
Omgevingsplan Molenpolder, Yerseke
Burenpolder en havendam en De Breede
Watering bewesten Yerseke

Algemene informatie

Intern betrokkenen

Kenmerk \ PZST-R-09135 corn]
Projectleider/directie UAV
Directie UAV RWS
Directie UAV WZE
Toezicht
Ontwerp
Projectsecretaris
Communicatieadviseur

Werkgebied

•

Dijktraject Molenpolder. Yerseke Burenpolder en havendam en De
Breede Watering bewesten Yerseke ligt in Yerseke aan de Oosterschelde
in de gemeente Reimerswaal. Het loopt van dijkpaal 1350 + 67 meter tot
dijkpaal 1396 en heeft een lengte van 3,8 kilometer. Vanwege de vorm is
het dijktraject onderverdeeld in negen vakken.
Tussen dijkpaal 1350 + 67 meter en dijkpaal 1358 bestaat de primaire
waterkering uit een damwand. Deze valt buiten het werk. Achter de
damwand ligt een industrieterrein met voornamelijk schelpdierbedrijven.
Achter de bedrijven ligt de kruin van de dijk. Deze gaat bij dijkpaal 1361
over in een kistdamconstructie die doorloopt tot dijkpaal 1366 + 50 meter.
Buitendijks liggen tussen dijkpalen 1360 en 1367 oesterputten (particulier
bezit).
Bij dijkpaal 1362 + 50 meter en bij dijkpaal 1364 + 50 meter liggen
insteekhavenljes.
Er liggen twee jachthavens in het gebied: de Prins Willem
Alexanderhaven (tussen dijkpalen 1367 en 1368 + 50 meter) en de
Prinses Beatrixhaven (tussen dijkpalen 1368 + 50 meter en 1370). Ook
ligt er een haven voor beroepsvaart en visserij, de Koningin Julianahaven
(tussen dijkpalen 1370 en 1376). De havendam van deze haven is
onderdeel van het werk.
Bij dijkpaal 1376 ligt een inlaat van een zoutwaterleiding voor de
oesterputten.
Tussen dijkpalen 1376 en 1383 ligt het strand van Yerseke. Hier wordt
extra zand aangebracht.

Werkzaamheden
Zowel op de onder- als boventafel worden deels de aanwezige
Haringmanblokken gekanteld, deels betonzuilen met een ecotoplaag
aangebracht, en deels de reeds aanwezige bekleding overlaagd met
breuksteen en gietasfalt.
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Fasering
Het werk wordt uitgevoerd van maart tot oktober.
Om de omgeving zoveel mogelijk te ontlasten is een fasering in het werk
aangebracht.
Voor de natuur gelden de volgende maatregelen:
Het werk bij de inlaag Koude- en Kaarspolder moet uiterlijk 1 maart van
start gaan. Dit verstoort de Kluut en de Tureluur, zodat ze niet dicht op het
werk zullen broeden. Bij de havens en de oesterkwekerijen mag niet
gewerkt worden tussen 1 april en 1 juni vanwege rustende en
foeragerende Steenlopers.
Het werk nabij het strandje wordt bij voorkeur zo vroeg mogelijk afgerond.
Het werk tussen dijkpalen 1369 en 1371 (in de Koningen Julianahaven)
worden in verband met recreatie of heel vroeg of pas na 1 juni uitgevoerd
[opmerking Gert-Jan: wordt waarschijnlijk september]

Overlast
Een groot gedeelte van het werk ligt ver van de bebouwde kom (langs de
Breedsendijk). Hier zal het werk zelf dus geen overlast veroorzaken. Het
andere gedeelte ligt gedeeltelijk in Yerseke, dus dicht op de bebouwing.
Deze bebouwing bestaat grotendeels uit een bedrijventerrein. Hier kan
overlast zijn in de vorm van lawaai, stof en trillingen.

In het werk ligt een strandje. Dit is tijdelijk niet bereikbaar.

Er vindt ook werk plaats in de jachthavens en de Koningin Julianahaven.
Het werk aan de havendam kan slib de mosselpercelen vervuilen.

Langs het meest oostelijke gedeelte van het dijktraject ligt partycentrum
De Zaete. Deze ligt dicht op het werk en kan een aantal weken direct
overlast hebben in de vorm van lawaai, stof en trillingen.

In het werk ligt ook een aantaloesterputkwekerijen. Vanuit de gemeente
is het verzoek gekomen deze extra aandacht te geven. In principe is
hiervoor echter geen overlast.

De transportroute kan overlast veroorzaken voor bewoners van de Dam
en bedrijven in de Koningin Julianahaven. Zij zijn echter veel transport
gewend.

Locatie keet •De locatie van de bouwkeet wordt bepaald door de aannemer. Die is op
moment van schrijven nog niet bekend.

Depotlocatie
Er komt een depot op de parkeerplaats aan de Breedsendijk.

Transportroute
Er zijn twee transportroutes. De route aan de oostelijke zijde van de
dijktraject loopt vanaf de Kanaalweg via de N670 (Postweg). Aan het eind
van de Postweg gaat het werkverkeer linksaf naar de Breedsedijk en
rechtsaf naar de Dam. Vanaf de Dam gaat het linksaf naar de Koningen
Julianahaven over de Burenpolderweg en de Ankerweg.
Aan de andere kant van het dijktraject komt het werkverkeer vanaf de
Molendijk (N673) over de Molendijkseweg en de Molenpolderweg.



Middelen

J

Persbericht
Bij start en afronding van de werkzaamheden en eventueel bij tussentijds
nieuws.

Huis-aan-huiskrant
Bij start en afronding werkzaamheden.
Verspreiding: Yerseke.
Extra afleveren bij gemeente en VVV

Informatiebijeenkomst
Aankondiging via advertenties, website en persbericht.
Mogelijke locatie: Partycentrum De Zaete

Inloopmiddag
Vanwege de grote betrokkenheid van vissers en kwekers in dit dijktraject,
wordt de mogelijkheid bekeken voor deze groep een extra
informatiebijeenkomst te organiseren in de vorm van een inloopmiddag.

• Stichting Vrienden van de Mossel
• Productschap Vis, afdeling mosselen
• Vissersvereniging Yerseke - mosselkwekers
• Coöperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse

mosselcultuur
• Coöperatieve Producentenorganisatie van de Kokkelvisserij
• Coöperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse

Oestervisserij en -cultuur
• Vereniging De Mosselhandel
• Stichting Odus

Gesprekken
• Afdeling communicatie gemeente Reimerswaal
• Havenmeester
• Camping Zon en Zee
• Eigenaar dijk: Trimbos BV
• Eigenaar dijk: Moule d'Or BV
• Eigenaar dijk: Krijn-Verwijs BV
• Pachter Kuzee
• Dorpshuis De Zaete
• Eetcafé De Meerpaal
• Pachter C. Paauwe
• Pachter M. Paauwe
• Pachter W. Polderman
• Pachter Kuzee



Brieven
Bij ter inzage legging aan direct belanghebbenden:

• Bewoners Breedsendijk 1, 1A. 2
• Bewoners Postweg 1
• Havenmeester jachthavens, J. van der Wijk
• Camping Zon en Zee
• Jachtwerf
• Sentse

Informatieborden
Bij start werkzaamheden.
2 stuks.
Locaties: Meerpaalweg bij het kantoor van de havenmeester en op de
dijkovergang bij de Dam.

Advertentie
Bij ter inzage legging

Website Zeeweringen
Aankondiging ter inzage legging
Mededelingen over de start, voortgang en afronding van het werk

Communicatiemiddelen van betrokken organisaties
Het projectbureau levert links en kopij voor websites en nieuwsbrieven
van de gemeente Schouwen-Duiveland

Digitale Nieuwsbrief
Wanneer nodig



Planning

Communicatie richting wandelaars, fietsers, sportvissers en
beroepsvissers vindt elk jaar plaats in de tweede helft van het jaar
voorafgaand aan de werkzaamheden. Vanwege de efficiêntie wordt over
alle dijktrajecten die in hetzelfde jaar plaatsvinden gezamenlijk
gecommuniceerd richting overkoepelende organisaties. Deze zijn dan ook
niet opgenomen in onderstaande planning.

Een persbericht wordt uitgezonden bij start (eerste kwartaal) en eind
(laatste kwartaal) van alle in dat jaar uit te voeren werkzaamheden.

Informatieborden worden vóór aanvang van de werkzaamheden bij alle in
dat jaar uit te voeren werkzaamheden geplaatst. Vanwege de efficiêntie
gebeurt dit gecombineerd in het eerste kwartaal van het jaar. Na
afronding van de werkzaamheden worden de borden weer verwijderd
(laatste kwartaal).

Tijdens de werkzaamheden wordt gecommuniceerd middels digitale
nieuwsbrieven, website en middelen van overige organisaties.

Datum gereed Activiteit Actiehouder

2009
Juni Ter inzage legging: advertentie
Juni Ter inzage legging: brieven belanghebbenden
Juni Ter inzage legging: Zeeweringen website

28 augustus Gesprek Havenmeester
28 augustus Gesprek Camping Zon en Zee

1 september Gesprek Pachter Kuzee

9 september Gesprek communicatieafdeling gemeente

september Gesprek pachter C. Paauwe en M. Paauwe
september Gesprek pachter Polderman

oktober Gesprek Eigenaar dijk: Trimbos BV
oktober Gesprek Eigenaar dijk: Moule d'Or BV
oktober Gesprek Eigenaar dijk: Krijn-Verwijs BV

oktober Inloopmiddag: vissers en kwekers
oktober Gesprek Dorpshuis De Zaete
oktober Gesprek Eetcafé De Meerpaal

oktober Brief bewoners Breedsendijk 1

2010
Januari Informatiebijeenkomst

Januari Huis-aan-huiskrant

November Huis-aan-huiskrant




