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Sa rnenvatti ng

In 2011 vindt dl' UII\'Ol'rlng pl<li1t~ van dl' dij~1 e rbuter inj; van dl' Willempokkr. Abrnh.irn

1V1""l'I'0ldeJ liet wr-r], J11,lil~1d,'pluil 1'<1nhL'lI'wjl'(1 Lt'l'\\'L'rillgl'n. l Iicrtn \\ l'rJ,.,'n

r\ijJ,.~\\'"Il'rst,lilt l'n dl' Z('l'U\\'Sl' \\'i\tl'r~chi\ppL'n samen aan Iwt ITY'<;I"rJ,.,'n I ,111 dl' dij~l'll in

Ll'l'I,lnd. ()Jl1 I l'i lighl'id~rL'dl'nl'n mogen wcrkzaarnhedcu II ,'Mbi, dl' l'l'~la,lJ1d,'

~tl'l'nbl'~It'diJ)g wor dt opengebroken alleen buiten het stormserzoen. van I ,'pril It)t

I ok tohcr , worrh-n ullgl'1 ""rd. V'lllrl'l'rt'idl'lldl' II'l'r~/.t,lJl1hL'dL>n en 11<'1oll'rl,'gt'n \',111

bcstaand« beklL'ding lijn \I'l'l tOl'gf'stililJ) binru-n het sltlrl11sl'i/ol'l1

lil' bL'langrijbte punten uil dt'll' pl;\I1I)('~(hr!i\'ing liJn hier ."lnwngt'l ,It

De huidige dijk
I kt dij"l ,1" I ,111 dl' \"'iJIl'mp(lldL'r, Ahr.ih.irn \'\iissL'!,pldL'r ligl ,1,ln dl' ()l"'It',." Jwldt'. (lP dl'

z u id wevthoc], 1,111.,1 l'hilip"lill1d in de gCJ11C'C'nlt'I holen I)l' bdll'l'rdl" 1',111h('! dijh.\,,~ is

het \\',ltl'r.,ch"p L,'('u\\se I ilanden (),',ilu,llit'l'n het proJt'ctgebit'd /ÎJIl I'L'l'rgL'gt'IL'1l in

undcr staand« ,1tl'L,('ldlJlg I iet gt'dl'cltl' doll!, gÖL,I('\'tel'rd voor l'l'rh('ll'riJlf!. ligt tu",!'n dp(l,j(l

tot dro::;7 t'll hevtt ecn totale lengtl' I an I.i "111

j •
__ .__

;",.

l Irt I oor land voor het gphl'h' d ijkvak IS een plil,'1 ell valt bij Jililgw,'ler dft1ng Ik pl",l1

dr,lilgl de naam '()wilr' in dl' '" eg' I usven dr(~11 en I1p6-1\ i, I la], I PM dt' d ij], l'('11gl'ul

.1"n\\'('/i):, dil' d oormrddcl I,ml'l'n I iertal kribben uil de teen van dl' d,j~ \1 ordt gchpud('n

\'(\11 dp6-14 tot en met dpó57 is l't'n ~(h(lr ".1n\\'l'/ig. g('n,lilmd 'Krabbcnk n-c-k ' Dit ~(h(\r

\\ urd t beheL'rd door l Iet L(','uI' ~e I.and,ch.lf'

l rr h(l()~tc I an dpo-lC, pn dph;7 bn inden 7i(h diJ~ol'L'rgill1gen O, er 11(-1)!,l'J1L'll'traWll I;, L'l'n

l"'1 erhar de buitenberm olilJl\\'l'ZI)!" die hu-run-e nnlo('gilnkt'liji- I_ voor ti('hl'r~, maar

t(lt'gallJ._L'lii~ I (lor andere recreanten ll'r plilill"r van dp(~3, 30m wor d t hel voorland In dt'



zorru-rrnaanden in bCrl'rJ..Il' m.u .. ,11" "Ir,lndjl' gebruikt Aan dl' westzijde van het dij],v ill...

tussen dr64il en dp6H, h ..bben dr \ u-r ,liln\\t'/igl'l..libbl'n cultuurhistor ischc \\'ilMdl'

Toetsing van de dijlc

I>e W"t op dt' W.1tL'rl..ering ~(hfijtl \ "lil dal d,' dql..beh(,t'rdcr iedere vijf jaM dt' dijken tnt't,t

aan dl' \'l'ilighl'ilhllurm In L"l'land I" dl" l'ilighclLhnofm vastgesteld op I /40l~) keer per

,ilM l lct eindoordeel 'illl dl' lol'lsingrn luidt ab I,tilgt:

I le gehele bcl..l('ding \ an 1(1\\'('1 dl' "teen/l'lling ilb het upen steenasfalt i" 'onvoldoende'

gl't(wtst, ultgL'IOllderd het zee! 1..1l'1nl" 1,,1..basall in dl' bocht hi, dp644

Ik krvukclbcrm tU"~l'n dpMOpn dpM1t 70m he5t<lill Uit sortering IO-60kg met eell

rrunirna le breedte van Hlrn. dl'/l' i, "n\ oldocnd« gt'hwt~L

I kt gt'deelte tussen dph41; 70 l'1l dr657 hn'lt up dit morru-nt gl'ell kreuk .. lbcrrn.

De nieuwe constructie

Op l'a"is 1,111 d", gl"lnlL'trrl', tOl'l,lllg, IL'chni,cht' IOl'rasbilMlwid van b('I..Il'dingsm,ltni.llen,

hvd raulischo en pC{llpgl~dlt' randvoorwaarden is het dijkvak opgedeeld in vier

d"t'lgt>hil'dl'n, waM dl' bd ..leding verbeterd d icnt ft; worden

Dl'elgebieo I: dp640 - 01'643. 70m

l)el:'lgt>bi('o 11: drM ~t 70m - dph-lC,

[)eclg,+ied Ill: op6-1'i dpóS It C,Om

I )('('Igebil'd IV: dr6C, I. ;Om - dp6C,7

Rij he! ontwerp \.1I1 dl' nu-uwe stccnbck led ing i'i uitgegilan van de bcschikbaa rhr-id van

hcrbruikb.t.u 1ll.1tl'fi,I.l1 dl' resultaten van de lo('t;ing, inpilssillg in het I"nd~t-h.lp~cld\ 1<'" d,'

lliltuurwil.1rdt'n, dl' lechnischl' t0t'f'",bilarlwid, uill'tl<.'rings- en beheersaspecten vn 1..,),t(,11

Op bilsis \"11 dt'le ,lf\\'t'ging komt variant I .115voor kcurvvariant n<1M voren

Rij de7(' variant bestaat de ondertafel in deelgebied I uil een ol'crlaging van gcpcnctrcerd«

brcuksteon en dl' bovcnt.ucl uü betonzuilen. In dt'l'lgt'bi('de!l 11 tlm IV bestaat de bck k-d inj;

volledig uit betonz uilen V rlriant I sluit Wilt bL'trt'fl dt' nieuwe bekledingstYPl'n het b,'"lt' aan

op het aangrenzende d ilk va], Anna lacobapolder (rase 2), veerhaven en Willempnldt'r l)e

doorgroeibare constructie \ an betonzuilen achter het schor maakt herslel van huidige

natuurl\'ilardt'n ll1ogt'lijJ...• Effecten op de omgeving
Het projectgebtod ligl gehet'lln het Natura 2000 gl'bieo 'Oostersrheldc'. Door hel treffen van

ren aant.tl rnitigercnd» maatregelen /ijn gl'l'n signiiicantl' effecten te verwachten op soorten

pn hilbil.lt~ l lct ,l,lllp,l~'t'll \"11 bek lr-d ingcn leidt bij vervanging in de eerste instantie altijd

lot n,'gillie\'(' dfl'(I{'n 0r dl' natuurwaarden Door hL't verwijderen of overlagen \ all dl'

huidige bel..lt'ding, \\-orclt de begroeiing (lP d('l'l'l..lt'ding (met de daarvan afhankelijke

(.1Ullil) pok vcrwijdr-rrt Dt'/l' di,'cten kunnen flit'l voorkomen worden, maar zijn slechts

tÎjdelijl.. van .1<Hd r"\ao,ll dt' nieuwe bd,kding i~ ililllgebrilcht, zullen z ir h op temlijn weer

natuurwaarden ontwik kch-n

Omdat in 1ll'1 ontwr-r p tegemoet wordt g,'l..ol11el1 .ian het landschapsadvies, lijn geen

negatieve ,,(leden It' \ ('I\\'Mhtel1 tun .1<lI1/icn van het landschap. De gel..olen bpl..leding \'POI

het ondcrhav igl' .1ijl..tr.1I,'(1 ,lull,' .inuit ('('n 1,lnd~(hilppL'liik oogpunt, aan op de

ilangren7end" dijl..tr,ljt'clen



:. ~f' ,,- I ', " -,'; I \ t ':,; I I : r f, ".'.~ 'i " : t t

1Je cultulIrhistnrisdll' "bj,'(tl'n in dit dijktriljl'ct word ...n lP vecl rnogclij], behouden I)l'

<tr .. kdarnnu-tu-, tu,scn dp()~(l':;()ll1l'n dp6.J2.HlIlll/ijn 1',lJ1 cultuurhist()li~cl1l' 1\,'<1rd,' Ll'

lu-bbe-n glTn beschermde ,t,ltu~, m.1M dl' \\ .1ardcring I" hoog, Lk hnugtt' I an dt" !om t'luildl'

\ an dl' ddllll1wtje, i, I"ger dan d\' bestaand ... vn d(' nieuw» kreukr-lberm I)l' nicuw«

kreukelberm zal daarom \\ ,'r<i,'n dll(lrgl'Lt'1 O\'L'r dl' dammetje».

I)l' .ian- en atvoer I'dn m.itcricol en gOl'dl'l't'n k.111 gC'luid,p\'t'rl.lst of vvr keershindr r

\ vroor la ken \'l)PI dt' OTllgl'I' ing (omwonende-n, rl'l rc.mn-n en ni'lbl)gl'lt>gt'n voor I icningell)

1)" l)\'t'rlilSI i, echter I an lijdl'lijkl' ,1Md en za l geen pl'rlll"n\'nte ):;e\'t)lgl'n hebben Dour l'l'n

Illrgl uldigp kCU71' van dl' transport routc-, ,.11 dl' \ crkccr shmder lol "l'l1 minimum ",old"n

beperkt

•
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Inleiding

Een ~r\l\lt doel v an dl' !\il'derlill1dst' dijken wordt aan dl' Il't'LIJt1e t('grll golven beschermd

door l'l'n ~tl'l'nl'l'kleding Lit \\'a<ll"lwmingl'n van dl' Zcc-uwsr waterschappen en ondr-r zoek

v.m dl' Icchruschr Advicscornrniss ie voor (k Waterkeringen (I AW) i~ gd1lt-kl'lI d.rt \'eel

~t('t'nbd,ll'dingt'n in Zeeland onvoldoende tegell zeer zwarc stormen bestand 7ijn en niet

voldoen a.in de \ eiligheidsnoml, Le zijn in veel gel'llirn te licht. Daarurn is in 1996 het

project Zl'eweringell gestart en werken Rijks\\'iltl'r~tdat en dl' Zccuws« waterschappen

samen in het projectbureau Zeeweringen, Doel van het project is dl' met steen beklede delen

"an dl' buitcnlalud-, van de dijken te verbctr-rcn or dl' plililtst'n waar dat n('dig IS Andere

a~rl'dell ilMlga.llldl' dl' qt'rkte van dl' dijken blijven in principe buiten beschouw ing,

Voor de uitvoering in 2011 zijn meerdere dijkvakken langs dl' Oostcrsrhcldc uitgekozen.

waaronder het traject van de Willernpoldcr. Abraham Wisst'P0lder, dat een tntale lengte
hel'1t v an nnge\'('cr 1,7 km, Zie Afbeelding I l let noorde lij], aans luitcndc d ijkva], Anna

l.icobapolder (tasc 2), veerhaven en Willcrnpolder is in 2009 uitgl"-Ol'rd, het zuidelijk

aansluitend» dijkvak Oude Polder Sint l'hrlipsland Lil 1 in 20Ll",nrdf'n <1i1ngepilkt.

Afbeelding 1 I,. '

•
_./

Na de I'l'rbett'ring mol'! de stl'l'nhekleding 1,111 dit d ijkt rajer t \'lllducn aan dl'

l'eilight'idsn('rJll zoals dil' is vastgelegd in dl' Wet op de Wilterkt'ring Veiligheid heeft dl'

l'l'rste pr ioritcit. maar hij de dijk I'l'rb('tl'ring is er ook aandacht voor dl' gevolgen van het

AR(AOlt



Ufi, 1.;1 t, ~'.llf,;'q (t', -t.:,;~·.,,~V, 'tf l i 11

w rr k voor landschap, natuur. cultuu rhistor ic ((h' /pgenOl'!ll,k I,Nl'\\i1ilrden) en C\l'ntuele

,lIldl'rl' bclilngl'n

Ik71' pl.moe<;,hrij\ ing (met bijlngcnl bel'ill allt, inrorrnatu- dil' I.'fel ant wordt gen.-ht IOUI dl'

invpraak prorcd un- en d(' uitcmdclijkc hcs luitv ormlllg, N,1,15t een be5(hrijl'in~ van de

-rtu.rt i« op en rond het tr.lject l'll de randvoorwaarden en uitg,lIlgspuntl'll dil' bij d«

uit« ('rl..ing I all dit plan 7ijn gl'hnntcnd, I indt er l'l'n ondcrbouwinu en he~chrij,'ing plaab

I an het nieuwe ontwerp I en behoeve I an de ultnll'rlJ1g z ijn 1l1i1<1trl'gl'len opgl'nonwn ell

\\ orden vourz icningcn. di,' zullen worden getroikn om ,'I cntuel« nadelige di('cten \ an het

1\ cr k "r de 1,I\:l -\\ aarden te beper ken (mltigefl'ndc en 1','rlWll'rl11niltregpll'n), beschreven

Als luiteru] wordt ingl')~ann lip dl' tt' 1'(,lgen prllll'dur.',- en dl' b,'sluill orming rond dit plan

1).'/(' planbeschrij,'ing b l'en s.irncnvatting 1.1Il hel tl'chl1i,ch Ol1twl'rl' en dl' lIitgl'I'llerd,'

n.uuurtoctsen All« retel ante documenten lijn I crmcld in ,i.> lijst met reierenties (~ijlilg(' I)

I)e planbe5chrij\ IIlg i~ bedoeld,

• ab m.e.r -beoordclingsnontic. Z(l,lls bedllpld in drtil..cl 7,~,1 e<,r,tc' lid van de w(,t

111 ilicutu-hc« r;

• al, plan 71,~1~ bedoeld in art ikel ? van de Wet "I' de Witterkl'ling;

• als basis voor het aanvragen van \'(>rgunningen ('n/ol onthef tingen. waaronder de

ontheffing van dt' bepalingen in dl' 1'101'''- en filunawl't l'n I ergunningen op grond van dl'

natu urbescherrn ing~wel,

Volgl'n~ dl' Europes« Vogel I'll I Iabitat r ichtlijn. dil' gl'ill1plt'll1('nkl'rd i~ in dl'

Natuurbescherrningswct 1':198, moet vour ingrep,'n dil' l110gehjk pen ,ignificanlp(fect "P dl'

natuurwilarden hebben een 'passcnd« lot'oordeling' wor dc-n lIitgPI',wrd I)., resultaten \ an

dl' beoordeling zijn in dezl' planbes ..hrijvinj; 1l1('l'gt'n()1ll1'n In hl'! kndl'! van de Hora- en

Iaunawct dient vastgesteld tt' worden of een onthcff inj; noodz akc-lij], i,.

ne plilnbl'schril\'ing is door hl'! projectbureau Lel'weringen llpgl'~teld in overleg 111('1 dl'

beheerder van de dijk. het waterschap Zeeuwse Eilanden t\d \ "stslclling 1'.1n de

planbeschrijving door de bcheerder wordt dit ontwer pplan ?owl'l bij dl' beheerder ,115bi) dl'

provincie Zeeland ter inzage gl'll'gd, (;edurendl' de mspraakprnode I..rljgt eerneder dl'

gC'leg('l'meid 0111 zijn of haar z icnswij,«: ovi-r hl'! plan aan dl' provmric kenbaar te rnaken.

Mogelijk zijn de zit'ns\\'ijzl'n voor dl' beheerder aanleiding om het plan Ie wijzigen, I)t'

lien~wijzen en dl' (l'I'C'ntu(',,1 gcwijzigde) pl'1I1beschrijl'ing wordon \'l'I'I'olgens definitie!

I il~tge~teld door dl' beheerdur ('11 ter goedl..ellflng aan Lcdeputeerde Staten van Leeland

,otll')!,l'Il'gd HUil bl'~llIit over dl' gl1L'dl..l'uring wor dt binnen Il'~ weken lx-kcndgernaakt.

•
Voordat Co.:dl'plltel'fde Stiltl'n het p lan gllcdkt'lIf('n, be~li~~en z i] (\1 het al dan niet

nood zakelijk i~ om vooratgaand aan het gOl'dl..l'uringsbt'sllllt een rnilieueffer trapport te

laten opstellen
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Situatiebesch rijving

2,1 DE DIJK

.:' I I HUIDIGE SITUATIE

l lct dijkvak van dl' Willl'mpt1klPr, Abraham Wi~sl'polder ligl aan dl' Oostersehelde. op ch-

z uidwevthoe], van : inl Philip,land in dl' gl'l11t'l'll!<' Tholen Dl' beheerder \',111 het dijkvak i,

Iwt waterschap Zeeuwse Filanden I)l' ,itll,ltie en hel pn1jrctgebied zijn wCl'rgeg('vl'n in

hguur I en liguur 2 in Bijlilge 2 11t'1 gl'd",'lte dM io;geselecll'crd voor l'l'rbl'I<'nng l.gl

tussen dp640 tol dpb57 en 11L'c(ll'CIl tota le I,'ngll' van 1,7 km, De dijkpaalnummering l(lurl

op van noord" l',1 naar z uidoost

l lct voorland voor het gehele dijkv a], i" een plaat en va ll bij laagwater droog Dl' plaal

dr.l,lgt dl' naam 'i)W.H' ill dv IVl'g' 1us-en dl'ó-lO en dpb·13 b vla], \ oor dl' d ij], "l'n gelIl

aan« l'lig. dil' doormiddel \',ln "l'll \ iertal dammetjes uit dl' tvcn \ an de dij" wordt

gehouden ,'all dpl>44 lot en mei dpb:;7 ls l'en schor .1<lIl\\l'/ig, grnililmd 'Krabben k rcek ' Dil

schor wordt beheerd door Hct Lel'u\\'sC I andschap

1er hllLlf\te van dp6.J5 en dp6<;7 bevinden z ich d ijkovergangen. On'r het gl'hpl£' !riljl'ct i5 een

l>l1\'t'rhilrdl' buitenberm aan\\'l'/ig, dil' hiermee ontoeaankclij], is voor fietser ..., maar

toegankelijk voor andere reen-anten I er pl.iats« van d pó-l3. 30m word t het voor land in de

zomermaanden in beperkte mate ab strandje ,:;ebruikt. Aan dl' westzijde van hel dijkvak.

tussen dp640 en dp6.J.j, hebben dl' vier aanwez ig« dammetjes cultuurhistorische waarde.

.:',1,.:' OPBOUW EN BEKLEDING

De bestaande bl'ld,'dingl'n \ (In het di)ktrillec! 7i)n schematisch w('('rgegeven in Figuur:1 in

Bijlélg<' 2, De karakteristieke dwarsprohelen zijn weergegeven in Figuur 8 t/m II in Bijlag('

2,

H('! prtncipcproûcl van d,' t'uitl'n/ljdc \ .rn een dijk bestaat in het algemeen uit de teen. dl'

ondert.uel. dl' bl'\'t'ntdfl'l. d" berm l'n hot bovenbeloop (Afbt'l·lding 2), Dl' teen wordt t('gen

erosie beschermd en llnd,'r~tt'und door een kreukelberm Dl' kreukelberm en (een deel van)

de onderta tel k unnen hcd ck t z ijn nu-t een 1<1.1gslik Dl' scheiding tussen de onder- r-n

boventafel ligt Pp hrl l,erniddeld Ilnpgwi1tcrpeil «(;IIW), Het CHW ligt voor ht't gt'h('I,·

dijkvnk "P een ni\ l'.lU \ an \: ,\ I' •1,hll In
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Afbeelding 1

Ik lx» ('ntilkl 1',111 het bL'trl'liendL' dljkl ,11.. ht'l'il over dl' grhl'll' Il'ngh' d"/dld,' IlIpl.:1.1g,

namclij], PJ'l'1l ,tn'n",f"ll (ri,qulll') met Peil dikt., 1,111 n, 11>m 11'10,24 III 1)"1" bl'l..ll'ding ligt

t>ngC\'el'r lu,~t'n N t\ I' t 2, SO m lol 1\ /\ I' + ~ ,ilO III Onder dl' brk led ing is ')\'('1 dt' 11"'" d\\'l'~1

lijd.' \ ,ln hl'! dijk\ ak l'l'!l !..kililag ,'iln\"l'/lg, varierend in dikte \ ,111 \1,40 m tot 1.70 III IU~"'n

dpb47 vn .lp!>;'i i., h,·t l'p"n ,t(·(·n.ls(;tll direct l'f' gl·(\tl,\ti(·1 Pp /,md ilangd'r"cht

In hi-t g"dl'l'IIl' tu,scn dph~() en dpM1. 71l b.'Q,l,lt dl' bl'kkding onder ht't ope-n Ql','n,l,lall

uit ,Iet'n/t'lllllgell Dl' bestaande steen/dling van noord naar luid l,(',ta,lt uil ""I(lil/uikn

ill, polvgoon (d i k tc 0,20 m), ba"altollLuill'n met ('((ltllplailg (0,2; m) v'rr dr-r lijn el I"kk"ll

natuursteenbekleding ailn\\'('7ig ,w,,1- bil~i1ltLuilen (0,2') m -ll,;\(1ml, docu nik-«- steen (0,23

m) en tussen dpb42 en dp643 is bovendien een klein vak met vilvoordsr steen <liln\I"'/ig

Onder dl' genllPllldp bd,lf'ding is weinig tol gecn !"Ici .lilllWe7ig Ik l'cl..ll'ding ht'l'tt cvn

"ndt'rlad!!,' all duprnibl' ,tl'l'n"lilg I'"n 2 (111 tllt 2; cm d ik u: V""I dl' teen I all dit gl'dt',·ltl'

dijk is l'ell k n-uke lberrn I all stortsteen ,1an\\ l'7ig,ell vier korte darnrnetjc-, urn dl' ,t'''Il111lg

van dl' voor liggende geul Uit dl' kant IC houden

1 ussen Jp64 ,. 7() en dpb-lb i...dl' gdlt'll' ondertafel voorzien \ an Harinumanblok kvn

((I,2U m). uitge70nderd dl' ha~illt/llil('n ()\ er een I('ngt!"' van cirri! ,(Im in de bocht v an dl' dij!..

n"hij 6.j4, Onder dl' lilukken i...l'en filtcrl,l.1g a.m« l'zig van grind Het \ oorland wor dt

ge\'ormd door het ~rhorr(,llgcbi,'d Krabbenk n-c], Dl' \ oorlandhoogt« verloopt 'dn 1\1 /\ I' ,

n,60 m tol N,A,I',-tO,4S m

rU!->SE'1ldr64h en dp h'i7 IS dl' gl'Ill'lt, ondertafel voorzien van vla k kc betonblokken (O,20m)

l lrt (orm,l,lt I an dl' betonblokken is ahl ijke-nd, namelijk O,.J:;.(l,4<; 111' Dl' ~t.1.l1 I dil dl'

blokken i......lvcht. Dl' ondl'rgn>nd bl'~I,',ll uil een lilag mijnsteen. d ik (1,10 III tol (l); Ill, met

daaronder Land lil'! I oor land \'1 ordt gt', orrnd door het ~çhorrl'ng('bled "rabbenJ., rt'cl.. 1>'-

voor landhoogt« \ er loopt hier \,111 1\ A I' +0,4; m tot 1\ ,/\ P ,0,':11) III

•
Dl' gl'middrldl' hl'lIing \ an het dill..l,llud is (ir(,l 1:.1,:; De kern \ an dl' dij], bestaat Uit I,lnd

:\<ln dl' Iluud\\ ('-.tgren" l)ij dp640, sluit dl' bekleding \',111 het onderhil,'igl' dijktriljl'(t ,l,ln 0l'

hel dijk , ,11.. Ann.i Jil(obap,dder ((i1~t' 2), \ eerhaven en Willcmpolder De bl'kll'ding dil' hit'1

In 2ll()4 i~ ,litllg,'brilchl beslilill op dl' ondl'rtilft'l uit l'en ovcr laging van gepl'llt'tlt'('rdl'

brcukvrecn I'll (11'dl' h,,, entatcl uit er-n Slccnletting \ <lil betonzuilen ((1,:;(1111) I)" (l(lSI/Jtdl'

slui! ,1an (lP dil~\'ak Oudr- l'older "mi l'hrhpsland l'n zal in 201" worden aangepakt
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:2 I EIGENDOM EN BEHEER

l h.t !'Igl'ndom en beh!'!'r \ an het dijl..\ ak I' in h.m dcn \ an lu-t \\ <ltl'r~rh"p ll'euw~l'

lilandcn

2, I ~ VEILIGHEIDSTOETSING

1)1' Wl'! PI' d,' W,lIl'!I..{'ring schrijfl \OU! dilt dl' dijl..bl'lll'erdl'r icdcr« \ ijl jaar dl' dijken tOl'ht

,1.1n dl' \l'illgh{'id~ntlrl11, In Zeeland I~ dl' \I'ilrgl1l'idsllorm \ .1,tgl'~tl'id lIl' I 14U00 keer per

laM l-envoudig gczegd mol'! een dijk in Zeeland een z eer ZI\ are stormvloed kunnen

1\ 1,{,,,t,l.1n nu-t l','n gl'll1iddl'idl' killl' \ an voorkornon \ .111 1/4000 pl'r jaM

Het 1\'"tl'r"h,ll' Ll'l'u\\'sl' eilanden heelt dl' ge/etk h'l..lt'dillgl'l) I,)ng~ hel gl'lwll' dijkv ak

gl'llll cntan-ccrd. ell globale en gedl'lilrilel'rdl' IOl'bingen uitg,'\ (1\"0 Bij deze Illl'hlllgl'n i;;

het men-ndecl \;1Il dl' bekledingen ills 'onvuldocnd e bcoor deeid l ontrok- en \'rijg<1\'"

hierop i, uitgevoerd door het projectbureau Zeeweringen [Iit. 2, 31,

Hct rindoordce! van dl' toets ingr-n luidt ills \ {llgl:

Dl' gehele bel..ll'ding van zowel de ;;t('eni'elling .,15 het {'p,'n <;leen.15I<111is 'onvoldoende'

gdlll't;l. uitgezonderd het zeer kleine vlak ba~.111 in dl' bocht bij dp644

Ik kreukelberm tussen dp64tJ en dp643, 70m b<,~taitt uit ,ortl'ring 111-611kgmet een

rninirnale breedte van lOm, deze is onvoldoende getot'ht.

llet gedeelte tussen dpó43+70 en dp6:'i7 heeft op dit moment gl'en kreukelberm

In liguur 4 \ an B!jlage 2 is het eindoordeel I an dl' tl)('tSlllg \ an dl' bestaande bd,lL'ding<'1l lil

het d ijkt rajert schematisch \\'I?ergegt'\'t'n l Iet goedgekeurde del'l basah hr-ett t'pn lI11i;1I1'g

klein 0ppl'T\ lak dat het niet kan worden gehandhaakl in dl' nieuwe bekleding, De gehele

steenbekled ing moet worden verbeterd

.., Î....- LNC-WAARDEN

D~' Wel op dl' Wittl'rl..l'ring schrijft \'001' dat bij dukvcrbcter ingcn altijd rekening moet

worden gehouden met alle bij dL' uitvoering van hel plan betrokken belangen, Dit geldt

vooral voor de natuurwaarden in het projectgebied dip op grond van dl'

Naluurbeschcrrningswct en Flora- en faunawet l'l'n beschermde status hebben

') î
i- .. _ . LANDSCHAP

DL' zeewormgen lilngs dl' Oostersehelde bestaan grofweg uil ren stelsel van dijken en

dammen. Beide elementen hebben in principe een sterk en duidelijk cultuu rtechnisch

karakter en bepalen de ruimtelijke configuratie van het gebied rondom de Oostersehelde. DI'
Oosu-rschclde i, l'l'n dynamisch landschap \\,,11 duidelijk merkbaar is in het ruimtelijk beeld,

Dil bcvld i~ ster], dvn.rmisch door dl' gl'lijdl'l1\\'crl..ing van hel water. Hel beeld hilngt als

ge\'olg daarvan na uw samen met het voor kornen van de periodiek droogvallende platen en

<likken, dl' ill7l'1til1gl'n en begroeiingen 0r dl' l.l'r\\'rringt'n en in mindere mail' met de

schor ren. Door dl' gelljdrnwerkillg i<;l'en donker gl'kll'urde ondertafel met als bitsis

historische en natuurlijke man-r iak-n en een licht gl'I..II'urdr boventafel met moderne en

tcchn i~(he ma tcr ialen on tstaan.

l h-t dilkgedl'rlt" \ <111 de Willemp'1Id('! en Abrahamwissepoldcr heeft over dl' gl'hcle II'ngl('

l'l'n n.ituur lijke I'll g.11 l' schor in dl' f.:rdbh'n"rl'l'k ills voorland Cl'(lgritfisrh ligt dil triljrel

,1<111 dl' middell w('~t k.lnt \',111 het eiland Smt I'hilil'~land De zced ijkcn hebben 1'('11 IIi1uW
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buitcnt.i lud d.it bovendien onderaan verhard i:, Hl'! hinru-nta lud i, ,tt:'iler en bq~I'()t'id met

gr,), Op dl' kruin ligl geen (vr-rhar de) \\l'g 111'1hUIdige ondcrhoudxpad i, I "j houg gl'legl'n

i-n menu-ntcel onverhard In d.. dijk i~ mogelijl-. ('l'n hist(lri~dll' kern ilill1l\'l'7ig 1)1'

dl\'l'"ill'it aan bekleding i~ groot natuursteen (basalt). I lilJ...t..!'betonblokken,

l lar ingrnanblokken én plllvgoon/uilcn,

, ") NATUUR
liet f)fojtxtgl'bil'd ligt gl'ilCt:'i ill dl' Oostcrschcld« (At1wcldillg 'l Dit gebied j, ilill1gcweLl'n

ill, bl'èdwrmd natuurmonument. Spl'ciall' Bl'~chL'rlllillg,zone (SHL), of \i,ltur,l 2000 gebit'd

in het kader 1,'In 7(1\\'el dl' Vogel- .11~dt' l Iabitat nr htlijn ()p grlllld hiervan vindt er 1'001' hl'!

gL'lwll' prt1jl'(tgebil'd een passende booordcting pl,1,lt5 l lu-rondr-r lijn de rclcv.int«

habit.u! y pl'n ('11 soorten sarncngov al

nna

",

...,

o',u d c

VA. "'R • B~

VR • VogclncllU'lnQCb"X!

I-'R ;. ""'at'lItatnctltJ",ngO()lCd

8t\ - hC5d\(~""rnd n.atuum'ontln'cnl

vLegenda

EJVR.Hl

Habitattypen en soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura 2000)
Dl' Mcetadvicsd icnct Zeeland heeft in mei 2()O? het dijJ...trilj('(t gC'1n1 en ta r isce rd op de

aanwezigheid \ an toctsings soorten. beschermde snorten en habitattvpr-n [lit 'ij

Habitattype

I ilngs de gl'hele lengte van hel d ijk va k valt billililg\\'iltl'r het \ oorland drn<lg I ussen dpó40

en dp6~'1ligt tussen dl' dijk en hel <lik nog een geul Vier dammetje aan de dij], houden de

geul uit dl' teen van de dijk De Oostersehelde valt onder het J...II,llificl'r('nd hahitattvpc I I pe

III lbO:emtr ondiepe kn-kcn en baaien.

Ter Illll)gtl' van het drl'l tussen dp64-1 tot ilan dp6<;? ligt lilngs dl' ,I ikkcn I an d ..

krabbenkreek een klein ,(hof (in beheer bij Sti(htin)!. Het Zeeuws« l.andschap}. Djt primaire

schor I alt onder hahitattv pc Schorren met ~lijkgra~1 egl'tillie (1 I'pl' Hl 320) 1 u-sen dijkpd,li

hS; ...n (1'iï I!- dl' IPgdatie v a n het schul' niet langer geslolen, maar 1t'1·1 opene I
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Broedvogels
In 20()7 i, in hel onderh.l\'ig" dilklrdjl'cl een brnl'd\'llgt'll-<lrkring uitgevoerd binnen dl' ,urw

waarin efi,'(lcn (11' broed\llgl'b lt, \ .. rwachten liln "b aan d.. dijk ge\\'l'rl-I wordt l>e/l' zone

l','dr.lagl rnax imaal Zt (l rn.

In It 11.1,,1 71jn er 14 '( 'nrl,'n bll,<"h llgeb <),1 ngl'l n IfI,'n, \\.1a f\ ,111 t\\ t'C lijn .1,ln)1."I\"'7,·n ,,1,

.i.md.ichtssoorten door d .. I'rovmric Leel,lIld d .. Srholelo-stl'r en dl' I ureluur \',111 dl'

Scholekster zijn 10 ter r rtor ia ""ngetr(lflell ,'n \ an dl' l urvluur Î ter ritoria

I),' l'pg('ls broeden \'l'r~rreid I"ng~ hl'l dlll-trajc.1 I kt gr(lohl., de,'1 v an d .. dij" Iwclt ('('n

uniform uitcr lijk, d .. dijk hedl geen .kll'n met ,'en ander uiterlijk di,' ~rl'(i.lle \'llg,'b

"antrcl--kl'n, I),. nll'l'q,' soorten lijn aangl'lrlllten in hel brnn ..nland achter de dijl--l'n Voor.il

d,' grdsl,lIldl'n b lijk cn ,','nlrl'kkl'lijke rla,ll,en om IL'broeden Ik l~raspicpl'r is als

broedvogel veel 0r ..k dijk leli ililngctr(lffen I urcluurs mill-en gl'bruik \ an d,' voet v an dl'

dijk als broedbiotoop.

Niet-broedvogels
lellingl'n tijderis lai1gl\.1ter/afgiland w.itcr en lellingen tijdl'lls hoogw ater lilten lien dat het

dill--tr,lje(t en de omliggende 200 m "I'll functie hebben ills fCll'r/lgeergebied en ills

boogwatcrvluchtplaar, (11\/1') l'OIH veel vogels. Vcrschillende vogelsoorten rusten bil

hoogwater op de d ijk en bIJ ,ligiland Wilter ioeragefl'n ze op dl' droogvallende slikken

I ypische I'tlgels 1'<111 hoogwatervluchtplaatsen z ijn zowel binnendijks als huitend ijks Il'

\ inden

Soorten di" lilnW' het dijktraject Willcmpolder en Abraham Wissepotder in

noemenswaardige aantallen ilan\\ezig Lijn vn deze );ebruil--l'1l ab HVP in dl' \\'erkpl'riodl'

(maart - oktober) zijn dl' Scholekster, Rntgillls, Zilvcrple. icr, Wulp, I un-Iuur en Hontc

strand loper.

l cllingen bij afgd.1nd 1\,lIt'1 laten het bl'lilng lien van het dijktrajcc: als illeragl'ergd',ed Dl'

slikken 1.1rlg~ het dijl-Iroljl'cl werden. wanneer dl'll' droog\ allen. gebruikt door aanz icnlijk«

aantallen slikgcl1ondl'n watervogels In ilpril waren het 1'00r.1l I{(ltgiln~, Scholekster.

I ureIuur en Croenpootruiter nil' hier fo('rilge('rdcn, in september vooral Kokmeeuw.

Scholekster. Bontbr-kplev ier. Zi" crplcvicr ril Wulp In het bijlonder het traject IUS~l'n dp6" I

en ti p6<;~bleek bl'l,lIlgrijl-- voor foeragerende vogels.

Noordse woelmuis
In Zeeland. en in het bijzonder bIj dijktrajecten langs schorren, wordt aandacht besteed aan

dl' aanwezigheid van de zwaar beschermde Noordse woelmuis. Specifiek onderzoek naar

dl' soort heeft niet plili1bge\,(l11den, maar aanwezigheid wordt niet verwacht. Pop ulntics In

de dircrte orngevinj; ontbreken I)ililrllilclst worden soorten als dp Aardmuis en dl' Veldrnuis

verwacht. dil' onder ril' omstandigheden in de aanwezig« leefgpbiedpil langs het dijktraject

dl' concurrentiestrijd I'<ln dl' onr dse « oelrnuis winnen,

Gewone zeehond
Huitcndijks I,lngs l1<'t dijktr,ljC(t ligt L'('n ~,I,li1t dil' droogvalt tijdi-ns laag\\'iltef. In d,' 1'('rH'

lllllgl'\'ing liggt'll gl'l'1l I .1~1l'ligplai1tsen \ oor dl' Cl'\\'one Zeehond. J)(' C(,I"LlI1e zeehond i~

rond Sillt I'hdip~I.ll1d 1\ cl 11 aargenomen e-n daarom kan ilill1l\'i'7ighl'id van de soort (lr dl'

plaat nil'! worden uitgl',lotl'n, Ik CC\\(1nc "'('hond is echter nooit in de buurt van dl' dij],

,1" Ilgl'l roffen
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('l'\\ one Il'('llLloch'l1 lijn \ an 11\ LT 7al-l'n .lfllclnkL'lij)...· uitbhjven 'an n1l'rbl'lij)... "t'r~t()rin~ vn

,',Hl\\'L'Li~h('id ,,111 dil'l' 1\ ,lier ))1l'1' \\'"I,'r b direct I"ngs dl' dil~ nir t ,hlI1Wl'/ig Uit,p \\,'1ter

I"ng~ dl' }'1.1,'1 ligl vcrdcr dan 'il)ll m \ an dl' dijk "-11'1andere woorden. ,lb dl' l,e\\'Onl'

Il'ehond gpbrurl-I maakt \',111 dl' rl",ll grn1!cnd ,1i111hl'! dij~lri1jt'l I, lijn dt'7" ,lolnI' L'7i~

buiten dl" l'r,tnring"OIll' v.in dl' dijl-\\'('r}...I.l.1l11hed"n.

Rugstreeppad

1 ijdl'n, t'\l'l' vcldbczoekon ill ,wgu,tu<, r-n ~l'r(t>l11l'l'r 2110i) i~ '""lge,ll'ld dill het depot ill dl'

\vdlt'rnpllldt'r l'l'n koloui« Rug~treepp"ddl'n hl'rbl'rgl. Dl' l~ug~lrl'l'pr"ddl'11 lij~('n te

pr,lfil.'r,·n van dl' (l111~t,lI1diglwdl'l1 dil' liln gelfl't'l'rd met dl' ,'ilnll'g' an hrt deplIl Bij d.,

im l'ntMi~,llil' 'an 2U07 IS het prlljl'llgl'bil'd ondcr zoch: lIl' het voorkorru-n van

Rugslrl'cp!,ilddcn Dl'7C z qn in d., d irert« oOlgl'l'ing van Iwl d ijktraject nid \\,)Mgl'I10nWn

1)pstijd" werden Rug,lrl"'pp,hldl'l1 \\ "I gL'l1llord en het vcrmoedr-n \\.1' d,lt dOt, in dl'

Brllinlj(';.}...n'l'k z atcn RugQr"lTp.1ddl'n kunnen 2,<; km ,,!leggen n,l,lI I','n g,'schddl'

1.'dlll11gl" ing en dit maakt dl' '1}(lrt er-n ,'(htl' pipl1il'r \'\',l.H'rhijnlij~ "het til'plll v.muit dl'

BruinIJl',I-n.'l'~ gl')...I,lllni~I'I'rd, dvzv locatie ligt hcnll'lsbn'l'd nLlg gl'l'n l\\'t'l' "iloIlWII'1 '<lil hel

dl'f)t)t

flora

I.angs het dijktrnjcct komt d,' Bill'norrhi, (<)"Ilrl/'I1/'ilatll 'OOI, IJ,' soort gfll"11 ,l,m de

westkant van hel dijkvak (WiliL'mpolderl aan dl' teen v an hel binnentalud.

CUL TUURHISTORIE

()p bas" I',ln dl' Arrlll'l)I,'gi~(hl' \1(1I1Ullll'nll'nl-ililrl Z,'l'Iolnd l'n lnd ic.u n- t ' "".Hl, .m

i\rrlll'ol.'gi"he \"'ilMdcn lijn l'l I,lng, het d iikv a], gét>n bijzonderheden tl' ,<,ma,hlt'n Op

b",b I a n hi-t rappl'rt lllltllllrhl!'ol(lflt' aan dl' l)",lt'r~ctwld('dl)~l'n 1111711 .rlt Ill't dlj}...II,ljC,1

brnneu gccn l'nl-('I cultuurhistorisch rluster.

I )l' s ln-k darnmetjcs tusse-n dplJ-t()·, SOm l'n dpM2+80m 7ijn \\'(,1 \ an cultuurhisror e-cht-

\\ aarde I)p d<lmll1f'ljt'~ hehb('n gl'('n beschermd .. status. maar dl' \\ .1Md,'1 ing i- hllllg DI'/t'

lijll gedoCuml'nleerd onder [(}dl' l Z()-22'i en in dl' l ultuurhrsroru-chc Hootd struc tuur

(l HS) 1,,11 dl' provinc ie Zer-l.md .11, objecl C EO-:; 1 ) ~ Zil' Afbeeld ing .J t\p dl' \ (llgl'ndl'

!"'gina f),lMI1;l,,~1 heelt dl' d rj], (eZ( )-224,' l;F()-'i201) een rliltullrhi~t[lrr,dll' \\','.1rdl'ring

hoog lot 7l'l'r hoog
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Strekdammetjes (CZO-225)

d ...-- Dijk (CZO-224)

1

2.3 OVERIGE ASPECTEN

Het strandje in de bocht bij dp64.1+70m wordt gebruil..t door recreanten.

ARC"!)" 15



I .• ~[ r ' • i, ~ \ " ,t i •i Ir: t. .. r f· I1 '.1 • '. : I l f-.

Randvoorwaarden en
uitgangspunten

ALGEMEEN

In dit honfdstuk lijn de belMlgri,ksll' r,1Illh llOr\\',lMdl'n en uitg,lI1gspunlcn S,lml'ngl'\'ilt dit'

gehanleerd z ijn bij dC' kcu7<' ell ht'l pntwt'T'1' \ ,111dl' nit'u\"l' be"'eding en bij hl'l gl'brui" n<1

vcrbctcriru; vrm hel dij"lr,ljl'rI Onder ('en rilnd\'O(lr\\ ,l.Hdl' wordt vcrstaan e en geg!'\ en dal

v.in hu itcnaf ,1an het projort Zet'\\'.'ringl'n \\'ordl '0l'gl'lq~d' en d,lt door het pHlj('d nir-t 1..,111

1\ orden beïnvloed 11l'1 gilal 0,,1 orn t\"I~l hl' omxtand igl1l'den \ an g<.ll\'en pn \\ illl'r~l,lIldl'11

en om vastgestelde wetten en rl'glob Hmnen hellrulIlw) "ader dal door dl'

randvoorwaarden wordt ge\'ormd, i5 het nodig de llitgélngspllnll.'n vast te stellen om tvpc

be"'eding en ontwerp nader tr- dl,tailll'ren

RANDVOORWAARDEN

, I VEILIGHEID

Dl' dij" moet het ilchterliggende land br-sr herrninj; bieden I('gpn overstromingen I r i"

wettelijk \'il~lgl'll'gd dal de dij" Sier" gl'nocg moel 7ijn orn niet Ie nl'7\\'ijken onder de

tvsic]«: omstandigheden gerelilleerd aan "l'n storm dil' een gemiddelde kans van

\ oorkomen van 1/4000 rel' lila! hl'dt Deze vr-ilighcidsnnrm geldll)(1~ \ nor Jr

steenbekledingen. Bovenstaande f)'siE'kt' omstandigheden kunru-n per dijk va], worden

\ ertaald in l'en combinatie van een golt11ll0gtl' (/1 ) en een glllfpl'rinde Cl ), horend bij ('pn

bepaalde waterstand D(, gnlfhollgle en dl' gollperillde, bij ('1J...aar de g(llfbeja,ling g{'noemd,

lijn bepalend voor dl' rninirna le sterkte die dl' dijkbekleding moel krijgen,

I ris re kenin]; gel1l>uden met dl' \'l'r\\'.1chle ongunst igstc bodt'll1ligging in dl' planperiode

\ an ;0 jililr, Hel schor Krabbenkreek i, l'en van dl' wein]g., schorren ~\ aar gpen erosie

pI.1i11;;' ind t Hij dl' berekening \ an dt' gl)llrMldl'{lof\\'ilMd('!1 i" di1n 0"" gp('n rt'kplling

gl'houden met schorerosie.

Dl' toetspeilen en ontwcr ppcrlcn van de Oostersehelde zijn gebaseerd IIp een noodsluiring

\ an de Ooster scheldeker ing Aange7ien dl' Oosterseheldekering een va-.t ,jllilregime hccrt.

h ••"'1 gl'l'n rd'l'ning It' \\ orden geh(ludl'T1 mei l'en water-tand , l'rhllging ills ge\'()lg van dl'

zl'cspiegl'lrijzing Daarom Lijn op ied"fl' locatie achter dl' Ooste r...chvldekerinj; hel Illel,p('iI

en het ontwerppeil gt'lij" aan ('IkaM en constant in dl' lijd (Onllwrppril 2()llY~2t)(J(l1

1)(' basrs . an dl' ont w erpcondiues i~ gell'gd in hel rappllrl 'Hvdraulisch

r.mdvuorwaardenrapport Willl'll1ptlldl'r, Abraham Wisscpoldcr ' Ilil ~I I)('
g0jfrand\'(~or\\'aMdl'n zoals gei'l'\'l'n in het del,lilach i('~ 7ijn dl' rC"I'l1\\"l,1rden, Vooral tit'
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Indeling In 7ogcna<1mdl' rilndl'()I)rw.1Mdt'nI'al..l..l'n is I an bt'iang Dl' gl'l1lclclkte indeling is

\\'('ergl'gl'I'en in I abel I Dl' llldel!ng In randvoorwaar denvakkan 15 ook \\ ('ergegc\'en in

Figuur 2 in Bijlilge 2 liet llnt\\'l'rrpl'il 20(l'i-20hO en dl' l'ijb('htlrendl' gultrilndl'oorwilardl'n

lijn gl'gl'I'('l1 in 1abel 2

RVW-vak Locatie
Van fdp) Tot [dp)

BOa

129
630
643

643
657

RVW-vak = randvoorwaarden vak

label} RVW-vak Ontwerppell [NAP+m] H [m] T (5]
130a

129

3,70
3.70

1,9

1,5
5,4

4,3

NATUUR
Zoals reeds in 2,2,2 is <lclngl'gell'n is oe Oostersehelde aangewezen als speciale

l-cschermingsz onc (SflZ) in het kader van dl' Vogel- en Habitntricht lijr, (Natura 20nn),

Inmiddels is het bcschcrrrungsrcgirnc van deze gebieden juridi~ch verankerd in de

Natuurbeschernungswct 1<:I91:l Hiermee wordt-n artivitoitcn dil' kunru-n leiden tot effecten

op dl' kwalificerende' natuurwaardor, \'ergunningplichtig,

Ook de diikverbcter ingsworkon in dl' Oe sterschelde kunnen leiden tot effecten IIp

beschermde natuurwaarden. Daarvoor wordt eerst gekeken of er effecten 1\ orden I'l'n,',lcht

ell Lil [a uf dele cftcctcn mogelij], significilllt zijn, Omdat significante ,'({eeten ICI1 gl"'lll~l'

v an dl' diik verbvtcrinj; niet Lijn uit te sluiten, wordt een passende beoordeling uitgevoerd

(i\t1>l'clding::; op de I"Jgende pagina) liet is in dat gcv.ll noodzakelijk l't'n I ('rgunning aan

te vragen. (lok ill dl' conclusie is dat er geen significann- effertcn zijn.

•
r\.laSI gehiedsbeschuming dient het project ook gt't()dst te worden op ha." consequentie-,

up dl' ,lanw"Ligl' planten- en diersoorten De bescherming van individuele d ier- ell

plantensoorten is geregeld in dl' Flora- en filunil\\'l'I Hel doel van dl' rloril- en faunawet is

het instondhouden en beschermen van in het wild voorkomende planten- en diersoorten I)"

Florn- en faunawel kent voor ruimtelijke ingrepen relevante verbodsbepalingen (artikel ö
t/m 13) ilb (lok l'en .torgplichl (artikt-l Z).

Dl' verbodsbepalingen z ijn g<,bilsl'erd op het 'net', tenzij principe', Dat betekent dill alle

schadelljl..l' h,lIldl'lrngl'n ten aanz ien v an beschermde p lantcn- en diersoorten in prinr ipr-

verboden lijn, Voor vcrschillende soorten planten en dieren 7ijn verschillende

bescht'rmingsregimes "pgesteld, Afhankclu], van dl' soort activiteiten lijn vrijstcllingr-n 0;
ontlwffingen I .rn deze verbodsbepalingen mogelijk, Nailst dl' verbodsbepalingen van de

Flor.i en tauria« ,'I geldt d(' algemene zorgplicht ten aanzien van alle in hel wild levende

dir-n-n ('11 planten ,'Il hun keiolll~l'l'ing D,' .t(lrgplicht ~('Idt altijd, voor iedereen en in illl"

g,','allen
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Afbeeldll\g S Project of handeling

"rT.Is er een kans op een significant
negatief effect?

,..'
til!' ""'ofdfiUk ~

.r%-
U''''.....~.. -~,._ ,.1-=> _.__-

I'Is er een ka'os O' een
significant negg iel effect?

:L1 UITGANGSPUNTEN

VEILIGHEID •
Om \'crtragingen in ontwerp. procedures en uitvoer in]; tI' \ oorkomen kics t hl'l prujed

Zet'\\'l'rinf(t'n .lllt'en voor hl'\\'~'z,'n tl'..:hnid,l'n die goed uitvoerbaar z ijn en f(lll'dl'

U)"I waa rden sr hep pen \ l)lll beheer en onderhoud dOPI het wiltt'f,..:hal' "l<llt'fiillt'll en

constructio moeten ,'('11 11'\ ensduur hebben I an ten mil1~t" 'i(1 jilM

KOSTEN

Hel pruject wordt kostcru-ffcrticf uitgevoerd Ce,tre\'id wordt naar III lilaf( mog"lijl-.e 1-.0;,1,'n

w,)Mbij zoveel rnogclij], aan dl' andere belangen wordt tegemoet gl'l-.')l1lt'l1

LANDSCHAP

In het ont wr-rp 1\'!Hd t zo \ (,l'lmog\'lijl-. r('''pning gehouden mC'1 landschappel rjl-.e il,pt'ctt'1l

Vnor dt' gl'h,'I!' ()o.,tcr,dwldt' lijn dele verwoord in dl' I andschapsv i.,il' (lt"tl'r,ch,'ldl' el1

nader uitg,'" er"t in het detailadv ie Landschap
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Het landschap op en rondom de zeewering wordt bepaald door de Oostersehelde 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 ondertafellaten samenvallen.

Er moet naar gestreefd worden dit gebied zo rustig mogelijk te houden gezien de
natuurlijke relatie met het achterliggend gebied. Het afstrooien van het onderhoudspad
wordt landschappelijk als positief ervaren. Er wordt aanbevolen het zand vanaf het strandje
over de kreukelberm te schuiven.

De gekozen bekleding voor het onderhavige dijkvak moet, vanuit een landschappelijk
oogpunt, aansluiten op de reeds verbeterde aangrenzende dijkvakken. Aan de
noordwestgrens, bij dp640, sluit de bekleding van het onderhavige dijktraject aan op het
dijkvak Anna Jacobapolder (fase 2), veerhaven en Willempolder. De bekleding die hier in
2009 is aangebracht bestaat op de ondertafel uit een overlaging van gepenetreerde
breuksteen en op de boventafel uit een steenzetting van betonzuilen. De oostzijde sluit aan
op dijkvak Oude Polder Sint Philipsland zal in 2013 worden verbeterd.

Naast de randvoorwaarden die voortvloeien uit de natuurregelgeving geldt voor het Project
Zeeweringen op grond van nationaal en regionaal beleid in principe het uitgangspunt dat
de natuurwaarden op de dijkbekleding (vooral 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.

AReADIS 119



label3

Adv:£'< tOE' tr, passen

bel.ledlr.g£categoHE'en In de

gelijdellzone

label4

AdYles toe te passen

beUedings{ateguileen hoven

GHW

3.3.5

3,3.(,

3.3.7
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Bij vervanging van de steenbekleding moel 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 mei 2007 heeft de Meetadviesdienst Zeeland een gedetailleerd onderzoek laten uitvoeren

naar de vegetatie op hel onderhavige dijkvak. De toe Ie passen categorieën, die hieruit

volgen, zijn samengevat in onderstaande tabellen.

Dijkpaal Ondertafel
Van [dpl Tot Idp] Herstel Verbetering
638 1 ~~ IGeen voorkeur Geen voorkeur

: Voldoende
---._----

642 1644+30m Voldoende
644+30m -:64"5- - -l Geen v~ork;-ur---- Geen voorkeur._---- _J 65Ö+30m

.i .- -
645 I Voldoende Voldoende- --- 1~~en vo,?rk~ur- -__ :

---------
650+30m ___ 1657 Geen voorkeur

qJJ.J_UURHISTOIli~

Uitgangspunt mei betrekking tol cultuurhistorie is dat de reeds aanwezige cultuurhistorie,

waar mogelijk, wordt behouden.

Met betrekking tot het milieu is hel uitgangspunl, dat milieubelasting zoveel mogelijk moel

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.

OVERIGE ASPECTEN

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

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

te beperken.
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HOC Jf [ J~ IIIK ..AiLJi,
[J C Keuze ontwerp

4.] M_O_GEI,.IJKEOPLOSSI~(iEN

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

worden vervangen, zijn er geen alternatieven ten aanzien van de locatie mogelijk. Hel aanlal

oplossingsrichtingen is hierdoor beperkt. Deze moelen 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.

Hergebruik materialen
Bij het vernieuwen van de bekleding komt materiaal, zoals betonblokken vrij, dat eventueel

kan worden hergebruikt. Het toepassen van gekantelde Haringmanblokken wordt niet als

alternatief meegenomen, omdat Haringmanblokken in zeer beperkte mate vrijkomen (850
m'), De vrijkomende vlakke betonblokken met de afmetingen O,45x0,45xO,20 m) kunnen niet

worden hergebruikt, door de slechte staat waarin deze zich bevinden.

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

van bestaande materialen, die vrijkomen bij andere dijkverbeteringen.

Mogelijk toepasbare materialen
Op basis van beschikbaarheid, het landschapsadvies en technische eisen zijn de volgende

constructiematerialen toepasbaar voor de toplaag:

Betonzuilen (eventueel met eco-toplaag).

Met asfalt gepenetreerde breuksteen, al dan niet afgestrooid metlavasteen (schone

koppen).

Waterbouwasfaltbeton (boven GHW).

4.2

Deelgebieden
Op basis van de geometrie, technische toepasbaarheid, hydraulische en ecologische

randvoorwaardenvakken is het dijkvak opgedeeld in vier deelgebieden, waar de bekleding

verbeterd dient te worden, te welen:

Deelgebied I: dp640 - dp643+7Om.

Deelgebied 11:dp643+70m - dp645.

Deelgebied Ill: dp645 - dp651+50m.

Deelgebied IV: dp651+50m -dp657.

~ITE_I~p'ELlJ_~E.!<El.Jl~

Op basis van de toepasbare bekledingstypen zijn drie varianten ontwikkeld voor de nieuwe

bekledingen voor de deelgebieden van het onderhavige dijkvak. Deze worden hieronder

beschreven.

I
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TabeiS

11
; Gep~,!etreerde breuksteen +sk
; Betonzuilen. 1 Betonzuilen

'I ~~ton~uilen
Betonzuilen

Vilfldlii I

'I', Beto_,!~ujl~n
Betonzuilen-- - - -----

sk = schone koppen

IV
III

Tabel6 Deelgebied Ondertafel Boventafel
IBetonzuilen

Betonzuilen
Betonzuilen
Betonzuilen

vauant 2

[

I
11
III
IV

Betonzuilen
, Betonzuilen
I~~~nzuilen _

_,I Betonzuilen

Tabel7 Deelgebied Ondertafel Boventafel

vanaru 3

t

i IGepenetreerde breuksteen +sk IWaterbouwasfaltbeton
11 _ J< Gepene~re_er.c!~~kste;n +~ __-1 B~tC?'!zuiien.

.IIVÎI -.---.. 1 ~~pe!"etreerde b~el}ks~een+sk T_Bet~~zuil~n
___ ~f!zuilen _. ._ .. IBetonzuilen_

sk = schone koppen

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. 9). De aspecten landschap, natuur en kosten worden
nader toegelicht. Het keuzemodel en de invoermodule van het keuzemodel zijn nader
beschreven in [lit. ) J.

Landschap

Bijvariant) en 3 bestaat de ondertafel deels uit gepenetreerde breuksteen. Dit geeft de
ondertafel een donkere uitstraling. De boventafel bestaat uit betonzuilen of
waterbouwasfaltbeton met een slijtlaag en deze beiden hebben een lichte kleur. In variant
2 heeft de ondertafel de eerste tijd een lichte kleur, als gevolg van de nieuwe zuilen. Later,
ervan uitgaande dat de zuilen in de loop van een aantal jaren begroeid raken. krijgt de
ondertafel de gewenste donkere kleur.
Variant) sluit wat betreft de nieuwe bekledingstypen het beste aan op het aangrenzende
dijkvak Anna Jacobapolder (fase 2). veerhaven en Willempolder.
Bijvariant 2 kan de ondertafel over het gehele dijkvak met dezelfde gemiddelde
taludhelling worden aangelegd. waardoor het bekledingsoppervlak een mooiere vorm heeft
(tonrondte. geen knikken of overgangen) als bij variant I en 3.
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Natuur
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, moet er een altematievenefweging plaatsvinden.

Omdat een groot gedeelte van het dijkvak gelegen is bij een schor, bevindt de teen van het

talud zich ongeveer op dezelfde hoogte als het gemiddeld hoogwater. Hierdoor heeft de

ondertafel geen of lage ecologische score. Voorkeur is alleen de bekleding achter het schor

uit te voeren met een doorgroeibare toplaag. Zowel bij variant 1 als 2 is een herstel van de

huidige natuurwaarden mogelijk. Variant 3 heeft geen doorgroeibarc constructie achter het

schor en heeft daarom ten aanzien van natuurwaarden niet de voorkeur.

Kosten
Het onderscheid tussen de kosten van de varianten ligt slechts in een beperkt gebied,

namelijk in deelgebied I.Variant 3 heeft hier een toplaag van gepenetreerde breuksteen en

waterbouwasfaltbeton. Deze bekleding is goedkoper dan een bekleding van gezette

betonzuilen. Bovendien wordt met een plaatbekleding voorkomen dat er

grondverbeteringen moeten worden uitgevoerd. Variant 2 is om deze reden de duurste

variant en variant 1 ligt wat betreft kosten tussen variant3 en 2 in.

In Tabel8 is de afweging samengevat. Uit de tabel volgt dat variant 2 de beste totaalscore

heeft, maar deze ook de duurste variant is. De goedkoopste variant heeft de laagste

totaalscore. Uiteindelijk worden de score/kosten afgewogen en hier blijkt variant 1 de beste
eindscore te hebben.

Voorkeursvariant
Op basis van deze afweging komt variant 1 als voorkeursvariant naar voren. Bij deze variant

bestaat de ondertafel deels uit gepenetreerde breuksteen. De boventafel bestaat uil

betonzuilen. Variant 1 sluit wat betreft de nieuwe bekledingstypen het beste aan op het

aangrenzende dijkvak Anna [acobapolder (fase 2), veerhaven en Willempolder. De

doorgroeibare constructie achter het schor maakt herstel van huidige natuurwaarden
mogelijk.
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Tabel9

Nieuwe kreukelberm
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H()()ffl<;TUK V
0) Ontwerp en plan

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

weergegeven in de Figuren 8 t/m 11 van Bijlage 2. De dimensionering wordt beschreven per
constructieonderdeel:

• Kreukelberm en teenconstructie.

• Zetsteenbekleding (onder- en boventafel),

• Ingegoten breuksteen (ondertafel).

• Overgangsconstructies.

• Overgang tussen boventafel en buitenberm.

• Buitenberm.

_~REUKELBERM EN TEENCON_STRU_CIIj:

Over het algemeen bestaat de kreukelberm uil 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 goede kreukelberm aanwezig is, moet een nieuwe

kreukelberm worden aangebracht. In Tabel 9 zijn de benodigde minimale steensorteringen

voor de verschillende deelgebieden weergegeven. De nieuwe kreukelberm heeft een breedte

van 5,0 m bij de geul en 3,0 m bij het schor. Ter plaatse van het schor is ervan uitgegaan dat
de voorland hoogte niet afneemt door schorerosie.

•
Deel locatie Hoogte Sortering Laagdikte
gebied Van dp Tot dp r.v.w.-valc (m+NAP) (kg) (m)

I 640 I 643+70m_ ~'._1_30_-~ j :0_,__30
---1664435+"/0 645 _ _ ~ __ +0,25

651+50m 129 +0,50
IV ~-__-~~söm _ 657_ _ !~~~-~l--:;O,7s

40-200
10-60
10-60
10-60

I0.7 ~r- ----
- -~------

11,0_=r 1,0 - - -

11

III

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

vlies ('nonwoven') is gestikt voor extra bescherming tijdens het storten van de teen. In de

dwarsprofielen wordt het weefsel aangeduid als 'Type 2'.

Langs een groot deel van de dijk in deelgebieden IJ tlm IV worden nieuwe teenconstructies

geplaatst. De bovenkant van de nieuwe teenconstructie varieert van N.A.P.+0,25 m ter

ARCADIS 124



5.1.2

Tabel 10

Gekozen topfaaytYJ .•en
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hoogte van dp643+70m tot N.A.P.+0,75 m ter hoogte van dp657. De nieuwe constructie

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 O,07xO,07 m')

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

teenconstructie en de bovenkant van de teenconstructie moet met enkele stenen worden

afgedekt.

STE~NBE"L.E[)I~Çi_(O~D.JR- EN BOVENTAF~l)

In deze paragraaf wordt de opbouw van de bekleding behandeld als volgt:

• Toplaag van zetsteen (betonzuilen).

• Uitvullaag.

• Geokunststof.

• Basismateriaal.

Toplaag van zetsteen (betonzuilen)
Voor die delen waar betonzuilen worden aangebracht (zie TabelSin hoofdstuk 4) zijn de

dimensies nader bepaald. De toplaagdikten zijn gecontroleerd met Steentoets2008. Vanuit

praktische overwegingen is er voor gekozen het aantal typen zuilen per dijkvak zoveel

mogelijk beperkt te houden. De gekozen toplaagdikten en zuiltypen zijn vermeld in

TabellO.

De toplaag van de betonzuilen zal worden ingewassen met gebroken materiaal, dichtheden

van het inwasmateriaal staan vermeld in TabclIO. De standaard sortering van dit

inwasmateriaal is 4/32 mm.

Uitvul/aag
De granulaire uitvullaag onder de toplaag is voornamelijk van belang voor de uitvoering.

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

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

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

bedraagt 14/32 mm. De kleinste laagdikte waarin steenslag van deze sorteringen kan

worden aangebracht is 0,10 m.

Geokunststof
Het geokunststof onder de gezette bekleding wordt 'Type I' genoemd. Dit materiaal

voorkomt uitspoeling van het basismateriaal door de toplaag heen. Maatgevend hiervoor is

dc openingsgroolte °911,Gelijk aan de eerder uitgevoerde dijkvakken van 1997-2007 wordt

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

openingsgrootte (0..,) van 100j.lm.

Basismateriaal
In het gekozen ontwerp bedraagt de vereiste minimale dikte van de nieuwe kleilaag onder

de betonzuilen 0,8 m. In Tabel 11 zijn de minimale kleilaagdiktes gegeven evenals de

aanwezige laagdiktes.
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Minimale dikte Aanwezigedikte
Deelgebied onderlaag (m) onderlaag(m) Tekort (m)

1Q._3
10
10]~

~,5
0,8
0,8
0,8 _

I

11

III
!IV --- ---"
L

Aangezien de kleilaag (mijnsteenlaag) in de huidige situatie, voor zover deze aanwezig is,
onvoldoende dik is, moet deze kleilaag worden aangevuld, of de bestaande kleilaag en een
beperkt deel van het onderliggend zand eerst worden afgegraven, om ruimte te maken voor
de nieuwe kleilaag,

Omdat klei onder water moeilijk is aan te brengen, wordt beneden GHW in plaats van een
nieuwe of aanvullende kleilaag, een pakket fosforslakken aangebracht.

De overlaglng in deelgebied I wordt uitgevoerd met breuksteen van 10-60kg, die met een
minimale laagdikte van 0,40 m wordt aangebracht. Deze minimale laag moet over de
volledige hoogte met gietasfalt worden ingegoten en afgestrooid met lavasteen. De
onderkant van de overlaging wordt aangebracht op een hoogte van N.A.P.-l,OOm.

Wateroverdrukken onder de bekleding worden beperkt door aan de bovenrand (en aan de
verticale randen) van deze nieuwe bekleding een afdichting aan te brengen, die het van
bovenaf vollopen van de oude bekleding en de onderliggende filterconstructie moet
voorkomen.

De betonblokken die worden overlaagd moeten worden gebroken, voordat de overlaging
wordt aangebracht. Zo wordt voorkomen dat een eventuele holte onder de blokken, die is
ontstaan door uitspoeling van klei, onopgemerkt blijft en niet wordt opgevuld.

QyERGANGSCONSTRUCTIES

Er worden horizontale overgangsconstructies geplaatst op de overgang van de overlaging
naar de betonzuilen. De betonzuilen sluiten daarbij zo goed mogelijk aan op de bekledingen
van de aangrenzende dijkvakken. Kieren worden gepenetreerd met gietasfalt of
asfaltmastiek.

De overgang tussen de boventafel en de berm wordt uitgevoerd door de betonzuilen aan te
brengen met een afronding, waarvan de kromtestraal R = lOm bedraagt. De betonzuilen
worden over een lengte van lm op de berm doorgezet. Met betrekking tot de uitvullaag en
het geokunststof wordt aangesloten bij de constructie van de bekleding.

De bestaande berm hoogte ligt over de gehele lengte op ongeveer dezelfde hoogte, namelijk
rond N.A.P.+4,SOm. De nieuwe bermhoogte wordt over de gehele lengte N.A.P.+5,10 m. De
nieuwe bermhoogtes en breedte zijn opgenomen in Tabel12.
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TaOOI12 o I bl d Bestaandebermhoogte* Nieuwe bermhoogte* d )
ee ge Ie (m+N.A.P.) (m+N.A.P.) Bree te berm (m

. I

11

III

IV
t

! ~ •.?~
4.78

4.88
14.73

J ?~!O
. 5.10...
, 5.10
i 5.10

I 6.7~
7.14

. 6.36
5.96

• Hoogte bij buitenknik berm.

Op de berm wordt een nieuwe onderhoudsstrook aangelegd, die ten noorden van de
dijkovergang bij dp645 toegankelijk moet zijn voor fietsers. Dit opengestelde deel sluit aan
op de eveneens opengestelde onderhoudsstrook van het naastgelegen dijkvak Anna
[acobapolder (fase 2), Veerhaven en Willempolder. De onderhoudsstrook is 3,0 m breed en
uitgevoerd in steenslagasfaltbeton voorzien van lichtgrijze slijtlaag. Het afgesloten gedeelte
van de onderhoudsstrook. ter plaatse van het schor, wordt uitgevoerd in open steenasfalt
afgestrooid met grond.

Tijdens de uitvoering wordt de berm gebruikt als werkweg bestaande uil een 0,3-0,4m
dikke laag fosforslakken, van de sortering 0/45 mm, op een geokunststof volgens 'Type 2'.
De strook van fosforslakken wordt na de uitvoering niet verwijderd, maar afgewerkt tot de
gewenste laagdikte en afgedekt met asfalt. Gegeven een verdichte fundering van
fosforslakken, stelt het toekomstige gebruik van de onderhoudsstrook geen aanvullende
sterkte-eisen.

5.2 VOQRZIE_NINGEN GERICI::fT OP D~_v._rrvQE~I_NG _~~(I,I.!"IETW~B!Ç

Tussen I 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 I april en I oktober. Zogenaamde 'overlagingen' die over de bestaande
glooiing worden aangebracht zullen mogelijk eerder plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor
voorbereidende werkzaamheden, zoals het plaatsen van keten en de opslag van materiaal
en dergelijke.

5.3 VOQRZIENINGEN TE.~ ~EPE_RI(ING VAN NAQELlGE GEVOLGEN• 5.3.1

Bijhet ontwerpen wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de wensen uil de
landschapsvisie voor de Oostersehelde. De gekozen bekleding voor het onderhavige
dijktraject moet, vanuit een landschappelijk oogpunt, aansluiten op de aangrenzende
dijktrajecten.

5.~.2 NAT~l!R

Een groot deel van het dijkvak ligt tegen het schor Krabbenkreek. in beheer bij Stichting Het
Zeeuwse Landschap. Het voor het dijkvak liggende slik met de naam 'Dwars in de Weg'
heeft een breedte van circa 1500m. Tijdens de werkzaamheden mag geen water op het schor
blijven staan, maar moet worden afgewaterd via bestaande geultjes. Na de werkzaamheden
dienen de geultjes in de oorspronkelijke staat te worden hersteld, zodat er geen significant
effect optreedt in de waterhuishouding op het schor.

In september 2009 is geconstateerd dat circa 100 rn' zeegras in de werkstrook aanwezig is,
vooral tussen dp656 en dp657. De bedoeling is dat dit zeegras vooruitlopend op de
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uitvoering van de werkzaamheden te verplaatsen naar zeegrasmitigatielocatie
Krabbenkreek-Noord (reeds door projectbureau Zeeweringen gebruikt voor de proef met
het verplaatsen van zeegras in 2008). Daar waar zeegrasvelden binnen en buiten de
werkstrook aanwezig zijn, zullen na afloop van de uitvoeringswerkzaamheden tevens
aanvullende maatregelen worden genomen middels het aanbrengen van een schelpen laag
tussen einde kreukelberm en einde werkstrook. waardoor zeegras zich op deze locaties kan
herstellen.

Op het in dit werk te gebruiken depot in de Willempolder zijn rugstreeppadden
waargenomen. Hiervoor zullen in de besteksfase mitigerende maatregelen worden
opgenomen.

Langs de transportroute dient rekening gehouden te worden met de bijenorchis. Deze is
waargenomen aan de binnenzijde van de dijk ter plaatse van dp640. De tijdelijke
dijkovergang dient dusdanig te worden gelokaliseerd dat dit geen conflict oplevert met de
bijenorchis. Verder dient rekening gehouden te worden met broed locaties of
hoogwatervluchtplaatsen van bepaalde vogelsoorten, dit wordt gedaan door fasering van
de werkzaamheden, waardoor delen die voor vogels belangrijk zijn op cruciale momenten
worden ontzien.

Het schor vormt een potentieel habitat voor de Schorzijdebij (Col/el es Imloplli/lIs). Er dient
rekening te worden gehouden met eventueel aanwezige kolonies. en eventueel dient er
nieuwe nestgelegenheid (zandhopen) te worden gecreëerd.

5.3.3 CULTUURHISTORIE

De strekdammetjes tussen dp640+50m en dp642+80m zijn van cultuurhistorische waarde.
Ze hebben geen beschermde status, maar de waardering is hoog. De hoogte van de
bovenzijde van de dammetjes is lager dan de bestaande en de nieuwe kreukelberm. De
nieuwe kreukelberm zal daarom worden doorgezet over de dammetjes.

De dijk heeft ook een cultuurhistorische waarde. De bekleding zal in zijn totaliteit worden
gewijzigd. •
In de nabijheid van het dijktraject ligt een depot ter hoogte van dp633 en dp634. Dit depot is
in gebruik voor de dijktrajecten aan de oostkant (2008)en de westkant (2009).Op het
dijkvak zelf is geen mogelijkheid voor depotruimte. De transportroute en de depotruimte
zijn weergegeven in Bijlage4.

Het is belangrijk de eventuele recreatieve functies van het dijkvak tegelijkertijd met de
dijkverbetering te herstellen. De bocht bij dp643+70m wordt gebruikt door recreanten. Na
de werkzaamheden moet dit strandje worden hersteld in de oorspronkelijke situatie.

VOORZIENINGEN JJ~_B_EV_Q~l)jRINGVAN LNC-WAARDEN

5.4.1

Het landschapsadvies wordt op dit dijktraject zo veel mogelijk toegepast. Er worden geen
verbetermaatregelen ten behoeve van het landschap getroffen.

,
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5,4.2 NATlNR

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

5.4.3 CULTUURHISTORIE

Bestaande cultuurhistorische waarden zullen zo goed als mogelijk in stand gehouden
worden. In het ontwerpplan staan geen voorzieningen genoemd die de cultuurhistorische
waarden zullen verbeteren.
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H()OH)~llIK

(j) Effecten

6.]

De nieuwe bekleding past volledig in het huidige landschapsbeeld door het conform het
landschapsadvies uitgevoerde ontwerp. De bekledingstypen sluiten aan op het
aangrenzende dijkvak Anna Jacobapolder (fase 2), Veerhaven en Willempolder.

6.2
Door het treffen van de in de natuurtoetsen voorgestelde maatregelen (zie ook paragraaf
5.3.2) worden eventueel (nadelige) effecten voorkomen, dan wel gemitigeerd. Een en ander
wordt gewaarborgd aan de hand van procedures die doorlopen worden in het kader van de
Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet.

6,.3 ÇlLlT~URHISTORJE

De cultuurhistorische objecten in dit dijktraject worden zo veel mogelijk behouden. De
strekdammetjes tussen dp640+50m en dp642+80m zijn van cultuurhistorische waarde. Ze
hebben geen beschermde status, maar de waardering is hoog. De hoogte van de bovenzijde
van de dammeijes is lager dan de bestaande en de nieuwe kreukelberm. De nieuwe
kreukelberm zal daarom worden doorgezet over de dammetjes,

Verder zijn er drie schaalniveaus te onderscheiden aangaande de dijk in de Willempolder,
Abraham Wissepolder:

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 er is geen
noemenswaardig verlies van cultuurhistorische waarde.
Tot slot is er de afwerking en het materiaalgebruik van de dijk. Daar treden wel enkele
veranderingen in op. De verschillen in onder- en boventafel worden waar het om de
visuele zaken gaat, redelijk in stand gehouden. Het materiaaJgebruik 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.
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6.4 pVE~IG

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 verkoershinder tot een minimum worden
beperkt.

De recreatieve functies van het dijkvak worden tegelijkertijd met de dijkverbetering
hersteld. Na de werkzaamheden wordt het strandje bij dp643+70m in de oorspronkelijke
situatie hersteld.

Bijmelding 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). Bijschade veroorzaakt door de transporten
en/of werkzaamheden van project Zeeweringen vindt compensatie van deze schade plaats.
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Procedures en
besluitvorming

HOUFDS 1UK

'.1 M.E.R.-BEOORDELING

De werken aan het dijktraject zijn niet Milieu effectrapportage (M.E.R.)-plichtig op basis
van de bijlage C van het gewijzigde Besluit m.e.r. 1994,want de daarin onder 12genoemde
drempelwaarden bij het besluit worden genoemd, worden niet overschreden. De omvang
van de activiteit (het werk aan de dijk) heeft namelijk een lengIe van minder dan 5 km,
daarnaast betreft deze ook de aanpassing van het dwarsprofiel van de dijk minder dan
250m'.
Op grond van bijlage D van het gewijzigde Besluil m.e.r. 1994geldt voor een wijziging of
uitbreiding van een primaire waterkering wél een M.E.R. -beoordelingsplicht.
Ten behoeve hiervan wordt, voorafgaand aan de goedkeuringsaanvraag in het kader van de
Wet op de waterkering, door de initiatiefnemer een m.e.r.-beoordelingsnotitie aan
Gedeputeerde Staten aangeboden. Op basis van deze notitie besluit Gedeputeerde Stalen of
hel al dan niet noodzakelijk is de procedure voor de M.E.R. van bijlage C te doorlopen.

Ingevolge de bepalingen van de Wet op de waterkering dienen de werkzaamheden plaats te
vinden overeenkomstig een door de beheerder vastgesteld en door hel college van
Gedeputeerde Staten goedgekeurd plan.
Hel 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 evenals het betreffende
college van burgemeester en wethouders betrokken. De planvoorbereiding doorloopt verder
een openbare voorbereidingsprocedure op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb)
waarbij hel ontwerpplan ter inzage wordt gelegd en er de mogelijkheid is om zienswijzen te
uiten. Bijde definitieve vaststelling van het plan wordt rekening gehouden met de
ingediende zienswijzen.
Tegelijkertijd mei hel ontwerpplan, worden levens ter inzage gelegd de aanvragen voor de
overheidsbesluiten die nodig zijn voor de uitvoering van hel plan (vergunningen,
ontheffingen e.d.).
Tegen hel goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van het vastgestelde plan kan
beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

7.3
Per I oktober 2005 is de Natuurbeschermingswei 1998gewijzigd in verband met de
bepalingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Ingevolge de gewijzigde wel is een
vergunning vereist voor hel realiseren van projecten of het verrichten van handelingen die
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de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten kunnen verslechteren of
een verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.
Zowel de Oostersehelde als de Westerschelde zijn onder de Natuurbeschermingswet1998
aangewezen als speciale beschermingszone voor de Vogelrichtlijn en de Ontwerpbesluiten
Natura 2000-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.
Deze gebieden moeten vervolgens nog als zodanig formeel worden aangewezen door de
Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De voorbereidingen voor die
aanwijzingsbesluiten zijn gaande.

Ten aanzien van de Vogelrichtlijn vallen de daarvoor aangewezen gebieden onder het
nieuwe vergunningstelsel van artikel19d Natuurbeschermingswet 1998.
Ten aanzien van de Habitatrichtlijn geldt dat zolang de gebieden nog niet formeel zijn
aangewezen, het vergunningstelsel van artikel19d Natuurbeschermingswet 1998niet van
toepassing is.
De bepalingen van de Habitatrichtlijn hebben echter rechtstreekse werking op de gebieden
die door de Europese Commissie op de communitaire 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 1998ten 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. Bijhet maken van de passende beoordeling wordt rekening
gehouden met de instandhoudingdoe1stelling(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
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 evenals een afschrift van de aanvragen aan Gedeputeerde
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Staten. Waar nodig, zullen de hierna genoemde vergunningen en/of ontheffingen worden
aangevraagd.

Flora- en faunawet/Natuurbeschermingswet
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. Bijde verbetering van de dijken wordt
gewerkt volgens de gedragscode van de Unie van Waterschappen.

Wet verontreiniging oppervlakte wateren (Wvo)
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 de Wet verontreiniging oppervlaktewateren nodig is, zal deze
tijdig en gemotiveerd worden aangevraagd.

Wet milieubeheer (Wm)
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.

Bouw- en aanlegvergunning
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 artikel17 Wro en artikel 40Woningwet.
Een aanlegvergunning kan noodzakelijk zijn voor bepaalde werkzaamheden.

Wegenverkeerswet/Besluit administratieve bepalingen betreffende het wegverkeer
Rijkswaterstaat Dienst Zeeland wijst, als wegbeheerder, in de besteksfase (in overleg met de
gemeente) de transportroutes voor de aannemer aan.
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
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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PLf.N6£SCHRINING WIU.EMPOLDER. ABRAHAM \""SSEPOlDERI

Figuren

Figuur 1: Overzichtssituatie

Figuur 2: Projectgebied

Figuur 3: Glooiingskaart. toplaagtypes huidige situatie

Figuur 4: Glooiingskaart, eindbeoordcling toetsing

Figuur 5: Glooiingskaart, variantl (voorkeursvariant)

Figuur 6: Glooiingskaart, variant 2

Figuur 7: Glooiingskaart, variant 3

Figuur 8: Dwarsprofiell, bestaand en nieuw

Figuur 9: Dwarsprofiel 2, bestaand en nieuw

Figuur 10: Dwarsprofiel3, bestaand en nieuw

Figuur 11: Dwarsprofiel 4, bestaand en nieuw
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Glooiingskaart met toplaagtypes Willempolder, Abraham Wissepolder km 64 - km 65,7
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Glooiingskaart met eindscores Willempolder, Abraham Wissepolder km 64 . km 65,7 Figuur 4
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Glooiingskaart met toplaagtypes Willempolder, Abraham Wissepolder km 64 - km 65,7
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Glooiingskaart met toplaagtypes Wlllempolder. Abraham Wissepolder km 64 • km 65.7

Q 600

~ 550

_;_ 5 00
--- ---

4 50

400

350
27

300

250 I I 27 I 27

200 \'1.7

1 ~O

100

o 50

o 00

·050

. 100

----_ ----,

~ I -~ .._~

27

63906400 6410 6420 6430 6440 6450 6460 6470 6480 6490 6500 6510 6520 6530 6540 6550 656065706580

L~gend ...

esreu iIDl DelonblQJo-Io..t>n Qe"'An'e~ oe~l! u-aeuet I!:!I ataafbë+Iec.nö I.,rw1'lI,)f1

~'.s 1 coe- !ólf'("nn'ifill' ~"!o'Orli 29 lo:oot'r~I~ltbloJo:ker> 29 er rtn'{1ltllo~"pn - qras ~IO'l~ne:ra·l('

)7 tUJlon7lJ11('n 00 basal' ID ovenqe 'ld'(Ju':r.!et."1" L1'.l aOO10'O(,''iIf'nE>'~ astanneoetmne I"'~ en la!

'0111 bC'Oflbl'-J.-lo.ol' 00 '111"''')(I·t)~e m IoreuxE-IONfl' [--.....J keermuur eo astaltneoeraue Ipa'roo..,

111 t 1<tfl"~rTla'1OtOkk{"r, ,..e I CS'i""SÇ!lf' ID geoenelrPefOf> ore~Jksree~ ove-iqe Oe. ledlng asfal~o~netta!te,f coraac.
·'1· fj,at)·Xlft'llolo een 28 Dootwxsc lIJ OreIJÎf,S!ef,'1J s!or1s~eefll..,'1 ecotor+aao

AbrWsse V;Hlonten ~tg,

e e

Figuur 6. Variant 2

b UU

550

500

d ~O

d 00

J 50

300

250

2 00

1 50

, 00

050

000

-0.50

·'00

05·05·2009



e e
Glooiingskaart met toplaagtypes Willempolder, Abraham Wisse polder km 64 - km 65,7 Figuur 7, Variant 3
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Afbeelding

Planlocatie en omgeving.

SAMENVATTING PLAN BESCHRIJVING WILLEMPOLDER, ABRAHAM WISSEPOLDER PZDT-R-09269 ONTWI

Samenvatting

In 2011 vindt de uitvoering plaats van de dijkverbetertnq van de Willempolder, Abraham

Wissepolder. Het werk maakt deel uit van het project Zeeweringen. Hierin werken

RUkswaterstaat 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 zjjn wel toegestaan binnen het stormseizoen.

De belanqrijkste punten uit deze planbeschrijvinq zijn hier samengevat.

Oe huidige djjk

Het dijkvak van de Willempolder, Abraham Wissepolder ligt aan de Oosterschelde, op de

zuidwesthoek van st. Philipsland in de gemeente Tholen. De beheerder van het djjkvak is

het waterschap Zeeuwse Eilanden. De situatie en het projectgebied zUn weergegeven in
onderstaande afbeelding, Het gedeelte dat is geselecteerd voor verbetering ligt tussen dp640

tot dp657 en heeft een totale lengte van 1.7 km.

Figuur1.,-:.
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ûver zrcht ssrtuatie WIUempolder, Abraham 'w'issepolder ;i

Het voorland voor het gehele dijkvak is een plaat en valt bU laagwater droog, De plaat

draagt de naam 'Dwars in de Weg', Tussen dp640 en dp643 is vlak voor de dUk een geul

aanwezig, die doormiddel van een viertal kribben uit de teen van de dUk wordt gehouden,

Van dp644 tot en met dp657 is een schor aanwezig, genaamd 'Krabbenkreek. Dit schor
wordt beheerd door Het Zeeuwse Landschap.

Ter hoogte van dp645 en dp657 bevinden zich dijkoverqanqen. Over het gehele traject is een
onverharde buitenberm aanwezig, die hiermee ontoeqanketijk is voor fietsers, maar

toeqankelijk voor andere recreanten. Ter plaatse van dp643+30m wordt het voorland in de
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SAMENVATTING PLANBESCHRIJVING WILLEMPOLDER. ABRAHAM WISSEPOLDER PZDT-R-09269 ONTWI

De cultuurhistorische objecten in dit dUktraJect worden zo veel mogelUk behouden. De

strekdammeges tussen dp640+50m en dp642+80m zUn van cultuurhistorische waarde. Ze

hebben geen beschermde status, maar de waardering is hoog. De hoogte van de bovenzijde

van de dammeges is lager dan de bestaande en de nieuwe kreukelberm. De nieuwe

kreukelberm zal daarom worden doorgezet over de dammetjes.

De aan- en afvoer van materieel en goederen kan geluidsoverlast of verkeershinder

veroorzaken voor de omgeving (omwonenden, recreanten en nabUgelegen voorzieningen).

De overlast is echter van tijdeljjke aard en zal geen permanente gevolgen hebben. Door een
zorgvuldige keuze van de transportroutes zal de verkeershinder tot een minimum worden

beperkt.

•
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SAMENVATTING PLANBESCHRIJVING WILLEMPOLDER. ABRAHAM WISSEPOLDER PZDT-R-09269 ONTWI

zomermaanden in beperkte mate als strandje gebruikt. Aan de westzijde van het dijkvak,

tussen dp640 en dp644, hebben de vier aanwezige kribben cultuurhistorische waarde.

Toetsing van de dijk

De Wet op de Waterkering senrijft voor dat de dijkbeheerder iedere vijf jaar de dijken toetst

aan de veiligheidsnorm. In Zeeland is de veiligheidsnorm vastgesteld op 1/4000 keer per

jaar. Het eindoordeel van de toetsingen luidt als volgt:

De gehele bekleding van zowel de steenzetting als het open steenasfalt is 'onvoldoende'

getoetst, uitgezonderd het zeer kleine vlak basalt in de bocht bUdp644.

De kreukelberm tussen dp640 en dp643+ 70m bestaat uit sortering 10-60kg met een

minimale breedte van lOm, deze is onvoldoende getoetst.

Het gedeelte tussen dp643+ 70 en dp657 heeft op dit moment geen kreukelberm.

De nieuwe constructie

Op basis van de geometrie, toetsing, technische toepasbaarheid van bekledingsmaterialen,
hydraulische en ecologische randvoorwaarden is het dijkvak opgedeeld in vier
deelgebieden, waar de bekleding verbeterd dient te worden:

Deelgebied I: dp640 - dp643+70m
Deelgebied 11: dp643+ 70m - dp645

Deelgebied Ill: dp645 - dp651+50m

Deelgebied IV: dp651+50m - dp657

BUhet ontwerp van de nieuwe steenbekleding is uitgegaan van de beschikbaarheid van

herbruikbaar materiaal, de resultaten van de toetsing, inpassing in het landschapsadvies, de
natuurwaarden, de technische toepasbaarheid, uitvoerings- en beheersaspecten en kosten.
Op basis van deze afweging komt variant 1 als voorkeursvariant naar voren.

•
BUdeze variant bestaat de ondertafel in deelgebied I uit een overlaging van gepenetreerde
breuksteen en de boventafel uit betonzuilen. In deelgebieden II tlm IV bestaat de bekleding

volledig uit betonzuilen. Variant 1 sluit wat betreft de nieuwe bekledingstypen het beste aan

op het aangrenzende dijkvak Anna Jacobapolder (fase 2), veerhaven en Willempolder. De
doorgroei bare constructie van betonzuilen achter het schor maakt herstel van huidige

natuurwaarden moqelijk .

Effecten op de omgeving

Het projectgebied ligt geheel in het Natura 2000 gebied 'Oosterschelde'. Door het treffen van

een aantal mitigerende maatregelen zijn geen significante effecten te verwachten op soorten

en habitats. Het aanpassen van bekledingen leidt bUvervanging 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 afhanketijke

fauna) ook verwijderd. Deze effecten kunnen niet voorkomen worden, maar zUn slechts

tUdelUk 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 tandschappelijk oogpunt. aan op de
aangrenzende dijktrajecten.
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