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In 2002 zijn de voorbereidingen begonnenvoor de versterking van de M\eN)\efl~en langs oe "

Oosterschelde. Van de circa 200 km zeeweringen langs de Oosterschelde komt een groot
deel in aanmerking voor verbetering. Door de te verwachten impact van deze
werkzaamheden en bijbehorende visuele veranderingen is eind 1999- in het kader van het
beeldkwaliteitplan - een verkennende visie opgesteld voor het omgaan met deze
aanpassingen (Bosch Slabbers, 1999). In 2002 is een definitieve visie vastgesteld die
aanstuurt op een integrale afweging tussen verhogen van veiligheid, benutten van
ecologische, cultuur(historische) en esthetische waarden en het op veel plaatsen mogelijk
maken van een beter recreatief gebruik (Dienst Landelijk Gebied, 2002).

Landschapsvisie algemeen
In het project 'Versterking zeeweringen Oosterschelde' komt een groot deel van de
steenglooiingen langs de Oosterschelde in aanmerking voor verbetering of vernieuwing.
Onderzoek heeft aangetoond dat de huidige steenglooiingen op veel plaatsen te licht zijn
om zware stormen te trotseren. Vanwege de impact van deze veranderingen is deze
landschapsvisie opgesteld. De visie omvat een integrale en architectonische afweging van:
ecologie, cultuur(historie), esthetiek (beeld) en gebruik (recreatie) onder de paraplu van
veiligheid.

De Oosterschelde is een dynamisch gebied wat zich uit in een getijdenwerking en de
aanwezigheid van geulen, schorren, slikken en platen. Het is ook een waardevol
natuurgebied. Door de tijden heen zijn de dijken continu aan de natuurlijke dynamiek en
menselijke ingrepen onderhevig geweest waardoor deze vaak hoge natuur-, recreatieve en
visuele waarden bezitten.

De visie op de dijken is gebaseerd op het typische verhardingsprofiel met een te
onderscheiden onder- en boventafel en de ligging van de dijken ten opzichte van de
geulen. Voor de dammen geldt een verhardingsprofiel waarbij geen onderscheiding is
tussen een onder- en boventafel. Voorstel is verder om bijzondere punten als zodanig tot
uiting te laten komen.

Op basis hiervan zijn een drietal groepen te onderscheiden (Visie Oosterschelde, Dienst
Landelijk Gebied, 2002):
• Standaard profiel op dijken langs landinwaarts gelegen inlagen;
• Natuurlijk profiel op dijken langs buitendijkse slikken en schorren en
• Technischprofiel op dammen.

Het standaard profiel kent een duidelijk te onderscheiden onder- en boventafel. Het
voorgestelde standaardprofiel leent zich uitstekend voor dijkvakken die dicht bij geulen
liggen. Het advies is zoveel mogelijk gebruik van donker gekleurde of bekledingsmaterialen
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Door: _ Dienst Landelijk Gebied

die goede begroeiing (van m.n. zeewieren) mogelijk maken in de ondertafel en licht
gekleurde en moderne bekledingsmaterialen in de boventafel.

St: Licht gekleurde materialen

Ot: Zoveel mogelijk donker gekleurde én/of
goed begroeibare materialen

Advies wensbeeld Standaard profiel• Het natuurlijk profiel wordt geadviseerd op plaatsen waar dijkvakken aansluiten op
uitgestrekte gebieden van slikken en platen. Het advies voor de ondertafel is het gebruik
van donker gekleurde en makkelijk begroeibare of eventueel natuurlijke
bekledingsmaterialen. Voor de boventafel is het advies gebruik van licht gekleurde
begroeibare bekledingsmaterialen .

Bt: Lichte, goed begroeibare
verhardingsmaterialen

Ot: Zoveel mogelijk donkere en goed begroeibare
verhardingsmaterialen

Advies wensbeeld Natuurlijk profiel

Het technische profiel wordt geadviseerd voor het bestaande technische profiel van de
dammen met gebruik van moderne/technische bekledingsmaterialen.

Bt: Donkereen moderne bekledingsmaterialen

Ot: Donkere en moderne bekledingsmaterialen

Advies wensbeeld Technisch profiel optie I

~_-'-:_-----'------__;_----'-:--'------ll Bt: Lichte en moderne bekledingsmaterialen

. Ot: Lichte en moderne bekledingsmaterialen

Advies wensbeeld Technisch profiel optie 11

Uitzonderingen op de landschapsvisie
Langsde Oosterschelde is echter veel Haringman te hergebruiken. Om deze reden zal in
veel gevallen het advies zijn om de Haringman te gebruiken als gekantelde blokken te
beginnen in de onderste rand van ondertafel en aanvullend betonzuilen toe te passen. Door
verwering en aangroei van materiaal op de betonblokken en de zuilen zal na verloop van
tijd de hoogwaterlijn weer waarneembaar zijn alsmede de scheiding tussen onder- en
boventafel.
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Aanvullend detailadvies dijkvak Oud-Noordbevelandpolder
Het dijkvak Oud-Noordbevelandpolder is een relatief eenvoudig dijkvak. Van het dijkvak is
voor het grootste deel alleen de boventafel zichtbaar. Deondertafelligt op veel plaatsen
verborgen onder een voorland. Overigens neemt het voorland af door erosie (met name de
hogere delen). Deverwachting is echter dat de ondertafel beperkt of niet verder zichtbaar
zal worden. Het dijkvak valt onder het wensbeeld Natuurlijk profiel.

Het aanvullende advies conform de landschapsvisieis als volgt:
1. Deondertafel uitvoeren in gekantelde Haringman en aanvullen met betonzuilen;
2. Boventafel uitvoeren in betonzuilen. Het gebruik van een lichte grijze kleur is hierbij

een belangrijke voorwaarde .
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