterbesluit kan voorts een watervergunning vereist zijn

voor het. gebruik van Rijkswaterstaatswerken. Voor het. uit.voeren van onderhoud, aanleg of'

wijziging van waterstaat.swerken, voor zover deze activiteiten door of' vanwege de

beheerder vvorden verricht, is deze vergunning plicht. echt.er niet van toepassing (artikel 6.12

lid 2 sub C).

W.t """'eLlbeh.er {Wm}
Indien voor hot werk aan het dijktraject, het werkterrein daaronder begrepen, gebruik vvordt

gemaakt van een Wm-vergunnlngplichtige inricht.ing, zal deze, voor de duur van de

werkzaamheden dat. de inrichting daar aanwezig moet. zijn, tijdig en gemotiveerd een

milieuvergunning worden aangevraagd.

BOLl""- en aan'.sv.r"Llnnlns (""ordt per 1oktober 2010 opgenomen In de

orn".v,nfil.v.rgLlnn,n,,)

Op grond van het bestemmingsplan is voor de worken aan de waterkering als zodanig geen

Bouw- of aanlogvergunning vereist. Voor zover in het. kader van de werken tijdelijke

bouvvwerken geplaatst dienen te worden, bijvoorbeeld eon bouwkeet, zal daarin worden

voorzien door middel van het.t.ljdig ('at.en) aanvragen van eon tijdelijke bouwvergunning

ingevolge art.ikel 17 Wro en art.ikel 40 Woningwet.

Een aanlegvergunning kan noodzakelijk zijn voor bepaalde werkzaamheden. Voor zover

het bestem mingsplan voor de uitvoering van werken en werkzaamheden een

aanlegvergunning als bedoeld in artikel 3.3 van de Wet. ruimtelijke ordening vereist, geldt.

zodanige els echt.er op grond van artikel 5.10 Waterwet niet in het gebied dat is begrepen in

eon vastgestold project.plan.

W."e ...v.rk •• r• .,.,et!B•• 'LI't adrn'"'.t:ratl.v. bepalingen 'naak. h.t: .,.,."verkeer

In over-leg met de wegbeheerder en de gemeente worden in de besteksf'ase transportroutes

voor do aannemer aangewezen. Wellicht dient er bij de uitvoering van de werken of' bij de

aan- en er v oer van materialen een tijdelijke verkeersmaatregol genomen te worden. AIS de

omstandigheden, die aanleiding geven tot. het nemen van verkoersmaatregelen of' het
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plaatsen van verkeerstekens, langer duren dan 4 maanden zal de ~egbeheerder overgaan

t.ot. het nemen van verkeersbesluiten. Daarnaast. kunnen er nog andere

vergunningen/ontheffingen of t.oest.emmingen vereist zijn. afhankelijk van de specifieke

plaatselijke omstandigheden. Hierop V'tIordt nu niet dieper ingegaan.
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BIJLAGE 2 Figuren

Figuur 1: Ovarzichtssituatie

Figuur 2: Project-gabied

Figuur 3: Bestaande sit.uat.ie

Figuur 4: Toet.slng bekleding

Figuur 5: Bekleding

Figuur 6: Dwarsprofiel', best.aand en nieuw

Figuur 7: Dwarsprofiel 2, best.aand en nieuw
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Details afsluiting onderhoudspad

B'J af~lu,t.,ng van een onderhoudspad worden de volgende ult.gangspunten gehanteerd

Toegangshekken zijn zodanig uitgevoerd dat hier t e e er q overheen te klimmen '5.

2 Ind.en het of te src rt e r- deel woedt begeaB'd, woedt de ahastecong bInnendijks tot o rr ct e r

aan de dIJk doorgezet.

j IndIen op het af te sr c rt e r- deel v o o r t e rv cr aanwezIg Is, woedt het cr vv e r s r e st e r tot aan het

begin van het voorland doorgezet...

4 Waar relevant, \Nordt door middel van bebording aangegeven dat de fietsroute zich noar

bInnendijkS verplaatst .

5 Wafir relevant, wordt door middel van informs'usborden Uitleg gegeven over de

get.roffen maatregelen (PUbIIBksvoorllchting) .
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ERRATUM PLANBESCHRUVING HOEDEKENSKERKE RESTANT [W4B]
PZDT-R-I0289a ONTW.
VERBETEREN STEENBEKLEDING

Inleiding
Het onderstaande betreft een wijziging op de planbeschrijving van het dijktraject
Hoedekenskerke restant [W4B] (document nr. PZDT-R-I0289 ontw). De wijziging betreft de
omgang met het wachthuisje van het voormalige veer Hoedekenskerke - Terneuzen.

Samenvatting
Effecten op de omgeving
In de 4e alinea wordt de zin "Er zullen door de dijkwerkzaamheden geen cultuurhistorische
objecten" gewijzigd in "Door de dijkwerkzaamheden zullen het café-restaurant en het
wachtlokaal van het voormalige veer op het havenplateau verdwijnen".

- 5. Ontwerp en plan
5.3 Voorzieningen ter beperking van nadelige gevolgen
5.3.3 Cultuurhistorie
In de 2e alinea wordt de zin "De cultuurhistorische waarde van het voormalige wachthuisje
dient nog onderzocht te worden en een besluit zal nog genomen worden of deze verwijderd
zal worden" gewijzigd in "Het voormalige wachthuisje zal om veiligheidstechnische redenen
eveneens van het havenplateau verdwijnen (zie figuur 5 in bijlage 2)".

6. Effecten
6.3 Cultuurhistorie
De gehele alinea "Op het plateau naast het paviljoen ... voor de besteksfase moeten zijn
genomen." komt te vervallen. In de plaats daarvan wordt de volgende alinea opgenomen "Op
het plateau staat het café-restaurant, cultuurhistorisch hoog gewaardeerd. Dit café- restaurant
wordt om veiligheidstechnische redenen verwijderd van deze locatie. Daarnaast staat op het
plateau een voormalig wachthuisje van het veer Hoedekenskerke - Terneuzen uit 1930,
cultuurhistorisch zeer hoog gewaardeerd. Het wachthuisje is eigendom van het waterschap
Scheldestromen en staat bijna in de dijk. Het verkeert bouwkundig in een mindere staat. Net
als het café-restaurant wordt het wachthuisje om veiligheidstechnische redenen verwijderd
(zie figuur 5 in bijlage 2). Beide objecten worden vastgelegd in de Beeldbank van de Zeeuwse
Bibliotheek. Watersportvereniging "De Val" uit Hoedekenskerke huurt samen met het café-
restaurant momenteel het voormalig wachthuisje van het waterschap voor opslag van
materialen. Na sloop van het wachthuisje dient er nog vervangende ruimte voor de
watersportvereniging te worden geregeld, hierover vindt overleg plaats tussen waterschap,
gemeente Borsele en watersportvereniging. Bij de dijkversterking worden enkel de huidige
nutsvoorzieningen en een plateau voor een toekomstige ruimte teruggebracht.".

- einde document -




