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mwaqJoJNMOTO==çåíïK ^o`^afp= O 

fåÜçìÇ=

p~ãÉåî~ííáåÖ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Q=

N= fåäÉáÇáåÖ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| T=

O= páíì~íáÉÄÉëÅÜêáàîáåÖ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| V=

OKN= aÉ=Çáàâ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| V=

OKNKN= eìáÇáÖÉ=ëáíì~íáÉ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| V=

OKNKO= léÄçìï=Éå=ÄÉâäÉÇáåÖ|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| NM=

OKNKP= báÖÉåÇçã=Éå=ÄÉÜÉÉê ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| NM=

OKNKQ= sÉáäáÖÜÉáÇëíçÉíëáåÖ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| NN=

OKO= ik`Jï~~êÇÉå ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| NN=

OKOKN= i~åÇëÅÜ~é|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| NN=

OKOKO= k~íììê||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| NN=

OKOKP= `ìäíììêÜáëíçêáÉ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| NQ=

OKP= lîÉêáÖÉ=~ëéÉÅíÉå |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| NQ=

P= o~åÇîççêï~~êÇÉå=Éå=ìáíÖ~åÖëéìåíÉå|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| NR=

PKN= ^äÖÉãÉÉå |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| NR=

PKO= o~åÇîççêï~~êÇÉå ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| NR=

PKOKN= sÉáäáÖÜÉáÇ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| NR=

PKOKO= k~íììê||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| NS=

PKP= ráíÖ~åÖëéìåíÉå ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| NT=

PKPKN= sÉáäáÖÜÉáÇ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| NT=

PKPKO= hçëíÉå||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| NT=

PKPKP= i~åÇëÅÜ~é|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| NT=

PKPKQ= k~íììê||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| NU=

PKPKR= `ìäíììêÜáëíçêáÉ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| NV=

PKPKS= jáäáÉìÄÉä~ëíáåÖ|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| NV=

PKPKT= lîÉêáÖÉ=~ëéÉÅíÉå |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| NV=

Q= hÉìòÉ=çåíïÉêé ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| OM=

QKN= jçÖÉäáàâÉ=çéäçëëáåÖÉå |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| OM=

QKO= ráíÉáåÇÉäáàâÉ=âÉìòÉ ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| OM=

R= låíïÉêé=Éå=éä~å|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| OP=

RKN= låíïÉêé=åáÉìïÉ=ÇáàâÄÉâäÉÇáåÖ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| OP=

RKNKN= hêÉìâÉäÄÉêã=Éå=íÉÉåÅçåëíêìÅíáÉ ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| OP=

RKNKO= wÉíëíÉÉåÄÉâäÉÇáåÖ=EçåÇÉêJ=Éå=ÄçîÉåí~ÑÉäF ||||||||||||||||||||||||||||| OQ=

RKNKP= lîÉêÖ~åÖ=íìëëÉå=ÄçîÉåí~ÑÉä=Éå=ÄÉêã ||||||||||||||||||||||||||||||||| OR=

RKNKQ= ÄÉêã |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| OS=

RKO= sççêòáÉåáåÖÉå=ÖÉêáÅÜí=çé=ÇÉ=ìáíîçÉêáåÖ=î~å=ÜÉí=ïÉêâ |||||||||||||||||||||||||| OS=

RKP= sççêòáÉåáåÖÉå=íÉê=ÄÉéÉêâáåÖ=î~å=å~ÇÉäáÖÉ=ÖÉîçäÖÉå ||||||||||||||||||||||||||| OS=

RKPKN= i~åÇëÅÜ~é|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| OS=
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RKPKO= k~íììê||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| OS=

RKPKP= `ìäíììêÜáëíçêáÉ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| OT=

RKPKQ= lîÉêáÖ ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| OT=

RKQ= sççêòáÉåáåÖÉå=íÉê=ÄÉîçêÇÉêáåÖ=î~å=ik`Jï~~êÇÉå ||||||||||||||||||||||||||||| OU=

RKQKN= i~åÇëÅÜ~é|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| OU=

RKQKO= k~íììê||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| OU=

RKQKP= `ìäíììêÜáëíçêáÉ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| OU=

S= bÑÑÉÅíÉå|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| OV=

SKN= i~åÇëÅÜ~é |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| OV=

SKO= k~íììê ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| OV=

SKP= `ìäíììêÜáëíçêáÉ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| PM=

SKQ= lîÉêáÖ ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| PM=

T= mêçÅÉÇìêÉë=Éå=ÄÉëäìáíîçêãáåÖ|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| PN=

TKN= jboJÄÉççêÇÉäáåÖ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| PN=

TKO= mä~åî~ëíëíÉääáåÖ=Éå=ÖçÉÇâÉìêáåÖëéêçÅÉÇìêÉ |||||||||||||||||||||||||||||||||| PN=

TKP= k~íììêÄÉëÅÜÉêãáåÖëïÉí=NVVU ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| PN=

TKQ= sÉêÖìååáåÖÉå=Éå=çåíÜÉÑÑáåÖÉå |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| PO=

_áàä~ÖÉ=N= oÉÑÉêÉåíáÉë ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| PR=

_áàä~ÖÉ=O= cáÖìêÉå |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| PS=

_áàä~ÖÉ=P= qê~åëéçêíêçìíÉ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| PT=

 

`çäçÑçå ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| PU=
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p~ãÉåî~ííáåÖ=

In 2012 vindt de uitvoering plaats van de dijkverbetering van Schorerpolder. Het werk 

maakt deel uit van het project Zeeweringen. Hierin werken Rijkswaterstaat en de 

waterschap Scheldestromen 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. 

aÉ=ÜìáÇáÖÉ=Çáàâ=
Het dijkvak van de Schorerpolder ligt aan de Westerschelde, aan de westzijde van het 

Sloegebied, ten noorden van de Westelijke Sloehavendam. Beheer van de dijk is in handen 

van waterschap Scheldestromen. De situatie en het projectgebied zijn weergegeven in 

Figuur 1 en Figuur 2 in Bijlage 2. Het gedeelte dat is geselecteerd voor verbetering ligt 

tussen dp 711 tot dp 718, en vormt een deel van de dijkring welke achter het buitendijks 

gelegen havengebied loopt. De totale lengte van het dijkvak bedraagt 700 meter.  

 

 
 

Aan de binnenzijde van de dijk ligt de Schorerpolderweg, met een dijkovergang ter hoogte 

van dp 717. Op de buitenberm is een verharde onderhoudsstrook aanwezig die vrij 

toegankelijk is voor fietsers en andere recreanten. Ter hoogte van dp 711 is het voor fietsers 

mogelijk de route te vervolgen richting het vrijliggende fietspad van de Ritthemsestraat. 

Voor de dijk ligt een redelijk gaaf schor, het Rammekensschor, dat in beheer is bij het 

Havenschap. 

 

De noordoostelijke begrenzing van het dijkvak bevindt zich ter plaatse van dp 711. Hier 

grenst het traject aan de grasdijk welke achterlangs het Sloegebied ligt. Aan de 

^ÑÄÉÉäÇáåÖ=

mä~åäçÅ~íáÉ=Éå=çãÖÉîáåÖK=
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zuidwestelijke zijde sluit het traject aan op het in 2007 verbeterde dijkvak Westelijke 

Sloehavendam en Schorerpolder [W13], ter hoogte van dp 718.  

qçÉíëáåÖ=î~å=ÇÉ=Çáàâ=
De Waterwet schrijft voor dat de dijkbeheerder iedere zes jaar de dijken toetst aan de 

veiligheidsnorm. 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: 

 De gehele bekleding van zowel de ondertafel, de boventafel en op de berm is 

‘onvoldoende’ getoetst. 

aÉ=åáÉìïÉ=ÅçåëíêìÅíáÉ=
Het gehele dijkvak kent een eenduidige opbouw en kan op basis van de geometrie, 

technische toepasbaarheid, hydraulische en ecologische randvoorwaardenvakken als één 

geheel worden beschouwd. Op basis van het Detailadvies, beschikbaarheid en de technische 

toepasbaarheid zijn twee varianten opgesteld. 

 

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

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

technische toepasbaarheid, uitvoering- en beheeraspecten en kosten. Op basis van deze 

afweging komt Variant 1 als voorkeurvariant naar voren. 

 

In deze variant wordt het onderste deel van de glooiing bekleed met vrijkomende vlakke 

betonblokken, die gekanteld worden toegepast. Op het bovenliggende deel worden hier 

betonzuilen toegepast. 

bÑÑÉÅíÉå=çé=ÇÉ=çãÖÉîáåÖ=
Het projectgebied grenst aan het Natura2000-gebied Westerschelde & Saefthinge, zowel wat 

betreft het Vogel- als het Habitatrichtlijngebied. Door het treffen van een aantal mitigerende 

maatregelen zijn er 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 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. De gekozen bekleding voor 

het onderhavige dijktraject sluit, vanuit een landschappelijk oogpunt, aan op de 

aangrenzende dijktrajecten. 

 

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

mogelijk, wordt behouden. Het schorgebied voor het dijktraject is van cultuurhistorische 

waarde (object GEO-4105). Bij de uitvoering van het werk wordt hier zoveel mogelijk 

rekening mee gehouden. Er worden mitigerende maatregelen opgesteld om schade aan het 

schor te beperken. Na werkzaamheden wordt het schor weer op oorspronkelijk niveau 

teruggebracht. 
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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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ellcapqrh1 fåäÉáÇáåÖ=
Een groot deel van de Nederlandse dijken wordt aan de zeezijde tegen golven beschermd 

door een steenbekleding. Uit waarnemingen van de Zeeuwse waterschappen en onderzoek 

van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) is gebleken dat veel 

steenbekledingen in Zeeland onvoldoende tegen zeer zware stormen bestand zijn en niet 

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

project Zeeweringen gestart en werken Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen 

samen in het projectbureau Zeeweringen. Doel van het project is de met steen beklede delen 

van de buitentaluds van de dijken te verbeteren op de plaatsen waar dat nodig is. Andere 

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

 

Voor de uitvoering in 2012 zijn meerdere dijkvakken langs de Oosterschelde en 

Westerschelde uitgekozen, waaronder het traject van de Schorerpolder. Dit dijkvak ligt aan 

de Westerschelde, aan de westzijde van het Sloegebied, ten noorden van de Westelijke 

Sloehavendam. Het te verbeteren gedeelte ligt tussen dp 711 en dp 718 en heeft een totale 

lengte van ongeveer 700 m. Zie onderstaande afbeelding en Figuur 1 van Bijlage 2. 

 

 
 

Na de verbetering moet de steenbekleding van dit dijktraject voldoen aan de 

veiligheidsnorm zoals die is vastgelegd in de Waterwet. 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. 

 

^ÑÄÉÉäÇáåÖ=N=

mä~åäçÅ~íáÉ=Éå=çãÖÉîáåÖK=
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Deze planbeschrijving (met bijlagen) bevat 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 technisch 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 artikel 7.8a eerste lid van de Wet 

milieubeheer; 

 als plan zoals bedoeld in artikel 5 van de Waterwet; 

 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 

natuurbeschermingswet 1998. 

 

Volgens de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, die geïmplementeerd is in de 

Natuurbeschermingswet 1998, 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 

faunawet 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 Scheldestromen. 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. 
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ellcapqrh2 páíì~íáÉÄÉëÅÜêáàîáåÖ=
2.1 ab=afgh=

2.1.1 erfafdb=pfqr^qfb=

Het dijkvak van de Schorerpolder ligt aan de Westerschelde, aan de westzijde van het 

Sloegebied, ten noorden van de Westelijke Sloehavendam. Beheer van de dijk is in handen 

van waterschap Scheldestromen. De situatie en het projectgebied zijn weergegeven in 

Figuur 1 en Figuur 2 in Bijlage 2. Het gedeelte dat is geselecteerd voor verbetering ligt 

tussen dp 711 tot dp 718, en vormt een deel van de dijkring welke achter het buitendijks 

gelegen havengebied loopt. De totale lengte van het dijkvak bedraagt 700 meter.  

 

Het aangrenzende vak aan de zuidzijde is reeds aangepast in 2007. Het gedeelte 

Schorerpolder is aanvankelijk niet aangepast, wegens mogelijke natuurontwikkeling in de 

achterliggende polder als compensatie voor de komst van de Westerschelde 

containerterminal (WCT). 

 

De ligging van de aangewezen primaire kering is enkele jaren geleden opnieuw 

gedefinieerd, waardoor ook de dijkpaalnummering voor het gedeelte Schorerpolder is 

veranderd. Voorheen kende hetzelfde traject namelijk een nummering van dp 709 tot dp 

716. 

 

Aan de binnenzijde van de dijk is de Schorerpolderweg gelegen, ter hoogte van dp 717 

bevindt zich een dijkovergang. Momenteel is een verharde onderhoudsstrook op de 

buitenberm aanwezig die vrij toegankelijk is voor fietsers en andere recreanten. Ter hoogte 

van dp 711 is het voor fietsers mogelijk de route te vervolgen richting het vrijliggende 

fietspad van de Ritthemsestraat. 

 

Voor de dijk ligt een redelijk gaaf schor, het Rammekensschor, dat in beheer is bij het 

havenschap Zeeland Seaports. 

 

De noordoostelijke begrenzing van het dijkvak bevindt zich ter plaatse van dp 711, daar 

waar de huidige gezette bekleding begint. Hier grenst het traject aan de grasdijk welke 

achterlangs het Sloegebied ligt. Aan de zuidwestelijke zijde sluit het traject aan op het in 

2007 verbeterde dijkvak Westelijke Sloehavendam en Schorerpolder [W13], ter hoogte van 

dp 718. Ten tijde van het ontwerp van dit aangrenzende vak werd deze zelfde grens – om 

eerder genoemde reden – nog aangeduid als dp 716. 
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2.1.2 lm_lrt=bk=_bhibafkd=

De bestaande bekledingen van het dijktraject zijn schematisch weergegeven in Figuur 3 in 

Bijlage 2. Het karakteristieke dwarsprofiel is weergegeven in Figuur 7 in Bijlage 2. 

 

Het principeprofiel van de buitenzijde van een dijk bestaat over het algemeen uit de teen, de 

ondertafel, de boventafel, de berm en het bovenbeloop (Afbeelding 2). De teen wordt tegen 

erosie beschermd en ondersteund door een kreukelberm. De kreukelberm en (een deel van) 

de ondertafel kunnen bedekt zijn met een laag slik. De scheiding tussen de onder- en 

boventafel ligt op het Gemiddeld Hoogwaterpeil (GHW), welke hier ligt op NAP +2,10 m.  

 

 
 

De teen van het talud van de Schorerpolder ligt ongeveer op NAP +1,00 m. Een 

kreukelberm is niet aanwezig. Voor het dijkvak bevindt zich het Rammekens schor, de 

schorhoogte ter plaatse van het talud varieert van ca. NAP +3,00 m tot juist boven het 

huidige teenniveau, op ca. NAP +1,10 m.  

 

De bekleding bestaat uit vlakke betonblokken met een dikte van 0,25 m, welke zich direct op 

de klei bevinden. Deze bekleding loopt tot een hoogte van NAP +4,40 m door op het talud 

met een helling van gemiddeld 1:3,8. De klei onder de bekleding heeft een dikte van 

gemiddeld 0,80 m.  

 

Boven de bekleding ligt gras tot aan het onderhoudspad op de berm, die op NAP +5,50 m 

ligt. Onder dit onderhoudspad van asfalt is plaatselijk mijnsteen met een dikte van 0,60 m 

aanwezig. Op het bovenbeloop ligt een grasbekleding. De kruin ligt op NAP +7,30 m. 

 

Aan de noordoostelijke grens van het traject sluit de blokkenbekleding aan op een grasdijk 

welke achterlangs het Sloegebied ligt. 

 

Aan de zuidwestelijke grens, bij dp 718, sluiten de betonblokken van het onderhavige 

dijktraject aan op de in 2007 reeds verbeterde glooiing, bestaande uit gekantelde vlakke 

betonblokken met daarboven betonzuilen. Ter plaatse van de grens tussen beide trajecten is 

momenteel een tijdelijke aansluiting van gepenetreerde breuksteen aangebracht. 

2.1.3 bfdbkalj=bk=_bebbo=

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

Scheldestromen. Voor de dijk ligt een redelijk gaaf schor, het Rammekensschor, dat in 

beheer is bij het Havenschap. 

^ÑÄÉÉäÇáåÖ=O=

mêáåÅáéÉéêçÑáÉä=î~å=ÇÉ=

ÄìáíÉåòáàÇÉ=î~å=ÉÉå=ÇáàâK=
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2.1.4 sbfifdebfapqlbqpfkd=

De Waterwet schrijft voor dat de dijkbeheerder iedere zes jaar de dijken toetst aan de 

veiligheidsnorm. 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 waterschap Scheldestromen heeft de gezette bekledingen langs het gehele dijkvak 

geïnventariseerd, en globale en gedetailleerde toetsingen uitgevoerd. Bij deze toetsingen is 

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

hierop is uitgevoerd door het projectbureau Zeeweringen [lit. 2]. 

 

Het eindoordeel van de toetsingen, weergegeven in Figuur 4 in Bijlage 2, luidt als volgt: 

 De gehele bekleding van zowel de ondertafel, de boventafel en op de berm is 

‘onvoldoende’ getoetst. 

2.2 ik`Jt^^oabk=

De Waterwet schrijft voor dat bij dijkverbeteringen altijd rekening moet worden gehouden 

met alle bij de uitvoering van het plan betrokken belangen. Dit geldt vooral voor de 

natuurwaarden in het projectgebied die op grond van de Natuurbeschermingswet en Flora- 

en faunawet een beschermde status hebben.  

2.2.1 i^kap`e^m=

De zeeweringen langs de Westerschelde bestaan grofweg uit een stelsel van dijken en 

dammen. Beide elementen hebben in principe een sterk en duidelijk cultuurtechnisch 

karakter en bepalen de ruimtelijke configuratie van het gebied rondom de Westerschelde. 

De Westerschelde is een dynamisch landschap wat duidelijk merkbaar is in het ruimtelijk 

beeld. Dit beeld is sterk dynamisch door de getijdenwerking van het water. Het beeld hangt 

als gevolg daarvan nauw samen met het voorkomen van de periodiek droogvallende platen 

en slikken, de afzettingen en begroeiingen op de zeeweringen en in mindere mate met de 

schorren. Door de getijdenwerking is een donker gekleurde ondertafel met als basis 

historische en natuurlijke materialen en een licht gekleurde boventafel met moderne en 

technische materialen ontstaan. 

2.2.2 k^qrro=

Het projectgebied grenst aan het Natura2000-gebied Westerschelde & Saefthinge, zowel wat 

betreft het Vogel- als het Habitatrichtlijngebied. De begrenzing van het Natura2000-gebied 

is weergegeven in Afbeelding 3. Op grond hiervan vindt er voor het gehele projectgebied 

een passende beoordeling en een toets aan de flora- en faunawet plaats. Hieronder zijn de 

relevante habitattypen en soorten, welke in de passende beoordeling [lit. 6] zijn beschreven, 

samengevat. 
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e~Äáí~ííóéÉå=Éå=ëççêíÉå=î~å=ÇÉ=sçÖÉäJ=Éå=e~Äáí~íêáÅÜíäáàå=Ek~íìê~OMMMF=

e~Äáí~ííóéÉ=
Het voorland van het projectgebied wordt gevormd door het Schor van Rammekens. Dit 

schor bevindt zich voor de helft binnen de begrenzing van dat Natura2000-gebied. Dat 

gedeelte ligt direct voor deze waterkering. Het begrensde deel van het schor maakt deel uit 

van de habitattypen 1310, 1320 en 1330. De verdeling van de habitattypen over het schor is 

weergegeven in Afbeelding 4. Het habitattype 1320 (Schorren met slijkgrasvegetaties) 

bevindt zich aan de rand van het middelhoge schor. De habitattypen 1310 (Eenjarige 

pioniervegetaties) en 1330 (Atlantische schorren met kweldergrasvegetaties) grenzen aan 

het dijktraject. Deze vegetaties vormen het zogenaamde primaire of jonge schor en bevinden 

zich deels op het sediment dat de ondertafel bedekt. 

 

Voor de dijk en deels tegen de glooiing ligt het kwalificerend habitattype 1330 (Atlantisch 

schor). Een zone van circa 15-30 m van het voorland dat direct tegen de dijk aanligt, betreft 

hoog schor met een lage kwaliteit vanwege de dominantie van strandkweek. Oostwaarts 

gaat het hoge schor over in middelhoog schor met typische zoutplanten als lamsoor, 

zeeaster en zoutmelde. 

 

^ÑÄÉÉäÇáåÖ=P=

mêçàÉÅíÖÉÄáÉÇ=ãÉí=ÄÉÖêÉåòáåÖ=

k~íìê~OMMMJÖÉÄáÉÇ=

tÉëíÉêëÅÜÉäÇÉ=C=p~ÉÑíÜáåÖÉ=

EÄêçåW=ïïïKãáåäåîKåäFK=
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_êçÉÇîçÖÉäë=
Het schor is een mogelijke broedplaats voor vogels. In 2006, 2007 en 2009 heeft 

veldonderzoek uitgewezen dat direct langs het dijktraject géén broedgevallen aanwezig zijn.  

 

Omdat het oostelijke, niet tot het Natura2000-gebied behorende, deel van het schor 

inmiddels in gebruik is genomen voor de opslag van zand is sinds 2010 nauwelijks nog 

geschikt broedgebied nabij het traject aanwezig. Het natuurdeel van het schor direct voor de 

dijk loopt vrijwel geheel onder bij hoog water en het kleine deel dat niet volledig onder 

loopt ligt op geruime afstand van het traject. Hier zijn in 2010 als gevolg van de verstoring 

door de aanleg van het zanddepot geen broedvogels waargenomen. Zij kunnen zich daar in 

2011 mogelijk alsnog vestigen. 

káÉíJÄêçÉÇîçÖÉäë=
Voor niet broedende watervogels kan het dijktraject twee functies vervullen: een 

hoogwatervluchtplaats (HVP) of een foerageerlocatie. De functie van HVP is hier beperkt 

vanwege het recreatief medegebruik en omdat de meeste overtijende vogels zich tot voor 

kort naar het bredere oostelijke deel van de Schor van Rammekens begaven. Hier bevond 

zich een HVP. Hoewel dat gedeelte van het schor inclusief HVP in 2010 verdwenen is door 

de aanleg van het zanddepot mag worden aangenomen dat die functie zich na afronding 

van de werkzaamheden daarvoor herstelt. De kade op de grens van het zanddepot met het 

natuurgedeelte zal worden verlengd om als vervangend HVP te kunnen dienen. Het schor 

heeft immers wel een foerageerfunctie voor kustvogels.  

 

Er zijn 11 soorten steltlopers op het schor en de dijkbekleding aanwezig. Onder de 

aanwezige soorten zijn soorten die als niet-broedvogel kwalificeren voor het Natura2000-

gebied Westerschelde & Saefthinge, te weten de scholekster, bonte strandloper, kievit, wulp, 

kluut, zilverplevier, tureluur en groenpootruiter.  

cäçê~=
De kwalificerende soort groenknolorchis is op het voorliggende traject niet waargenomen en 

het voorkomen is gezien de standplaatseisen en het verspreidingsgebied uitgesloten. 

wÉÉÜçåÇ=
Er zijn geen waarnemingen bekend van de gewone zeehond langs het dijktraject. Het schor 

vormt geen rustplaats voor deze soort. 

^ÑÄÉÉäÇáåÖ=Q=

sÉêëéêÉáÇáåÖ=Ü~Äáí~ííóéÉå=áå=

ÜÉí=å~íììêÖÉÄáÉÇ=

o~ããÉâÉåëëÅÜçê=EÄêçåW=

é~ëëÉåÇÉ=ÄÉççêÇÉäáåÖ=xäáíK=SzK=
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sáëëÉå=
De kwalificerende soorten voor de Westerschelde voorkomende beschermde vissoorten zijn 

zeeprik, rivierprik en fint. Het plangebied is niet of nauwelijks geschikt voor vissen. Omdat 

de eb- en vloedstroom hier erg sterk is vormt het geen geschikte paaiplaats of kraamkamer. 

Tevens komt, tijdens laag water, het schor geheel droog te liggen. Dat geldt ook voor het 

deel dat grenst aan het dijktraject. Er zijn in het plangebied geen beschermde soorten vissen 

aanwezig [lit 7]. 

lîÉêáÖÉ=ëççêíÉå=
Voor de nauwe korfslak is het oppervlak geschikt biotoop te klein. Ook de afstand tot 

bekende locaties waar de soort voorkomt (Oranjezon op Walcheren en Nieuwesluis in 

Zeeuws-Vlaanderen) is te groot. Aanwezigheid van de Nauwe korfslak kan daarom worden 

uitgesloten. 

2.2.3 `riqrroefpqlofb=

De provincie Zeeland heeft een kaart ontwikkeld waarop alle cultuurhistorisch waardevolle 

monumenten en archeologie staan. Deze kaart heet de Cultuurhistorische Hoofdstructuur 

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

Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) zijn er langs het dijkvak géén 

bijzonderheden te verwachten.  

 

Volgens de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van de provincie Zeeland (CHS) is er één 

object van belang voor dit dijktraject: 

 GEO-4105 – Schorgebied voor het dijktraject: in 1860 werd het zuidelijk deel van het 

Kanaal van Welzinge afgedamd, waarmee de Schorerpolder tot stand kwam. Aan de 

zuidkant daarvan ontstond in het Sloe een schor, dat zich tevens langs de zeedijk aan de 

zuidkant van de Nieuw- en Sint Jooslandpolder uitstrekte. Bij het inpolderen in 1961 en 

1962 van het deel van het Sloe dat was overgebleven na bedijking van de Quarlespolder 

(1949) is het grootste deel van dit schor verdwenen. Slechts een klein deel ten oosten van 

Fort Rammekens is overgebleven. Waardering: hoog. 

2.3 lsbofdb=^pmb`qbk=

Ten aanzien van recreatie is voor het geselecteerde dijkvak voornamelijk het huidige 

gebruik door fietsers van belang. Daarbuiten kennen met name de zuidelijk van het dijkvak 

gelegen Westelijke Sloehavendam en voorliggend strandje recreatieve waarde. 

 

In het Sloegebied, ten oosten van de Schorerpolder, is een gedeelte door het havenschap 

geselecteerd voor een zandophoging, ter uitbreiding van het industriegebied. Dit valt buiten 

de werkgrenzen van het te verbeteren dijktraject 
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ellcapqrh3 o~åÇîççêï~~êÇÉå=Éå=
ìáíÖ~åÖëéìåíÉå=

3.1 ^idbjbbk=

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste randvoorwaarden en uitgangspunten samengevat die 

gehanteerd zijn bij de keuze en het ontwerp van de nieuwe bekleding en bij het gebruik na 

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

van buitenaf aan het project Zeeweringen wordt ‘opgelegd’ en dat door het project niet kan 

worden beïnvloed. Het gaat o.a. om fysische omstandigheden van golven en waterstanden 

en om vastgestelde wetten en regels. Binnen het (ruime) kader dat door de 

randvoorwaarden wordt gevormd, is het nodig de uitgangspunten vast te stellen om type 

bekleding en ontwerp nader te detailleren. 

3.2 o^kasllot^^oabk=

3.2.1 sbfifdebfa=

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

wettelijk vastgelegd dat de dijk sterk genoeg moet zijn om niet te bezwijken onder de 

fysieke omstandigheden gerelateerd aan een storm 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 combinatie van een golfhoogte (Hs) en een golfperiode (Tp), horend bij een 

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

zijn bepalend voor de minimale sterkte die de dijkbekleding moet krijgen.  

 

Rekening is gehouden met de verwachte ongunstigste bodemligging in de planperiode van 

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

in rekening gebracht, representatief voor de verwachte erosie. 

 

De waterstanden en het ontwerppeil zijn berekend door de basispeilen van 1985 te verhogen 

met de hoogwaterstijging op de Noordzee die veroorzaakt wordt door de zeespiegelrijzing. 

Hierbij is gerekend met een zeespiegelstijging over 75 jaar, vanaf het basispeil van 1985 (dus 

tot 2060). 

 

Het beschouwde dijktraject ontleent een beschutte ligging aan de aanwezigheid van de 

reeds verbeterde Westelijke Sloehavendam, welke een golfreducerende werking heeft. Een 

golfreducerende werking van de Oostelijke Sloehavendam is voor het onderhavige dijkvak 

nauwelijks aanwezig. Er wordt dan ook geen reductie op de ontwerpwaarden voor 

achterliggende primaire waterkering in het onderhavige dijkvak toegepast [lit. 8]. 
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De basis van de ontwerpcondities is gelegd in het rapport “Golfcondities Schorerpolder bij 

een 1/4000ste windsnelheid” [lit. 8]. De golfrandvoorwaarden zoals gegeven in het 

detailadvies zijn de rekenwaarden. Met name de indeling in zogenaamde 

randvoorwaardenvakken is hierin van belang. De gemaakte indeling met betrekking tot het 

dijkvak Schorerpolder is weergegeven in Tabel 1. In deze tabel zijn de hernummerde 

dijkpalen weergegeven, terwijl deze in het detailadvies nog volgens de oude 

dijkpaalnummering opgenomen zijn. De indeling in randvoorwaardenvakken is ook 

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

golfrandvoorwaarden zijn gegeven in Tabel 2. 

 
ostJî~â= içÅ~íáÉ=

= s~å=xÇéz= qçí=xÇéz=

pÅÜçêÉêéçäÇÉê=lçëí= TNMHRM=ã= TNP=

pÅÜçêÉêéçäÇÉê=tÉëí= TNP= TNTHOR=ã=

o~ããÉâÉåë= TNTHOR=ã= TOMHRM=ã=

ostJî~â=Z=ê~åÇîççêï~~êÇÉåî~â=

 
ostJî~â= låíïÉêééÉáä=xk^m=H=ãz= eë=xãz= qéã=xëz=

pÅÜçêÉêéçäÇÉê=lçëí= RIVM= NIN= RIO=

pÅÜçêÉêéçäÇÉê=tÉëí= RIVM= NIM= RIN=

o~ããÉâÉåë= RIVM= MIT= SIP=

 

3.2.2 k^qrro=

k~íììêÄÉëÅÜÉêãáåÖëïÉí=NVVU=
Zoals reeds in 2.2.2 is aangegeven is de Westerschelde aangewezen als speciale 

beschermingszone (SBZ) in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura2000). 

Inmiddels is het beschermingsregime van deze gebieden juridisch verankerd in de 

Natuurbeschermingswet 1998. Hiermee worden activiteiten die kunnen leiden tot effecten 

op de kwalificerende natuurwaarden vergunningplichtig.  

 

Ook de dijkverbeteringwerken in de Westerschelde kunnen leiden tot effecten op 

beschermde natuurwaarden. Daarvoor wordt eerst gekeken of er effecten worden verwacht 

en zo ja of deze effecten mogelijk significant zijn. Omdat significante effecten ten gevolge 

van de dijkverbetering niet zijn uit te sluiten, wordt een quick-scan natuurwetgeving 

uitgevoerd (Oriëntatiefase in Afbeelding 5 op de volgende pagina). Afhankelijk van de 

resultaten van deze quick-scan wordt bepaald of het uitvoeren van een verslechteringtoets 

dan wel passende beoordeling uitgevoerd moet worden. Tevens wordt duidelijk of het 

noodzakelijk is een vergunning aan te vragen, ook als de eindconclusie is dat er geen 

significante effecten zijn.  

cäçê~J=Éå=Ñ~ìå~ïÉí=
Naast gebiedsbescherming dient het project 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 

faunawet kent voor ruimtelijke ingrepen relevante verbodsbepalingen (artikel 8 t/m 13) als 

ook een zorgplicht (artikel 2). 

 

q~ÄÉä=N=

báÖÉåëÅÜ~ééÉå=

ê~åÇîççêï~~êÇÉåî~ââÉåK=

q~ÄÉä=O=

dçäÑê~åÇîççêï~~êÇÉå=Äáà=

çåíïÉêééÉáä=OMNMJOMSMK=
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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. 

 

 
 

3.3 rfqd^kdpmrkqbk=

3.3.1 sbfifdebfa=

Om vertragingen in ontwerp, procedures en uitvoering te voorkomen kiest het project 

Zeeweringen alleen voor bewezen technieken die goed uitvoerbaar zijn en goede 

voorwaarden scheppen voor beheer en onderhoud door het waterschap. Materialen en 

constructie moeten een levensduur hebben van ten minste 50 jaar.  

3.3.2 hlpqbk=

Het project wordt kosteneffectief uitgevoerd. Gestreefd wordt naar zo laag mogelijke kosten 

waarbij zoveel mogelijk aan de andere belangen wordt tegemoet gekomen. 

3.3.3 i^kap`e^m=

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

Voor de gehele Westerschelde zijn deze verwoord in de Landschapsvisie Westerschelde en 

nader uitgewerkt in het detailadvies voor dit dijktraject. 

^ÑÄÉÉäÇáåÖ=R=

pÅÜÉã~íáëÅÜÉ=ïÉÉêÖ~îÉ=î~å=

îÉêÖìååáåÖîÉêäÉåáåÖ=Äáà=éêçàÉÅí=

çÑ=Ü~åÇÉäáåÖK==
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Het landschap op en rondom de zeewering wordt 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 continuïteit wordt bepaald door: 

 de waterdynamiek; 

 de vegetatie; 

 de historische dijkopbouw; 

 de waterkerende functie. 

 

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

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

van het landschapsadvies 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 ondertafel een ander materiaal toe 

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

in de ondertafel en lichte materialen in de boventafel.  

 Kies voor bekledingen waarop begroeiing mogelijk is. 

 Het is toegestaan betonblokken, in gekantelde opstelling, op de ondertafel te 

hergebruiken, en aan de bovengrens van de blokken met betonzuilen aan te sluiten. Dit 

omdat de zichtbare scheiding tussen de ondertafel en de boventafel door de aangroei op 

de blokken of de hoger liggende zuilen zal terugkeren. 

 De overgangen tussen materialen verticaal uitvoeren en deze overgangen zo min 

mogelijk in de boven - en ondertafel laten samenvallen. 

 Handhaven van cultuurhistorische elementen. 

 

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

de Westerschelde, waarvan de belangrijkste punten uit dit advies hierboven zijn vermeld. 

Een aanvulling hierop is het advies van afdeling Planvorming en Advies van 

Rijkswaterstaat Zeeland. De belangrijkste punten uit dit advies zijn: 

 De nieuw toe te passen bekleding dient een open structuur te hebben, hetgeen doorgroei 

op de lange termijn mogelijk maakt. Het contrast donker/ licht is in deze situatie van 

minder belang. 

 De gekozen bekleding voor het onderhavige dijkvak moet, vanuit een landschappelijk 

oogpunt, aansluiten op het reeds verbeterde aangrenzende dijkvak. Dit betreft het meer 

zuidelijk gelegen dijkvak Westelijke Sloehavendam en Schorerpolder [W13], welke in 

2007 is versterkt. 

3.3.4 k^qrro=

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. 
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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 gemiddeld hoogwater (GHW).  

 

In 2003 heeft de Meetadviesdienst Zeeland een gedetailleerd onderzoek laten uitvoeren naar 

de vegetatie op het onderhavige dijkvak. De toe te passen categorieën, die hieruit volgen, 

zijn samengevat in onderstaande tabellen. 

 
aáàâé~~ä=

s~å=xÇéz=

=

qçí=xÇéz=

låÇÉêí~ÑÉä=

eÉêëíÉä=

=

sÉêÄÉíÉêáåÖ=

TNN= TNQ= oÉÇÉäáàâ=ÖçÉÇG= oÉÇÉäáàâ=ÖçÉÇG=

TNQ= TNU= dÉÉå=îççêâÉìêG= dÉÉå=îççêâÉìêG=

G=ïÉä=ïçêÇí=ÉÉå=ÇççêÖêçÉáÄ~êÉ=ÅçåëíêìÅíáÉ=ÖÉ~ÇîáëÉÉêÇ=

 
aáàâé~~ä=

s~å=xÇéz=

=

qçí=xÇéz=

_çîÉåí~ÑÉä=

eÉêëíÉä=

=

sÉêÄÉíÉêáåÖ=

TNN= TNQ= oÉÇÉäáàâ=ÖçÉÇ= oÉÇÉäáàâ=ÖçÉÇ=

TNQ= TNU= sçäÇçÉåÇÉ= sçäÇçÉåÇÉ=

 

 

3.3.5 `riqrroefpqlofb=

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

waar mogelijk, wordt behouden. 

3.3.6 jfifbr_bi^pqfkd=

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 lsbofdb=^pmb`qbk=

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

project eventuele geluidsoverlast en/of (verkeers)hinder voor de omgeving zoveel mogelijk 

te beperken. 

 

Voor de uitvoering van het werk zijn twee depotlocaties beschikbaar. De locatie tussen de 

Schorerpolderweg en de Rammekensweg, welke in beheer is bij het waterschap, en het 

terrein nabij dp 711, in beheer bij het havenschap. 

 

De transportroute en depotruimte zijn weergegeven in Bijlage 3. 

 

q~ÄÉä=P=

^ÇîáÉë=íçÉ=íÉ=é~ëëÉå=

ÄÉâäÉÇáåÖëÅ~íÉÖçêáÉØå=áå=ÇÉ=

ÖÉíáàÇÉåòçåÉK=

q~ÄÉä=Q=

^ÇîáÉë=íçÉ=íÉ=é~ëëÉå=

ÄÉâäÉÇáåÖëÅ~íÉÖçêáÉØå=ÄçîÉå=

detK=
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ellcapqrh4 hÉìòÉ=çåíïÉêé=

4.1 jldbifghb=lmilppfkdbk=

Aangezien het hier om een bestaand traject gaat waarvan de huidige dijkbekleding moet 

worden vervangen, zijn er geen alternatieven ten aanzien van de locatie mogelijk. Het aantal 

oplossingsrichtingen is hierdoor beperkt. Deze moeten vooral gezocht worden in de 

diversiteit aan bekledingstypen. De toe te passen bekledingstypen worden bepaald op basis 

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

landschapsadvies en de technische toepasbaarheid. 

_ÉëÅÜáâÄ~~êÜÉáÇ=
In Tabel 5 zijn de hoeveelheden betonblokken weergegeven die vrijkomen bij het 

vernieuwen van de bekleding en die eventueel kunnen worden hergebruikt. Het ‘zeewaarts 

spreiden’ van de vrijgekomen bekledingen is op de Westerschelde niet toegestaan. Niet 

herbruikbare hoeveelheden dienen te worden afgevoerd. 

 
qçéä~~Ö= lééÉêîä~âíÉ=EãOF lééÉêîä~âíÉ=

ÖÉâ~åíÉäÇ=EãOF=

sä~ââÉ=ÄÉíçåÄäçââÉå=EMIRM=×=MIRM=×=MIOMãPF= VKMPM QKRNR=

 

Bij de keuze van de bekledingstypen wordt nog geen rekening gehouden met de aanvoer 

van bestaande materialen, die vrijkomen bij andere dijkverbeteringen. 

 

4.2 rfqbfkabifghb=hbrwb=

Normaliter wordt onderscheid gemaakt tussen bekledingsalternatieven en varianten. Met 

een bekledingsalternatief wordt bedoeld een type bekleding dat op een deelgebied van een 

dijkvak kan worden toegepast. Een variant is een combinatie van alternatieven voor de 

verschillende deelgebieden van het gehele dijkvak. 

 

Het gehele dijkvak kent een eenduidige opbouw en kan op basis van de geometrie, 

technische toepasbaarheid, hydraulische en ecologische randvoorwaardenvakken als één 

geheel worden beschouwd. Het dijkvak Schorerpolder is daarom niet onderverdeeld in 

deelgebieden, waardoor direct op basis van het Detailadvies [lit. 1], beschikbaarheid en de 

technische toepasbaarheid de varianten zijn opgesteld. 

 

Er zijn twee varianten voorgesteld. Bij Variant 1 wordt het onderste deel van de glooiing 

bekleed met vrijkomende vlakke betonblokken, die gekanteld worden toegepast. Op het 

bovenliggende deel worden hier betonzuilen toegepast. Bij Variant 2 wordt de bekleding in 

zowel de ondertafel als de boventafel vervangen door nieuwe betonzuilen. 

q~ÄÉä=R=

sêáàâçãÉåÇÉ=ÜçÉîÉÉäÜÉÇÉå=

ã~íÉêá~äÉå=EÉñÅäìëáÉÑ=îÉêäáÉòÉåFK=
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De varianten zijn weergegeven in Tabel 6 en Tabel 7. Glooiingskaarten van de varianten zijn 

gegeven in de Figuren 5 en 6 in Bijlage 2. 

 
aáàâé~~ä=

s~å=xÇéz=

=

qçí=xÇéz=

=

låÇÉêí~ÑÉä=

=

_çîÉåí~ÑÉä=

TNN= TNU= dÉâ~åíÉäÇÉ=

ÄÉíçåÄäçââÉå=

_ÉíçåòìáäÉå=

 
aáàâé~~ä=

s~å=xÇéz=

=

qçí=xÇéz=

=

låÇÉêí~ÑÉä=

=

_çîÉåí~ÑÉä=

TNN= TNU= _ÉíçåòìáäÉå= _ÉíçåòìáäÉå=

 

De varianten zijn op de volgende aspecten tegen elkaar afgewogen: 

 Constructie-eigenschappen 

 Uitvoering 

 Hergebruik 

 Onderhoud 

 Landschap 

 Natuur 

 Kosten 

 

De aspecten constructie-eigenschappen, uitvoering, hergebruik en onderhoud zijn in de 

meeste gevallen afhankelijk van de gekozen bekledingsmaterialen. Een beschrijving van 

deze aspecten en de verhoudingen tussen de verschillende bekledingstypen is opgenomen 

in de Handleiding Ontwerpen [lit. 3]. De aspecten landschap, natuur en kosten worden 

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

beschreven in [lit. 1]. 

i~åÇëÅÜ~é=
Beide varianten voldoen goed aan het landschapsadvies. Bij Variant 1 wordt de bekleding 

van het naastliggende, reeds uitgevoerde, dijkvak doorgezet wat een consequent beeld 

oplevert. Tevens wordt door het toepassen van verschillende bekledingstypen de 

horizontale opbouw benadrukt. Deze variant heeft ten aanzien van landschapsvisie de 

voorkeur. 

k~íììê=
Het dwingende karakter van de EU-Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet is niet 

als alles overstijgende randvoorwaarde meegenomen maar als onderdeel van het 

beoordelingscriterium ‘natuur’. Het verschuiven van de teen van de dijk in zeewaartse 

richting betekent verlies van kwalificerend habitat. Conform de EU-habitatrichtlijn en de 

Nb-wet moet bepaald worden of dit ‘significante gevolgen’ heeft voor de beschermingszone 

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

 

Zowel bij Variant 1 als Variant 2 is tenminste herstel van de huidige natuurwaarden 

mogelijk. Beide varianten hebben een doorgroeibare constructie achter het schor wat ten 

aanzien van natuurwaarden geen significant onderscheid oplevert. 

hçëíÉå=

Tussen de twee varianten is naar verwachting een redelijk kostenverschil aanwezig. Variant 

1 zal lager in kosten zijn door het hergebruik van het ter plaatse vrijkomende materiaal. 

q~ÄÉä=S=

s~êá~åí=NK=

q~ÄÉä=T=

s~êá~åí=OK=
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Tevens hoeft onder het gedeelte met de gekantelde betonblokken minder uitgevuld te 

worden met hydraulische fosforslakken. 

sççêâÉìêî~êá~åí=

In Tabel 8 is de afweging samengevat. Hieruit blijkt dat voor Variant 1 de totaalscore lager 

ligt dan de totaalscore van Variant 2. Door de relatief geringe kosten ten opzichte van 

Variant 2, scoort Variant 1 toch in de verhouding tussen de totaalscore en de kosten het 

hoogst. Het verschil met Variant 2 is significant. Op basis van deze afweging komt Variant 1 

als voorkeurvariant naar voren. 

 
s~êá~åí= qçí~~äëÅçêÉ= hçëíÉå= pÅçêÉLhçëíÉå=

N= TMIS= NIM= TMIS=

O= TSIN= NIO= SPIQ=

 

q~ÄÉä=U=

p~ãÉåî~ííáåÖ=âÉìòÉãçÇÉä=

âçëíÉåK=
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ellcapqrh5 låíïÉêé=Éå=éä~å=

5.1 lkqtbom=kfbrtb=afgh_bhibafkd=

Het gekozen ontwerp wordt hier verder toegelicht. Het bijbehorende dwarsprofielen is 

weergegeven in Figuur 7 van Bijlage 2. De dimensionering wordt beschreven per 

constructieonderdeel: 

 

 Kreukelberm en teenconstructie. 

 Zetsteenbekleding (onder- en boventafel). 

 Overgang tussen boventafel en berm. 

 Berm. 

5.1.1 hobrhbi_boj=bk=qbbk`lkpqor`qfb=

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

geokunststof. De kreukelberm moet de teen van de bekleding tegen erosie beschermen en de 

bekleding ondersteunen. Daar waar vanaf de teen een bekleding van gezette steen wordt 

aangebracht, moet ook een teenconstructie worden geplaatst, eveneens ter ondersteuning 

van de bovenliggende bekleding. 

 

Aangezien voor de huidige dijk geen kreukelberm aanwezig is, moet een nieuwe 

kreukelberm worden aangebracht. In Tabel 9 zijn de hoogteligging en de benodigde 

minimale steensorteringen voor de verschillende deelgebieden weergegeven. De nieuwe 

kreukelberm heeft een breedte van 5,0 m en een laagdikte van 0,5 m. De bekleding wordt 

niet gepenetreerd met gietasfalt of colloïdaal beton. 

 

êKîKïKJî~â=

içÅ~íáÉ=

s~å=Çé=

=

qçí=Çé=

eççÖíÉ==

EãHk^mF=

pçêíÉêáåÖ=

EâÖF=

i~~ÖÇáâíÉ=

EãF=

dÉéÉåÉíêÉÉêÇ\=

=

pÅÜçêÉêéçäÇÉê=lçëí= TNN= TNO= NIPR= NMJSM= MIR= kÉÉ=

pÅÜçêÉêéçäÇÉê=lçëí= TNO= TNP= NIMM= NMJSM= MIR= kÉÉ=

pÅÜçêÉêéçäÇÉê=tÉëí= TNP= TNR= NIMM= NMJSM= MIR= kÉÉ=

pÅÜçêÉêéçäÇÉê=tÉëí= TNR= TNTHORã= NIPR= NMJSM= MIR= kÉÉ=

o~ããÉâÉåë= TNTHORã= TNU= NIPR= NMJSM= MIR= kÉÉ=

 

Het geokunststof onder de kreukelberm is een polypropeen weefsel (‘woven’), waarop een 

vlies (‘non-woven’) is gestikt voor extra bescherming tijdens het storten van de teen. 

Hetzelfde weefsel wordt, zonder opgestikt vlies, toegepast onder de geasfalteerde 

onderhoudsstrook. 

 

Langs de gehele dijk worden nieuwe teenconstructies geplaatst. De bovenkant van de 

nieuwe teenconstructie is ter plaatse van het hoogliggende schor tussen dp 711 en dp 712 en 

q~ÄÉä=V=

káÉìïÉ=âêÉìâÉäÄÉêãK=
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tussen dp 715 en dp 718 NAP +1,35 m, van dp 712 tot dp 715 is het voorland lager waardoor 

de bovenkant van de nieuwe teenconstructie NAP +1,00 m bedraagt. De nieuwe 

teenconstructie bestaat uit een teenschot, met een hoogte van 0,60 m, en palen die het 

teenschot ondersteunen, met een lengte van 1,80 m (h.o.h. 0,30 m, doorsnede: 0,07×0,07 m2). 

 

De bovenkant van de kreukelberm valt samen met de bovenkant van de nieuwe 

teenconstructie en de bovenkant van de teenconstructie wordt met enkele stenen afgedekt. 

5.1.2 wbqpqbbk_bhibafkd=ElkaboJ=bk=_lsbkq^cbiF=

In hoofdstuk 4 is aangegeven welke bekledingstypen worden aangebracht. De 

zetsteenbekleding moet voldoen ten aanzien van toplaagstabiliteit, afschuiving en 

materiaaltransport. De eisen ten aanzien van toplaagstabiliteit bepalen de dimensionering 

van de toplaag en de uitvullaag. Het transport van klei door de bekleding moet worden 

voorkomen door op de klei een geokunststof aan te brengen. In deze paragraaf wordt de 

opbouw van de bekleding als volgt behandeld: 

 Toplaag van zetsteen 

 Uitvullaag 

 Geokunststof 

 Basismateriaal 

qçéä~~Ö=î~å=òÉíëíÉÉå=
In het ontwerp worden de volgende typen zetsteen toegepast, waarvan de dimensionering 

hieronder wordt beschreven: 

 Betonzuilen 

 Vlakke betonblokken 

_ÉíçåòìáäÉå=
Voor die delen waar betonzuilen worden aangebracht (zie Tabel 6 in hoofdstuk 4) zijn de 

dimensies nader bepaald. De toplaagdikten zijn gecontroleerd met Steentoets2010. Rekening 

houdend met beheer, is het ongewenst om zuilen met een kleinere hoogte dan 0,30 m toe te 

passen. De gekozen toplaagdikten en zuiltypen zijn vermeld in Tabel 10. 

 

De toplaag van de betonzuilen zal worden ingewassen met 45 kg/m2 gebroken materiaal. 

De standaard sortering van dit inwasmateriaal is 4/32 mm. 

 
aï~êëéêçÑáÉä= qçéä~~ÖÇáâíÉ=EãF= aáÅÜíÜÉáÇ=EâÖLãPF= fåï~ëã~íÉêá~~ä=EâÖLãPF=

N=EÇé=TNN=Ó=Çé=TNUF= MIPM= OPMM= QR=

 

sä~ââÉ=ÄÉíçåÄäçââÉå=
Langs het gehele dijktraject zijn gekantelde blokken over de volledige taludhoogte stabiel. 

Er is niet voldoende materiaal voor hergebruik beschikbaar, daarom wordt de ondertafel en 

een deel van de boventafel met gekantelde vlakke betonblokken bekleed. In Tabel 11 zijn de 

toepassingsniveaus van de blokken vermeld, waarvan de ligging is bepaald uit de 

beschikbaarheid. 

 

In de ontwerpberekeningen is uitgegaan van plaatsing tegen elkaar aan op een fijnkorrelige 

uitvullaag van 4/20 mm. 

 

q~ÄÉä=NM=

dÉâçòÉå=íóéÉå=ÄÉíçåòìáäÉåK=
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içÅ~íáÉ= = = qçÉé~ëëáåÖëåáîÉ~ì=î~åLíçí=Ek^mHãF=

s~å=xÇéz= qçí=xÇéz= q~äìÇÜÉääáåÖ sä~ââÉ=ÄäçââÉå=MIORã=

TNN= TNO= PIU= NIPR=L=PINR=

TNO= TNR= PIU= NIMM=L=PINR=

TNR= TNU= PIU= NIPR=L=PINR=

ráíîìää~~Ö=
De granulaire uitvullaag onder de toplaag is voornamelijk van belang voor de uitvoering. 

Gelet op stabiliteit en uitvoering, moet het materiaal in de ze uitvullaag zo fijn mogelijk zijn. 

Het materiaal mag echter niet zo fijn zijn dat het tussen de elementen van de toplaag door 

kan wegspoelen. De fijnste sortering die uit dat oogpunt voor betonzuilen mogelijk is, 

bedraagt 14/32 mm. De sortering voor gekantelde vlakke betonblokken bedraagt 4/20 mm. 

De kleinste laagdikte waarin steenslag van de genoemde sorteringen kan worden 

aangebracht is 0,10 m. 

dÉçâìåëíëíçÑ=
Onder de gezette bekleding dient een geokunststof (vlies) aangebracht te worden. De 

belangrijkste functie van dit geokunststof is het voorkomen van uitspoeling van materiaal 

uit de onderlaag door de toplaag heen. Maatgevend hiervoor is de openingsgrootte O90. 

Gelijk aan de eerder uitgevoerde dijkvakken van 1997-2009 wordt gekozen voor een 

polypropeen vlies met een gegarandeerde maximum openingsgrootte (O90) van 100 μm. 

 

Aan de onderzijde van de gezette bekleding wordt het vlies opgevouwen tegen het 

teenschot waarna de betonband er tegenaan wordt gezet. Op de glooiing moet de 

overlapping tussen verschillende banen van het vlies minimaal 0,5 m breed zijn. Aan de 

bovenzijde wordt het vlies doorgetrokken tot onder de onderhoudsstrook op de berm, 

waarna het geokunststof (weefsel) van de onderhoudsstrook er overheen gelegd wordt met 

een overlapping van minimaal 1 m. 

_~ëáëã~íÉêá~~ä=
In het gekozen ontwerp bedraagt de vereiste minimale dikte van de nieuwe kleilaag onder 

de betonzuilen 0,8 m. In Tabel 12 zijn de minimale kleilaagdiktes gegeven evenals de 

aanwezige laagdiktes. De kleilaag (mijnsteenlaag) in de huidige situatie is overal voldoende 

dik, enkel om de nieuwe bekleding met de juiste helling en tonrondte aan te brengen dient 

uitgevuld te worden. 

 
içÅ~íáÉ=

s~å=EÇéF=

=

qçí=EÇéF=

jáåáã~äÉ=ÇáâíÉ=

çåÇÉêä~~Ö=EãF=

^~åïÉòáÖÉ=ÇáâíÉ=

çåÇÉêä~~Ö=EãF=

qÉâçêí=

EãF=

TNN= TNU= MIUM= MIU= J=

 

In het algemeen wordt beneden gemiddeld hoogwater in plaats van met klei, uitgevuld met 

fosforslakken (0/45 mm, hydraulisch bindend). Dit omdat de klei in de getijdenzone 

moeilijk is aan te brengen. 

5.1.3 lsbod^kd=qrppbk=_lsbkq^cbi=bk=_boj=

De overgang tussen de boventafel en de berm wordt uitgevoerd door de betonzuilen aan te 

brengen met een afronding, waarvan de kromtestraal R = 10 m bedraagt. De betonzuilen 

worden over een lengte van 1 m op de berm doorgezet. Met betrekking tot de uitvullaag en 

het geokunststof wordt aangesloten bij de constructie van de zetsteenbekleding. 

q~ÄÉä=NN=

dÉâçòÉå=íóéÉå=ÖÉâ~åíÉäÇÉ=

ÄÉíçåÄäçââÉåK=

q~ÄÉä=NO=

jáåáã~äÉ=ÇáâíÉë=âäÉáä~~Ö=

EãáàåëíÉÉåä~~ÖFK=
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5.1.4 _boj=

Langs het gehele dijktraject begint de bestaande berm op circa NAP + 5,5 m. Ter plaatse van 

dp 711 loopt deze plaatselijk in hoogte op tot ca. NAP + 6,5 m waar het onderhoudspad 

aansluit op het verharde plateau. Bij de aansluiting op het reeds verbeterde deel is de 

huidige bermhoogte NAP +5,90 m. De bermbreedte varieert van 3,3 m tot 3,9 m. 

 

In het ontwerp van de dijkverbetering ligt de buitenknik van de berm op NAP + 5,9 m. Ter 

plaatse van dp 711 zal deze aangesloten dienen te worden op de huidige aanwezige 

verharding tot NAP + 6,5 m. Bij dp 718 sluit de berm op NAP +5,9 m aan op de aanwezige 

berm. De nieuwe bermbreedte bedraagt ca. 5,7 m. De nieuwe bermhoogtes en breedte zijn 

opgenomen in Tabel 13. 

 
içÅ~íáÉ=

=

s~å=EÇéF= qçí=EÇéF=

_Éëí~~åÇÉ=

ÄÉêãÜççÖíÉG=

EãHkK^KmKF=

káÉìïÉ=

ÄÉêãÜççÖíÉG=

EãHkK^KmKF=

_êÉÉÇíÉ=ÄÉêã=

EãF=

TNN= TNU= RIR= RIV= RIT=

G=eççÖíÉ=Äáà=ÄìáíÉåâåáâ=ÄÉêã=

 

Op de berm wordt een nieuwe onderhoudsstrook aangelegd, die over het gehele traject 

toegankelijk moet zijn voor fietsers. De toplaag wordt daarom uitgevoerd in asfalt. De 

breedte van de nieuwe onderhoudsstrook is 3,0 m. 

 

Tijdens de uitvoering wordt de berm gebruikt als werkweg bestaande uit een 0,3 m dikke 

laag fosforslakken op een geokunststof. De strook van fosforslakken wordt na de uitvoering 

niet verwijderd, maar afgewerkt tot de gewenste laagdikte van 0,4 m en afgedekt met asfalt.  

5.2 sllowfbkfkdbk=dbof`eq=lm=ab=rfqslbofkd=s^k=ebq=tboh=

Tussen 1 oktober en 1 april mag als gevolg van de keur de glooiing niet worden 

opengebroken. De kans dat er schade optreedt als gevolg van de weersomstandigheden is 

dan te groot. De werkzaamheden aan de glooiing zelf worden daarom verspreid over de 

periode tussen 1 april en 1 oktober. Voorbereidende werkzaamheden, zoals het plaatsen van 

keten en de opslag van materiaal en dergelijke, zullen mogelijk eerder plaatsvinden. 

5.3 sllowfbkfkdbk=qbo=_bmbohfkd=s^k=k^abifdb=dbslidbk=

5.3.1 i^kap`e^m=

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, aansluiten op de aangrenzende 

dijktrajecten. 

5.3.2 k^qrro=

Ter beperking van nadelige gevolgen voor de natuur in het plangebied, worden standaard 

mitigerende maatregelen genomen, evenals locatiespecifieke uitwerkingen en maatregelen 

op grond van zowel Natuurbeschermingswet 1998 als Flora- en faunawet: 

 Vóór 15 maart zal de vegetatie op het buitentalud en kruin zeer kort gemaaid worden om 

het vestigen van broedvogels te voorkomen.  

q~ÄÉä=NP=

káÉìïÉ=ÄÉêãK=
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 De breedte van de werkstrook bedraagt maximaal 15 meter, gerekend vanuit de 

waterbouwkundige teen van de dijk. Voor zover mogelijk zal een smallere werkstrook 

aangehouden worden. 

 Om te voorkomen dat eventuele grondgebonden diersoorten als amfibieën en kleine 

zoogdieren vanuit het aangrenzende natuurgebied Rammekenshoek het werkgebied 

intrekken, wordt aan de westzijde van het werkgebied een tijdelijk raster geplaatst. 

 Om grondgebonden zoogdieren en amfibieën de gelegenheid te geven om te ontkomen, 

wordt het voorafgaande maaien/klepelen in één richting uitgevoerd. 

 Schorgrond uit het voorland in de werkstrook, dat voor de uitvoering van de 

werkzaamheden tijdelijk opzij wordt gezet, wordt op de oorspronkelijke hoogte 

teruggebracht. 

 Door de werkzaamheden niet gelijktijdig, maar geleidelijk in één richting langs het 

gehele traject uit te voeren, blijft in de werkperiode rust- en foerageergelegenheid voor 

niet-broedvogels beschikbaar.  

 Voor het voorliggend schor komt klein zeegras voor. Wanneer dit zich in de werkstrook 

bevindt, wordt het tot buiten het werkgebied verplaatst. 

5.3.3 `riqrroefpqlofb=

Bij de uitvoering van het werk wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de 

cultuurhistorische waarde van het schorgebied, zoals in paragraaf 2.2.3 beschreven.  

 

Het schor is gelegen tegen het talud van de dijk. Om de bekleding te kunnen verbeteren is 

het noodzakelijk de schorgrond tijdelijk opzij te zetten. Na werkzaamheden wordt het schor 

weer op oorspronkelijk niveau teruggebracht. Tevens worden mitigerende maatregelen ten 

aanzien van de uitvoering opgesteld om schade aan het schor te beperken. 

5.3.4 lsbofd=

Als gevolg van de werkzaamheden zullen materialen en goederen worden aan- en 

afgevoerd, wat enige tijdelijke overlast voor omwonenden kan veroorzaken. Door een 

zorgvuldige keuze van de transportroutes zal de verkeershinder tot een minimum worden 

beperkt (Bijlage 3). Panden gelegen binnen 10 m van de transportroute of in het werkgebied 

worden door Projectbureau Zeeweringen opgenomen door middel van een bouwkundige 

vooropname voorafgaand aan het in gebruik nemen van de transportroute. Dit om 

eventuele schade op correcte wijze te kunnen vergoeden. 

 

Voor de uitvoering van het werk zijn twee depotlocaties beschikbaar. De locatie tussen de 

Schorerpolderweg en de Rammekensweg, welke in beheer is bij het waterschap, en het 

terrein nabij dp 711. Dit terrein is in beheer bij het havenschap. 

 

Ter hoogte van de aansluiting van de transportroute op de Ritthemseweg, worden tijdens de 

uitvoeringsfase verkeersmaatregelen getroffen. Indien tijdens uitvoering de huidige 

parkeermogelijkheden ter hoogte van de dijkovergang bij dp 717 beperkt worden, vindt 

hierover vooraf afstemming plaats met de beheerder. 
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5.4 sllowfbkfkdbk=qbo=_bsloabofkd=s^k=ik`Jt^^oabk=

5.4.1 i^kap`e^m=

Het landschapsadvies wordt op dit dijktraject zo veel mogelijk toegepast. Er worden geen 

verbetermaatregelen ten behoeve van het landschap getroffen. 

5.4.2 k^qrro=

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

5.4.3 `riqrroefpqlofb=

Bestaande cultuurhistorische waarden zullen zo goed als mogelijk in stand worden 

gehouden. In het ontwerpplan staan geen voorzieningen genoemd die de cultuurhistorische 

waarden zullen verbeteren. 
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ellcapqrh6 bÑÑÉÅíÉå=
6.1 i^kap`e^m=

De nieuwe bekleding past volledig in het huidige landschapsbeeld door het conform het 

landschapsadvies uitgevoerde ontwerp.  

6.2 k^qrro=

Eventuele (nadelige) effecten worden voorkomen door het nemen van mitigerende 

maatregelen. Vergunning- dan wel ontheffingprocedures in het kader van de 

Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet hoeven dan niet doorlopen te 

worden. 

k~íììêÄÉëÅÜÉêãáåÖëïÉí=NVVU=
Doordat de kwalificerende habitattypen 1130 (Estuaria) en 1320 (Schorren met 

slijkgrasvegetaties) zich niet op het dijktraject zelf bevinden is een negatief effect uitgesloten. 

Door passende voorzorgmaatregelen te nemen, worden de habitattypen 1310 (Eenjarige 

pioniervegetaties) en 1330 (Atlantisch schor) niet significant negatief beïnvloed. Na afloop 

van de werkzaamheden ontwikkelt zich ter plaatse opnieuw kwalificerend habitat en treden 

er geen blijvende negatieve effecten op [lit 6]. 

 

Er zijn geen significant negatieve effecten op broedvogels als gevolg van de 

dijkverbeteringwerkzaamheden. De mogelijke transportroute zal via de binnendijkse weg 

zijn waar ook de opslagplaatsen te verwachten zijn. Ook hierdoor treedt er geen verstoring 

op van eventuele broedvogels nabij het schor. Het tijdelijk verlies aan foerageergebied voor 

de waargenomen kwalificerende vogelsoorten, als gevolg van de werkzaamheden, wordt 

als niet significant beschouwd [lit 6]. 

 

Kwalificerende planten- en diersoorten, anders dan vogels, zijn niet in de nabijheid van het 

werktraject aangetroffen. Een effect op de overige kwalificerende soorten voor de 

Westerschelde als gevolg van de werkzaamheden is daarmee uitgesloten [lit 6]. 

cäçê~J=Éå=Ñ~ìå~ïÉí=
Ten aanzien van de fauna worden geen verbodsbepalingen overtreden waar het beschermde 

soorten betreft of, wanneer dit wel het geval is er géén negatief effect op de gunstige staat 

van instandhouding optreedt. Een ontheffingsverzoek is niet aan de orde. Een overzicht van 

de benodigde mitigerende maatregelen is te vinden in paragraaf 5.3.2 [lit. 7]. 
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6.3 `riqrroefpqlofb=

De cultuurhistorische waarde van het schorgebied wordt zoveel mogelijk behouden. Verder 

zijn er drie schaalniveaus te onderscheiden, aangaande de dijk in de Schorerpolder: 

 Als eerste is er de cultuurhistorische waarde van de dijk wat betreft de functie en daaraan 

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

feitelijk niets en op dit schaalniveau is er dan ook geen schade aan de cultuurhistorie. 

 Vervolgens is er de dijk als object en de ‘architectuur’ van de dijk (profiel, strakke vorm 

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

noemenswaardig verlies van cultuurhistorische waarde. 

 Als laatste is er de afwerking en het materiaalgebruik van de dijk. Daar treden wel enkele 

veranderingen in op. De verschillen in onder-/boventafel worden waar het om visuele 

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

Dat heeft dus gevolgen voor de oorspronkelijke bekleding. Dit is een negatief aspect voor 

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

Behoud is echter om veiligheidstechnische redenen niet mogelijk, het materiaal is veelal 

direct aangebracht op klei en/of heeft een te geringe dikte. Het soort 

bekledingsmaterialen welke vervangen worden zullen te zien blijven in de 

Museumglooiing bij het Watersnoodmuseum te Ouwerkerk. 

 

De binnen dit dijktraject aanwezige cultuurhistorie blijft uiteindelijk zo goed als mogelijk 

behouden. 

6.4 lsbofd=

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 zal de verkeershinder tot een minimum worden 

beperkt. 

 

Bij melding van schade aan panden naast de transportroute vindt door projectbureau 

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

aan de werkzaamheden (indien aanwezig). Bij schade veroorzaakt door de transporten 

en/of werkzaamheden van project Zeeweringen vindt compensatie van deze schade plaats.  



= mi^k_bp`eofgsfkd=p`elobomliabo=xtPNz   PZDT-R-10272 ONTW.=

mwaqJoJNMOTO==çåíïK ^o`^afp= PN 

ellcapqrh7 mêçÅÉÇìêÉë=Éå=
ÄÉëäìáíîçêãáåÖ=

7.1 jboJ_blloabifkd=

De werken aan het dijktraject zijn niet Milieu effectrapportage (MER)-plichtig op basis van 

de bijlage C van het gewijzigde Besluit m.e.r. 1994, want de daarin onder 12 genoemde 

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

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

de aanpassing van het dwarsprofiel van de dijk minder dan 250 m2.  

Op grond van bijlage D van het gewijzigde Besluit MER 1994 geldt voor een wijziging of 

uitbreiding van een primaire waterkering wél een MER-beoordelingsplicht.  

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

artikel 5.7 van de Waterwet, door de initiatiefnemer een MER-beoordelingsnotitie aan 

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

het al dan niet noodzakelijk is de procedure voor de MER van bijlage C te doorlopen. 

7.2 mi^ks^pqpqbiifkd=bk=dlbahbrofkdpmol`barob=

Ingevolge artikel 5.4 jo 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 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

7.3 k^qrro_bp`ebojfkdptbq=NVVU=

Per 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 gewijzigd in verband met de 

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

vergunning vereist voor het realiseren van projecten of het verrichten van handelingen die 
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de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten, waarvoor het gebied is 

aangewezen kunnen verslechteren . 

De Westerschelde en Saeftinghe zijn onder de Natuurbeschermingswet 1998 aangewezen als 

speciale beschermingszone voor de Vogelrichtlijn en de Ontwerpbesluiten Natura2000-

gebied (inclusief aanwijzing tot beschermd natuurmonument).  

Deze wateren zijn tevens bij de Europese Commissie aangemeld als speciale 

beschermingszone voor de Habitatrichtlijn. De Europese Commissie heeft vervolgens onder 

meer deze gebieden geplaatst op de lijst van gebieden van communitair belang voor de 

Atlantische biogeografische 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 door de Europese Commissie op de communautaire lijst zijn geplaatst. Dat betekent dat 

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

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

ingevolge de Habitatrichtlijn worden beschermd.  

Aangezien er reeds een zelfde beoordeling plaatsvindt in het kader van de aanvraag om 

vergunning voor de Natuurbeschermingswet 1998 ten aanzien van de onder de 

Vogelrichtlijn beschermde natuurwaarden, ligt 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 combinatie met 

andere projecten of handelingen significante gevolgen kunnen hebben voor het 

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

gehouden met de instandhoudingdoelstelling(en) van het gebied. 

 

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

kenmerken van het desbetreffende gebied niet zullen worden aangetast. Indien die 

zekerheid er niet is of duidelijk is dat er sprake is van een aantasting en er geen alternatieve 

oplossingen zijn, kan de vergunning slechts worden verleend vanwege onder meer 

argumenten die verband houden met de openbare veiligheid in het geval in het gebied een 

prioritair type natuurlijke habitat of een prioritaire soort voorkomt. Indien een prioritair 

type natuurlijke habitat of een prioritaire soort niet voorkomt, kan de vergunning slechts 

verleend worden om dwingende redenen van groot openbaar belang. 

7.4 sbodrkkfkdbk=bk=lkqebccfkdbk=

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

de bevoegde bestuursorganen de aanvragen worden ingediend tot het nemen van de 

besluiten die nodig zijn met het oog op de uitvoering van het plan. De beheerder zendt 

gelijktijdig het ontwerpplan alsmede een afschrift van de aanvragen aan Gedeputeerde 

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

aangevraagd. 
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cäçê~J=Éå=Ñ~ìå~ïÉíLk~íììêÄÉëÅÜÉêãáåÖëïÉí=EïçêÇí=éÉê=N=çâíçÄÉê=OMNM=çéÖÉåçãÉå=áå=
ÇÉ=çãÖÉîáåÖëîÉêÖìååáåÖF=
Deze wet beschermt aangewezen plant- en diersoorten. Afhankelijk van de ter plaatse 

aanwezige soorten is er voor het uitvoeren van de werkzaamheden een ontheffing nodig. 

Voor enkele algemeen voorkomende soorten, geldt voor de uitvoering van de dijkwerken 

een algemene vrijstelling. Voor andere dier- en/of plantsoorten geldt er een vrijstelling 

indien gewerkt wordt volgens een door de Minister van Landbouw Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV) goedgekeurde gedragscode. Bij de verbetering van de dijken wordt 

gewerkt volgens de gedragscode van de Unie van Waterschappen. 

t~íÉêîÉêÖìååáåÖ=
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 daaronder 

begrepen, verontreinigende/schadelijke stoffen in het water terecht kunnen komen, een 

vergunning in het kader van Waterwet nodig is, zal deze tijdig en gemotiveerd worden 

aangevraagd. 

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

het dijktraject. Dit kan in dezelfde 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 uitvoeren van onderhoud, aanleg of 

wijziging van waterstaatswerken, voor zover deze activiteiten door of vanwege de 

beheerder worden verricht, is deze vergunningplicht echter niet van toepassing (artikel 6.12 

lid 2 sub c). 

tÉí=ãáäáÉìÄÉÜÉÉê=EtãF=
Indien voor het werk aan het dijktraject, het werkterrein daaronder begrepen, gebruik wordt 

gemaakt van een Wm-vergunningsplichtige inrichting, zal deze, voor de duur van de 

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

milieuvergunning worden aangevraagd.  

_çìïJ=Éå=~~åäÉÖîÉêÖìååáåÖ=EïçêÇí=éÉê=N=çâíçÄÉê=OMNM=çéÖÉåçãÉå=áå=ÇÉ=
çãÖÉîáåÖëîÉêÖìååáåÖF=
Op grond van het bestemmingsplan is voor de werken aan de waterkering als zodanig geen 

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

bouwwerken geplaatst dienen te worden, bijvoorbeeld een bouwkeet, zal daarin worden 

voorzien door middel van het tijdig (laten) aanvragen van een tijdelijke bouwvergunning 

ingevolge artikel 17 Wro en artikel 40 Woningwet. 

 

Een aanlegvergunning kan noodzakelijk zijn voor bepaalde werkzaamheden. Voor zover 

het bestemmingsplan voor de uitvoering van werken en werkzaamheden een 

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

zodanige eis echter op grond van artikel 5.10 Waterwet niet in het gebied dat is begrepen in 

een vastgesteld projectplan.  

tÉÖÉåîÉêâÉÉêëïÉíL_Éëäìáí=~Çãáåáëíê~íáÉîÉ=ÄÉé~äáåÖÉå=áåò~âÉ=ÜÉí=ïÉÖîÉêâÉÉê=
In overleg met de wegbeheerder en de gemeente worden in de besteksfase transportroutes 

voor de aannemer aangewezen.  

Wellicht dient er bij de uitvoering van de werken of bij de aan- en afvoer van materialen een 

tijdelijke verkeersmaatregel genomen te worden. Als de omstandigheden, die aanleiding 
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geven tot het nemen van verkeersmaatregelen of het plaatsen van verkeerstekens, langer 

duren dan 4 maanden zal de wegbeheerder overgaan tot het nemen van verkeersbesluiten.  

Daarnaast kunnen er nog andere vergunningen/ontheffingen of toestemmingen vereist zijn, 

afhankelijk van de specifieke plaatselijke omstandigheden. Hierop wordt nu niet dieper 

ingegaan. 
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3. Handleiding Ontwerpen Dijkbekledingen 

Technische werkwijze van het projectbureau Zeeweringen 

Werkgroep Kennis, 19 december 2006 

Kenmerk: PZDT-R-04.066 ken, versie 11 

 

4. Landschap Zeeweringen Westerschelde 

 Dienst Landelijk Gebied, Zeeland, juli 2001 

 

5. Landschapsadvies en advies cultuurhistorie Schorerpolder 

 Projectbureau Zeeweringen, 22 februari 2010 

 Kenmerk: PZDB-M-10048 

 

6. Passende beoordeling Schorerpolder 

 Projectbureau Zeeweringen, 3 augustus 2010 

 

7. Soortentoets Schorerpolder 

 Projectbureau Zeeweringen, 10 augustus 2009 

 Kenmerk: PZDB-R-10199 

 

8. Golfcondities Schorerpolder bij een 1/4000ste windsnelheid 

 J.J. Jacobse, RWS Rijksinstituut voor Kust en Zee, 26 juli 2005 

 Kenmerk: RIKZ\OS-2005.119W 

 

9. Parameterbepaling voor toetsing en ontwerp 

 Projectbureau Zeeweringen, januari 2009 

 Kenmerk: PZDT-M-09014 
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Figuur 1: Overzichtssituatie  

Figuur 2: Projectgebied 

Figuur 3: Glooiingskaart, toplaagtypes 

Figuur 4: Glooiingskaart, eindscores toetsing 

Figuur 5: Glooiingskaart, toplaagtypes Variant 1 

Figuur 6: Glooiingskaart, toplaagtypes Variant 2 

Figuur 7: Dwarsprofiel 1, bestaand en nieuw 

 







Schorerpolder, toplaagtypes Figuur 3

Legenda

asfalt betonblokken gekantel petit graniet plaatbekleding kruinlijn

open steenasfalt, Fixstone koperslakblokken granietblokken gras betonpenetratie

betonzuilen basalt overige natuursteen doorgroeistenen asfaltpenetratie (vol en zat)

betonblokken Vilvoordse kreukelberm keermuur ed asfaltpenetratie (patroon)

Haringmanblokken Lessinische gepenetreerde breuksteen overige bekleding asfaltpenetratie (Ecolaag)

diaboolblokken Doornikse breuksteen stortsteenlijn ecotoplaag
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Schorerpolder, eindscores Figuur  4

goed onvoldoende nader onderzoek geen oordeel

onvoldoende mits te vervangen bekleding geen gegevens
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Schorerpolder, toplaagtypes Figuur 5, Variant 1

Legenda

asfalt betonblokken gekantel petit graniet plaatbekleding kruinlijn

open steenasfalt, Fixstone koperslakblokken granietblokken gras betonpenetratie

betonzuilen basalt overige natuursteen doorgroeistenen asfaltpenetratie (vol en zat)

betonblokken Vilvoordse kreukelberm keermuur ed asfaltpenetratie (patroon)

Haringmanblokken Lessinische gepenetreerde breuksteen overige bekleding asfaltpenetratie (Ecolaag)

diaboolblokken Doornikse breuksteen stortsteenlijn ecotoplaag
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Schorerpolder, toplaagtypes Figuur 6, Variant 2

Legenda

asfalt betonblokken gekantel petit graniet plaatbekleding kruinlijn

open steenasfalt, Fixstone koperslakblokken granietblokken gras betonpenetratie

betonzuilen basalt overige natuursteen doorgroeistenen asfaltpenetratie (vol en zat)

betonblokken Vilvoordse kreukelberm keermuur ed asfaltpenetratie (patroon)

Haringmanblokken Lessinische gepenetreerde breuksteen overige bekleding asfaltpenetratie (Ecolaag)

diaboolblokken Doornikse breuksteen stortsteenlijn ecotoplaag
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