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Afbeelding

rlMIBE~CtlRINlNG et•.~RlANO • :UIO EVERINGE. Vf..N Iit.TTlJM. EllEWOUTSOIJKPOlDERI

Samenvatting

In 2011 vindt de uitvoering plaats van de dijkverbetering van het traject Baarland-, Zuid-,

Everinge-, Van Hatturn-, Ellewoutsdijkpolder. Het werk maakt deel uit van het project

Zeeweringen. Hierin werken Rijkswaterstaat en de Zeeuwse waterschappen samen aan het

versterken van de dijken in Zeeland. Om veiligheidsredenen mogen werkzaamheden

waarbij de bestaande steenbekleding wordt opengebroken alleen buiten het stormseizoen.
van 1 april tot l oktober, worden uitgevoerd. Voorbereidende werkzaamheden en het

overlagen van bestaande bekleding zijn wel toegestaan binnen het stormseizoen.

De belangrijkste punten uit deze planbeschrijving zijn hier samengevat.

De huidige dijk
Het dijkvak van de Baarland-, Zuid-, Everinge-, Van Hattum-, Ellewoutsdijkpolder ligt aan

de Westerschelde, aan de zuidzijde van Zuid-Beveland, nabij het dorp Ellewoutsdijk. De

beheerder van het dijkvak is het waterschap Zeeuwse Eilanden. Het gedeelte dat is

geselecteerd voor verbetering ligt tussen dp426+77m en dp467+70m en heeft een totale

lengte van circa 4,1 km. Westelijk grenst het traject aan dijkvak Ellewoutsdijk, welke in 2007

is versterkt. De oostzijde van het dijkvak grenst aan de Baarlandpolder, welke in 2005 is
versterkt.

•

\

\
\

•

figuw'

,>
'.

Overzichl"ilu~lie [verin eo. V~n Hallum-. Ellewouhdi oJdtl

Het voorland van het dijkvak bestaat uit bij laagwater droogvallend slik, genoemd de Plaat

van Baarland (oostelijk) en de Slikken van Everingen (westelijk). Voor het dijkvak tussen

dp420 en dp435, is een schor aanwezig, namelijk het Schor van Baarland.

Tussen dp441 en dp468 is eveneens een schor aanwezig, dit meest westelijke schor draagt de

naam Zuidgors. Beide schorren zijn uniek omdat het twee van de weinige buitendijkse

schorren in de Westerschelde zijn en worden beheerd door Vereniging Natuurmonumenten.
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Ter hoogte van dp429. dp440 en dp446 bevinden zich dijkovergangen. Over het grootste
gedeelte van het traject is een onverharde buitenberm aanwezig, die hiermee ontoegankelijk
is voor fietsers. maar toegankelijk voor andere recreanten. Tussen dp451 +90m en
dp457+65m ontbreekt een berm op het buitenbeloop.

Toetsing van de dijk
De Wet op de Waterkering schrijft 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 ondertafel als de boventafel is 'onvoldoende'
getoetst.

•
Daarnaast is uit de toetsing gebleken dat de kruinhoogte over het gehele traject
onvoldoende is. Deze wordt vanuit het oogpunt van efficiëntie gelijktijdig met de
verbetering van de steenbekleding aangepakt.

De nieuwe constructie
Op basis van de geometrie. technische toepasbaarheid. hydraulische en ecologische
randvoorwaardenvakken is het dijkvak opgedeeld in vijf deelgebieden. waar de bekleding
verbeterd dient te worden, te weten:
• Deelgebied I: dp426+77m - dp434+60m.

Deelgebied 11:dp434+60m - dp443+35m.
Deelgebied Ill: dp443+35m - dp451+90m.
Deelgebied IV:dp451 +90m - dp457+65m.
Deelgebied V: dp457+65m - dp467+70m.

•
Bijhet ontwerp van de nieuwe steenbekleding is rekening gehouden met het hergebruik van
materialen die vrijkomen bij de vernieuwing of reeds beschikbaar zijn in de depots Borssele
Oost en West. Daarnaast is uitgegaan van de technische en ecologische toepasbaarheid van
verschillende bekledingstypen, de inpasbaarheid in het landschap. uitvoerings- en
beheersaspecten en kosten. Op basis van afweging van deze aspecten komt variant 1 als
voorkeursvariant naar voren. In deze variant wordt over het gehele traject gebruik gemaakt
van gekantelde betonblokken.

Over het gehele dijktraject wordt de kruin verhoogd naar een niveau van N.A.P.+8,30 m.
Hiervoor is het nodig de binnen- en buitentaluds plaatselijk steiler te maken.

Effecten op de omgeving
Het projectgebied maakt deel uit van het Natura 2000gebied 'Westerschelde & Saeftinghe'.
Door het treffen van een aantal mitigerende maatregelen zijn geen significante effecten te
verwachten op soorten en habitats.
Het aanpassen van bekledingen leidt bij vervangen in de eerste instantie altijd tot negatieve
effecten op de natuurwaarden. Door het verwijderen van de huidige bekleding wordt de
begroeiing op de bekleding (met de daarvan afhankelijke fauna) ook verwijderd. Deze
effecten kunnen niet voorkomen worden, maar zijn slechts tijdelijk van aard. Nadat de
nieuwe bekleding is aangebracht, zullen zich op termijn weer natuurwaarden ontwikkelen.

Omdat in het ontwerp tegemoet wordt gekomen aan het advies uit de landschapsvisie, zijn
geen negatieve effecten te verwachten len aanzien van hel landschap.

., ,
ARCADIS 15



FlAlIDESCHRINING B"ARlANO-, ZUID, rvERIIIGE. VAN H;' fTUM. EllEWOU1SDIJKPOlDERI

Uitgangspunt met betrekking tot cultuurhistorie is dat de aanwezige cultuur, waar mogelijk
wordt behouden. Op basis van de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW)
en de Archeologische Monumentenkaart Zeeland (AMK) zijn langs het dijkvak géén
bijzonderheden te verwachten. Op basis van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS)
zijn langs het dijkvak een aantal objecten te vinden die van cultuurhistorische waarde zijn,
namelijk de kribben nabij dp435, de slikken van Evaringen en de weel in de zuid westhoek
van de Everingepolder.
De nieuw aan te leggen kreukelberm zal worden doorgezet over de kribben om een goede
aansluiting te krijgen. De binnen dit dijktraject aanwezige cultuurhistorie blijft uiteindelijk
zo goed als mogelijk behouden.

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 en planning van het werk zal de verkeershirtder
tot een minimum worden beperkt. •
Binnen dit dijktraject zijn verder geen recreatieve functies waarmee rekening gehouden
dient te worden. Wel zijn er diverse (kleine) campings achter de dijk gesitueerd,

•
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Afbeelding 1

Planlociltli: ell crnge-vlng

•

FLt,t,EESCHRINING Bf,/'Rlt.ND. ZUID . [VERlr~GE . veu Ht. nUI.1 • HLEWOUHDIJKPOlD£RI

HOOFI', ll!K Jl_
C J Inleiding

Uit onderzoek van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW,

overgegaan in Expertise Netwerk Waterveiligheid, ENW), is gebleken dat een groot aantal

van de taludbekledingen op de zeedijken in Zeeland onvoldoende tegen zeer zware stormen

bestand zijn en niet voldoen aan de veiligheidsnorm. Ze zijn in veel gevallen te licht. De

belangrijkste problemen doen zich voor bij bekledingen van betonblokken, die direct op een

onderlaag van klei zijn aangebracht. Rijkswaterstaat heeft in 1996 het Project Zeeweringen

opgestart om deze problemen op te lossen. In samenwerking met de Zeeuwse

waterschappen en Provincie Zeeland worden binnen dit project de taludbekledingen van de

primaire waterkeringen in Zeeland verbeterd op de plaatsen waar dat nodig is. Andere

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

Voor de uitvoering in 2011 zijn meerdere dijkvakken langs de Oostersehelde.

Westerschelde en Noordzee uitgekozen, waaronder het traject van de Baarland-, Zuid-,

Everinge-, Van Hattum-, Ellewoutsdijkpolder, dat langs de Westerschelde ligt en een totale

lengte heeft van ongeveer 4,1 km. Westelijk grenst het traject aan dijkvak Ellewoutsdijk,

welke in 2007 is versterkt. De oostzijde van het dijkvak grenst aan de Baarlandpolder, welke
in 2005 is versterkt.

,
\

-'.

---..... ,l1l-4I-n~

Overzichh.ilualie Eoe,in eo. Van Hallum-. Ellewouhdï ld.,
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Na de verbetering moet de taludbekleding van dit dijktraject voldoen aan de
veiligheidsnorm zoals die is vastgelegd in de Wet op de Waterkering. Veiligheid heeft de
eerste prioriteit, maar bij de dijkverbetering is er ook aandacht voor de gevolgen van het
werk voor landschap, natuur, cultuurhistorie (de zogenoemde LNC-waarden) en eventuele
andere belangen.

Deze planbeschrijving (met bijlagen) bevat alle informatie die relevant wordt geacht voor de
inspraakprocedure en de uiteindelijke besluitvorming. Naast een beschrijving van de
situatie op en rond het traject en de randvoorwaarden en uitgangspunten die bij de
uitwerking van dit plan zijn gehanteerd, vindt er een onderbouwing en beschrijving plaats
van het nieuwe ontwerp. Ten behoeve van de uitvoering zijn maatregelen opgenomen en
worden voorzieningen, die zullen worden getroffen om eventuele nadelige effecten van het
werk op de LNC-waarden te beperken (mitigerende en verbetermaatregelen), beschreven.
Afsluitend wordt ingegaan op de te volgen procedures en de besluitvorming rond dit plan.

Deze planbeschrijving is een samenvatting van het technisch ontwerp en de uitgevoerde e
natuurtoetsen. Alle relevante documenten zijn vermeld in de lijst met referenties (Bijlage 1).

De planbeschrijving is bedoeld:
als m.e.r.-beoordelingsnotitie, zoals bedoeld in artikel 7.8a eerste lid van de Wet
milieubeheer;
als plan zoals bedoeld in artikel7 van de Wet op de Waterkering;
als basis voor het aanvragen van vergunningen en/of ontheffingen, waaronder de
ontheffing van de bepalingen in de Flora- en faunawet en vergunningen op grond van
de natuurbeschermingswet.

Volgens de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, die geïmplementeerd is in de
Natuurbeschermingswet 1998,moet voor ingrepen die mogelijk een significant effect op de
natuurwaarden hebben een 'passende beoordeling' worden uitgevoerd. De resultaten van
de beoordeling zijn in deze planbeschrijving meegenomen. In het kader van de Flora- en
fauna wet dient vastgesteld te worden of een ontheffing noodzakelijk is.

De planbeschrijving is door het projectbureau Zeeweringen opgesteld in overleg met de
beheerder van de dijk, het waterschap Zeeuwse Eilanden. Na vaststelling van de
planbeschrijving door de beheerder wordt dit ontwerpplan zowel bij de beheerder als bij de
provincie Zeeland ter inzage gelegd. Gedurende de inspraakperiode krijgt eenieder de
gelegenheid om zijn of haar zienswijze over het plan aan de provincie kenbaar te maken.
Mogelijk zijn de zienswijzen voor de beheerder aanleiding om het plan te wijzigen. De
zienswijzen en de (eventueel gewijzigde) planbeschrijving worden vervolgens definitief
vastgesteld door de beheerder en ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van Zeeland
voorgelegd. Hun besluit over de goedkeuring wordt binnen zes weken bekendgemaakt.

Voordat Gedeputeerde Staten het plan goedkeuren, beslissen zij of het al dan niet
noodzakelijk is om voorafgaand aan het goedkeuringsbesluit een milieueffectrapporl Ie
laten opstellen.

ARCADIS la
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Sit uatiebesch rijvi ng

2.1 DE DIJI<

~ I HUIDIGE SITUATIE

• Het dijkvak van de Baarland- Zuid" EI'l'ringc" Van Hatturn-. Lllcwouts d ijk po lder ligt aan

dl' Wcstcrsclwlde, aan dl' zuidzijde van Zuid-Boveland. na bil het dorp Ellewoutsdilk, Ik
beheerder van het dijkvak is het Wil terschap Zeeuwse Eilanden, 1)(' situatie en het

projcrtgr-bied zijn weergegeven in Figuur I ('11 Figuur 2 in Bijlage 2, I let gedeelte dill is

geseil'ctrcrd voor vcrberering ligt tussen dp42ó+77m ell dp4h7+70m en heeft een tota le

lengte van circa .J,I km, I)e dijkpaalnurnrner ing loopt op van oost naar west.

De oostzijde van het dijkvak grenst aan de Baar landpoldor (dp42bt 77ml Oe gren~ tussen dl'

Zuid polder en de Ever ingcpoldr-r ligt bil dp428 1)(' grens tussen dl' Fvcringcpolder en dl'

Van Hatturnpolder ligt bij dp.J47, De gren~ tussen dl' Van Hattumpoldcr en de

Hlcwoutsdijkpolder ligt bij dp.Jb3. Wt'~tclijk grenst het tr('ljeet aan dijkvak Ellewoutsdijk

(dp4óÎ+70m),

liet voorland van het dijhak bestaat uit bij laagwater droogvallend slik. genoemd de Plaat

van Baarland (oostelijk) en dl' Slikken van b'cringen (westelijk), Voor het dijkvak tussen

dp420 en dp43S, is een schor aanwez ig. narnelijk het Schor van Baarland.

• Tussen d p44 I en dp468 is eveneens een schor aanwezig. dit meest westelijke schor draagt de

naam Zuidgors. Beide schorren zijn uniek omdat het twee van de weinige buitendijkse

schorren in de Westrrschelde zijn en worden beheerd door Vereniging Natuurmonumenten,

I er hoogte van dp429, dpHO en dp446 bevinden zich dijkovergangen. Over het grootste

gedeelte van het traject is een onverharde buitenberm iliIllw1'7ig, dil' hiermee ontoegankelijk

is voor fietsers, maar to('gankclijl, voor andere recreanten l ussen dp4'il+90111I'n

dp457+65111 ontbreekt een berm or Iwt huitenbeloop.

~ I ~ OPBOUW EN BEKLEDING

De bestaande bl'kledingl'n van het dijktrilject zijn schematisch weergegeven in Figuur 3 in

Bijlilge 2. De kilfilkteri~ti('kl' d\\'M~F'roiielen lijn \\'('ergl'gl'\'en in Figuur 7 t/m I I in Bijlil)W

2

Het pr incipcp rofiel \ an de buitenkant van ,'en dijk bestaat over het algemeen uit de teen, de

ondertafel. de bovenratel. dl' berm en het bovenbeloop (Afbeelding 2), De leen wordt tegen

erosie beschermd en ondervteund door l'en kreukelberm. 1)(' kreukelberm en (een deel varn

de ondertafel kunnen bl'lit-kt 7i,n met ven laag slik, 1)(' scheiding tussen de onder- en
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bO\'l'ntafl'lligt op het Cemlddrld Iloog\\'atl'rpl,d (CIiW). l let CIiW ligt rond '\.A r.+2,2ï

m 1).1<1rwaar l,,'11 schor voor d,' dijk .laIn- ezig i", is de ondcrtatcl ~1('cht5een srnalh- st run],

lussen dr426t77ml'n dl',n;t 6()m ligtlwt Schor \ an Baar land Hier i~ de voorlandhoogto

circa N.A 1'.• 2,sO rn. Dl> bl>~taand,> steenzetting (lP het talud begint hier (lP l'en hoogte van

'\.A.r + I ,50m en bestaat uit viak ko betonblokken ol Har ingrnanblok ken, 1)(' bovengrens

van de bekleding variërend \',11) 1\.A.I' +3,50 m totl\:.A.r. '1+,50 m. wordt gt'\'ormd door

een -rnallc strook doorgroeistenen of \ ilvoordse steen Dl' bestaande buitenberm ligt iets

hoger op circa \!.A.I' ... 'i,2(lm tnt l S,::;(l rn.

•
Het traject tussen dp.B5+o0m en dr+~ 1 ligt achttr 11('1 hoog Sli], bij Zweemersdam Dl'

minimale voorlandhoogte i" hier ,irta 1\,A.P + 1,30 m en de teenhoogte van hl'! buitentalud

is circi! N.AI', + UlO m. In het nndr-rstc deel van hel talud is natuursteen ilaI1Wl'lig, onder

andere basaltzuilen. lcssirusche steel) vn vrlvoordsc steen. De boventafel bestaat uit

Haringmanblok ken. 1)(' boveng ren- v an dl' bl'l.-leding (rond N,A I' +~,80 m) wordt

gevormd door een smalle strook doorgroeistenen. De bermhoogte in dit trajcrt is ri rra

I\,A.P +5,30 m tot .. 5.50 m

Van dr-l41 tot dp467t 70m i~ dl' voor landhoogte door de aanwl'light'id van het ZUIdgors

circa N,A.P. +2,'i0 111, Dl' bestaande qel'nzl'tting op het talud begint op l'en hoogt« van

N,A.f', +2,00 III en bestaat uit vlak k« betonblokkon of Harmgrnanblokken. Dl' bovengrens

van do hek leding. op l'en hoogte van circa 1\ A !' + .1,:;0111, wordt gl'\ orrnd door l'en SI11i111e

strook doorgroeistenen. I)e hestaande buitenberm ligt iets hoger op circa N,A.!' t <;,20 111 tot

+5,50 m. Vanaf dp4'i2 b geen buitenberm meer il<1nwe7ig

•
Dl' gemiddelde hellinj; \ an ht'l dilJ..t,llud i~ circa J :\5. Dl' kern van dl' dijk bestaa t uit zand.

Dl' oostzijde van het dijkvak grl'l1st il<111dl' Baarlandpolder welke In 2()05 b versterkt. 1)('

bekleding die hier is <1<1ngt'nrilcht is 0r dl' ondertafel een steenzetnng van gt'kilntC'ldc

Haringmanblokken (d ikt» 1l,20 m) en in dl' lx» entafel ecn steenzetting \'<111betonz uilcn

(hvdroblokken. dikte 0,';<; m) \Vl>steltjk grenst hrt traject aan dijk va], Ellewoutsdijk, welke

111 2007 is ver ster kt. Dl' bl'kll'ding d ii- hl('1 I~ <1angt'brachl i, op ril' nndertato l een verborgen

glooiing of (1\'l'rlaging van gepcnl'lTl'('rd{' brr-uk-teen en in dl' boventarcl cen stcC'n7ctting

van betonzuilen Ihvdroblokkon. djl.-tl' O,<;()m).
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-, 1 EIGENDOM EN BEHEER

Het l'i~('ndom en bcheer van het d ijkva], is in handen "an het waterschap Zeeuw: e Eilanden

en dppls i~ het l'igpndnm (dp 428 - dl' ol,,, I in p,lftilltliL'fl' handen

:.1 1 VEILIGHE IDSTOETSING

Ik W,,! op d,' Watl'rJ. ..l'ring sr hr ijf! \ nor dat d,' dilkhehl'erdpr iedere \'ijl jaM dt' dijken tocht

aan dl' \ elligheidsnorm. In Zeeland is d,' veiligheidsnorm \ astgesteld op J /4000 keer Pl'f

jaar, Ecnvoudij; gezegd moet een dij], in Zeeland l'en zeer zware stormvloed kunnen

wvcr stna n me! ven )!.,'middcldl' kans van voorkorru-n I an 1/4000 ppr jaar,

•
I kt w.itcrschap Zeeuwse eilanden heef t de gezette bekledingen langs het gehele d ijkva],

gl'flll'l'ntarbl'l'rd, en global,' en gedl'l<ldk'erdl' tOf'lsing"n uitgevoerd. Bij deze toetsingen i~

hl'! merendcel I an dl' be k led mgen als 'onv oldoende beoor deeld. Controle ell nijg,1\ t'

hierop is uitgevoerd door het projectbureau Zeeweringen [lit 2,31,

liet eindoordeel van dl' toetsingen luid t als volgt:

UI' gehele bekleding van ZO\\ el de ondertafel a ls de boventafel is 'onvoldoende'

gE'toetst.

In Figuur.l van Bijlage 2 is het eindoordeel van de toetsing, an dl' bestaande bekledingen in

het dijk tr aject schcrnafisr h weergegeven.

I let waterschap Zeeuwse Eilanden heeft dl' bestaand,' kruinhoogte getoetst op golfopl(l(lp

en glllto\'('r~lag. l livru it is gebleken dat er sprake is van een kruinhoogte tekort Omd.it dl'

aanpa~sing van de kruin een relatief kleine aanpassing is, is vanuit het oogpunt van

efficiéntie besloten de kruinaanpassing gelijktijdig mrt de dijkverbetering aan re pakken. Op

deze manier wordt de bclasnng voor flora en fauna en de omgeving beperkt.

2,2 LNC-WAARDEN

•
De Wet op dl' Waterkering schrijft voor dat bij dijk verbeteringen altijd rekening moet

worden gehouden met alle bij de uitvoering van het plan betrokken belangen, Dit geldt met

name voor dl' natuurwaarden in het projectgebied die op grond van de

Natuurbescherrningswet en Flora- en faunawel een beschermde status hebben.

, ..,
LANDSCHAP

Het projl'ctgebied is gel,'gen aan de zuidkant van Zuid-Ikveland met als voorland een

schorren- en slikkengebied. Het voorland van hel dijkvak bestaat uit bij laagwater

droog' allend slik, genoemd de Plaat van Baarland (oostelijk) en de Slikken van Evcringcn

(westel ijk ). Voor het dijhak tussen dp420 en dp435, is een schor aanwezig, namelijk het

Schor van Haarland russen dp44 t en dp468 is eveneens een schor aanwezig, dit meest

westelijke SChM dradgt dl' naam Zuidgors. De schorren zijn in beheer bij de Vercniging

I\atu u rrnonumenten.

Het LUIdgor, en dl' Shkkl'll van EI erll1)!.en vormen oorspronkehjk schorrengebied met

kreken, kommen ('n oeverwallen en geeft een goed beeld van hot' Zeeland cruuzag vóór dl'

inpuldl'flllg Na dl' watersnoodramp van 11I5~ is de zeedijk aang('legd, zo ontstond ook dl'

Van l lattumpoldcr 1)(' buitendijkse werkdammetjes zijn nil de aanleg niet verwijderd.

omdat I"~ het land kgI'll Wl'gspoelen beschermen. De breedte \',111 het Zuidgors is dl'

I,RC "",' 1 1
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iltgel('pen JUI'n sterk achtcruit gl'g.liln en dl' vcrwachtin]; is dat dil de komende jiHC!1 door

Lid z ettvn. Hier i~ in dl' randvoorwaarden rekening mee gehouden

I)l' kruin van dl' dij], heeft een groene uitstra ling. maar loop I "l'I nngl'lil" wal de hOI'gll'

betreft: dit geldl ook voor dl' onderhoudspaden. 11l'1 dii"-gcd('clll' wordl p0tendt'('ls !">cwl'id

d00[ schapen. 1ll'lgl'l'n invloed Ill't'fl or het voorkorm-n v.in \"('gct,lti" Dit geldt (lok voo r dl'

schorren. gt''''gen "oor dl' dij".

, ) NATUUR
liet projectgebied maakt deel uit van het gd...ied 'Wl',I,'r, hl'ldl' & Sileftinghl" (Afbeeld inj;

~). Dit gebi('d is aangewezen als Speciale Bcsr herrningvz one (SKi), pI r\aturil 2000 gl'L)ied in

het kader van zowel de Vogel- als dl' Habitatr icht iijn Op grond hicr ,an I indt ('r \·,'M hl'!

gehl'1C' projectgebied l'en passende beour dcling pla,1" [li: .IJ Hieronder lijn dl' ["Il'\'anle
habitattypen en soorten uit de passende beoordeling snrnengevat

AfIH'elclon(j 3 , ' •Cl..

f..flewoutsdljK
r
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Hebitettypen en soorten ven de Vogel- en Hi1biti1trichtlijn (Ni1turi12000)
11('1 voorland van het dijktraject valt onder dl' vogel- en habitat rirb tlijn (~atura2(XJO). Het

schor (dp428 tot dpoll:> en d p441 tol dp467) va It onder Iwl hilbilattl"pe 1330: Atlantische

schorren Het slil.. i. tvpe 1130, 'Estuar ia'. maar dl' strook ~hj"g[il"l'n lSpMtinapollen) tegen

het schor aan, r~ dan weer habitattype 1320, 'Schorren met pionier Slii"grilS\'egl'lillil" Door

de overgangen tussen dl' vcrschillende habitattvpcn ga<1t ht'1 hie-r om l'en ge\"ilriel'rd en

waardevol gebied, des It' meer omdat het l'en van de weinige plekken IS waa r nog

~(horl't'rjongin!/. optreed

Habitattype

Het projectgebied maakt dus onderdeel uit van dril' kwalrficerend« habilattl'pen

1330 Atlantische schorren,

1320 Schorren met pionier Sliikgril~l"l>getiltil;', l'n

II~() f:stuaria
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Broedvogels

In 2007 i~ L'en broedvogelinvcntar isatie uitge\'(wrd in het ondcr zoeksgcbied Everingc- en

van Hatturnpoldcr en het Zuidgor-. Hinnen de bcmvlocd ingszon» van de werkzaamheden

(200 m I 7iJl1 brocdter ritor ia \ éI~tgl'strld van dl' 10.\\ .lliilll'rt'ndt, broedvogelsoorten bruint'

kickendief. Io.IUlIt, zwartkopmeeuw en blauwborst Van dl' o\'erige kwa lifircrcnde

broedvogelsoorten bontbekplevier. -trandplevicr. gr<'tl' stern. I isd ic]. noordse stem en

d\\'l'rgstcrn lijn gl'en broed terr itor ia \'a~tgl'~teld

Hroedterr itoria 1,1n dl' bergeend, wildo eend. slobeend, scholekster. kievit en tureluur lijn in

2007 tijderis de broedvogclinvcnta riso tio va~tgl'~tcld l)ell' I <'gels lijn als niet-broedvogels

kwa lifice rend voor de 5HZ.

Niet-broedvogels

Voor lI'aten'ogeis kan het dijktrillt'cll\\'t>f' tunrtie-, vervullen: l'en Iocrageerlocatie of l'en

hoogwatervluchtplaats (IIVP)• Om inz icht te krijgen in dl' aantallen watervogels. die van hl'! slikgebied langs het dijktraject

gebruik maken om Ie foerageren, 7ijn bilgll'iltprll'lIingen vcrr icht in apr il en mei 2004

De Slikkon van Everingen voor hel dijktraject lijn een ol'lilngrijk foerageergebied voor veel

vogelsoorten Binnen dl' 200 meter bemv loed ingszone van dl' dijkwerkzaamheden

toerageren dl' volgende warervogels. l",rgeend, bonte strandloper, kanoet. rosse grutto,

scholekster. kluut, wilde eend, tureluur en zilverplevier, lil' talrijkste soorten waren kil noet ,

rosse grutto, lilvcrplevier en tureluur,

Op bilsis van maandelijks door de Willerdic'nst uitgevoerde tl'lIingen tijdens hoogwilter is

em beeld verkregen van het belang van het dijktraject als hoogwatervluchtplaats Deze

tellingen mil ken deel uit van hel Biologisch Monitoring Programma Zoute Rijksweteren

(onderdeel van het Monitoring Programma Waterstaatkundige Toestand van het Land) van

Rijkswaterstaat. Langs het dijktraject en met name op het Zuidgors en het Schor van

Baarland zijn belangrijke hoogwatervluchtplaatsen aanwezig voor diverse steltlopers. Met

namr de grote liVP tussen dp423 tol dp429 is het heir [aar door in gebruik, waarbij de

aantallen kunnen oplopen tot enkele duizenden vogels,• Gewone zeehond

Bij zeehonden tellingen in 2006 en 2007 zijn enkele tot tientallen gewone zeehonden

waargenomen op de Plaat van Baarland Nabij (binnen 200 meter) of langs het dijktraject

zijn geen gewone zeehonden aangetroffon Zowel in het verleden als in het heden worden

het dijktraject en directe omgl'\'ing nipt als rustplaats door zeehonden gebruikt.

Vissen

De zeeprik en rivierprrk z ijn aangewezen als kwalificerende soorten voor de Westersehelde.

Het zijn anadrornc soorten, dal wil zeggen vissen dil' om te paaien vanaf de zee dl' rivieren

optrekken, Beiden zijn /eldlilillll in d .. Westersehelde. Een specifieke binding met de

under tafo l van hel onderhavige dijktraject lijkt niet \\'ililrschijnlijk, gezien de vissoorten

waarop de zeeprik en ril ierpr i], pil rasin-ren (haring. sprot. spicr ing. kabeljauw, wijting,

makreel en lal),

Dl' fint i~ ook een anad rorno vissoort DeLL' kdl \ oor al in open Wilier. Het onderhavige

dijktraject is dan ook niet v.m belang voor dell' soort.
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Overige fauna

[)l' nauw« kor ls l.i], is. lover llt.'l-.l'nd, rvccnt niet \\'ililfg,'n(lnll'n in dl' nmgl'\'ing \ an het
dijl-trilJt'cl

Flora

Lit inventansntir« van zoutplanten blijtt dat dt' \'olg('nde J.d\',liifill'rt'ndc soorten

voorkomen langs het d ijk trajcc]: Cl'\\,OIll' zoutmelde. Lamsoor. Zeewcegbn-o.

"'ch(lrre7outgra~ en Zeea lsern Zeegr", komt hier niet voor.

Dl' Croenknolorchis komt langs dt' Wl'~t('r"rlH'ldl' ,111('I'nbinm-nd ijk« voor ill dl' buurt van

lu-t dorp Iloogl'\\'cg, Van\\'C'gL' dl' voorkeur voor standpl.l,lbl'lI in vochtig .. dUIf1\'illI('icn, in

trilvr-ncn en op drooggl'\',ll1l'l1lilndpl.ltl'n i" niet tt' verwachter, d.lt dl' t;fl)l'nl-.n(llorchi~
buitendijks nabu het dijktraject wordt ilangL'lrnffen

CULTUURHISTORIE

Op basrs van de lndrcaticve Kaart van !\rrht'(,lngi<;('h(' Waarden (IKI\Wll'n dl'

Archcolog ische Monumentenkaart Zeeland (AM"') I:ijn lilng~ 111'1dijkvak gt't:'n

bijzonderheden te \ er war htr-n, (ft; tn'fl-an~ in het gebied i" laag tot middelhoog •
Op bil"is van de Cultuurhistorische l loof dvtructuur (lil..,) zijn lang" Iwt dijk va], dl'
volgende bijzonderheden:

CEO-J936: Dammen van basalt (met restant schorrandvordcdtging) nabij dp.J3r; Dl'

smalle strook schorren lang> dl' kust I an Baarland i, hel ovcrblijlse! van l'en .1antill ill

de 17 eeuw gClI1undt.'prdt' polder-, AI voor dt' I'll' ['{'lil' baande t'l'll scc undairc geul

zich E'en weg door dit gebied. met als gevolg dat de schorren -teeds verder werdell

npgl'ruimd, Dit gl'ul~l' was in 1892 opgt'~lil-t. De naastliggende ondiepe geul hvt

BoC'rl'ngilt heeft zich sindsdien ontwikkeld tot l'en flinko gt'uJ di,' Mln de schorren bl'gOIl

te knabbelen. E\'n l_l'stal in 1922 en 1942 aangl'legd,' \'aste punten hcef t <1chtl'ruitgilng

van het schor \\'('1 beperkt, maar dl' inscharing tussen dl' vaste punten ging ror h

langzaam verder. Daarom werd l'l'n gl'dl't'ltl' van het schor voorzien van een

randvl'rdediging, Van de 7(', damrnr-tjes zijn er nu nog vijf zrchtbaar. ook dr

schor randvcrdcd ig ing is deels zichtbaar ,1ilnWl'zig, (waarder ing hoog)

CF()-18:;b: Slikken loan E\ ('ringen - De SliUm \ an Everingen liggt'n lang~ dl' Luidgors

in dl' Westersehelde Evcr ingen IS nok dl' naam van een voormalig ambacht en l'(')1

Iamilicnaarn. Op de kilart in dl' alias 1,111 1856-185815 de naam nog 'Plaat van
Ever ingen' (waarder ing hoog)

eE()·1562 Weel D,' Fver ingcpolder (bedijkt in I 'ii}'i) is een aantal keren gelllundccrd,

in Ih82, 1808, 182<; en 1'};3 In dl' polder Iilgl'n \ ('('I welen als restanten van dl'/l'

inundaties. dl' meeste lijn inrniddc!- verdwenen Het nog bestaande weel in dl'

zuidwesthoek slaat op dl' topografisc lu- kaart \,,111 1910 en b \\'iliHschijnlijJ... ee-n restant
van dl' overstromingen in lh82, J8llH ot 182'i (waarderinj; hoog)

•
') ..,_, ) OVERIGE ASPECTEN

liet betreffende dijk , a], l1l'dt gl','n sp(,cliil'kl' recreatieve tunetics Aan dl' binru-nz ijde \'an

dl' dijk lijn buiten dl' wer kgren-, maar \\ l'llang~ dl' transportroute diverse (J...ll'inl')

campings ilill1\\'l'lig ()p dit moment is dl' buitenberm niet vcrhard en wordt deze oo], niet
gebruil-.t voor recreatieve funr t ir«
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l=-_e Randvoorwaarden en
uitgangspunten

:u ALGEMEEN

In dit hoofdstuk z ijn de belangrijkste randvoorwaarden en uitgangspunten samengevat die

gl'i1i1nte(!rd lijn bi) dl' keuze en het ontwerp van dl' nieuwe bekleding en bij het gebruik na

verbetering 1',In het d ijkt raject Onder een randvoorwaarde wordt verstaan l'en gegeven dat

van huitcnaf aan het project Zeeweringen wordt 'opgelegd' I'll dat door het project niet kan

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

en om vastgcstelde wetten en regels. Binnen het (ruime) kilder dat door de

randvoorwaardon wordt gevormd. i~ het nodig de uitgangspunten vast te stellen om type

bekleding en ontwerp nader te detailleren

RANDVOORWAARDEN

"")2,1 VEILIGHEID

•
IJl' dijk moet het i1chtl'rliggendl' land bescherming bieden tegen overstromingen Er is

wettelijk \'i1stgl'il'gd dat dl' dij" sterk genoeg mort zijn om niet te bezwijken onder dl'

fysil'ke omstandigheden gerelateerd aan een storm die l'en gemiddelde kans van

voorkomen va n 114000 per Jaar heeft. Dele veiligheidsnorm geldt ook voor de

stccnbck lcd ingen. Bovenstaande f)'si,'''e omstandigheden kunnen per dijkvak worden

vertaald in een cornbinati» van l'en goltnoogte (/ J ) en een golfperiode (T,), horend bij l'en

bepaalde waterstand, Dl' g(llfhoogte en de golfperiode. bij elkaar de golfbelasting genoemd,

zijn bcpa icnd voor dl' minimale sterkte die de dijkbekleding moet krijgen,

Er is rekeninj; gehouden met de verwachte ongunstigste bodem ligging in dl' planperiode

van 'ill [aar liet Schor van Baarland en het Zuidgors is onderhevig aan erosie. In de

bcrl'''L'ning I an dl' gnlfrandl'o(\fwaarden is met schorerosie rekening gehouden

Het ontwl'rrreil bij dit dijktrajl'ct is berekend door dl' basispeilen van 1985 te verhogen met

de hoog\\'iltrr~tijging (lP dl' 1\oordlee die veroorzaakt wordt door de zeespiegelr ijzing .

Hierbij is gerekend met een z('e~piegelstiJging over 7'i [aar. vanaf het bilsispeil van 198'i (dus

tot 20M)),

Ut' ba'l' I ilil de ontw crpcondities is gclegcl in het rapport 'Hvdraulisch

Riln(hll"I'\\'IMdcnr,lrport Zuid-l'n Evcringepolder ' [lit 51 Ik golfrandvoorwaarden zoals

geg,'I'l'11 in J1l't deta iladv ies lijn de rekr-nwaardr-n Met name dl' indeling in zogenaamde

randvoorwao rdenvakkcn is van belang 1)1' gl'll1aa"te indeling IS weergegeven in Tabel I,

AR( A[H' 15
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Dl' indclinj; in randvoorweardcnvakkcn I~ ook weergegeven in Figuur 2 in Bijlage 2 111'1

nnl\\'t'rppl'il 20611el1 dc bijbehorende goliral1d\'ollrl\'ililfden zijn gl'gC\'CI1 in Tabel 2

1,,( .. 11 RVW-vak Locatie
Van (dp) Tot IdpJ

35b 426+77m 435+60m
35a 435+60m 436+80m
34 436+80m 446+ 13m
Bb 446+13m 447+50m
33a 447+50m 467+70m

RVW-vak = randvoorwaarden vak

35b 6,30 1,6 S,l
35a 6,25 1,8 6,3
34 6,25 1,8 6,4
33b 6,25 1,6 6,5
Ba 6,25 1,6 6,3

, , 'I NATUUR)

RVW-vak Ontwerppeil[NAP+ml H [mi T [s]1id,[ I;

Zoals reeds in 2 2,2 is ilangegl'ven is het geL"l'd 'Wl'sl('r~(hl'ld(' & 5acltinghe' aangewezen

als speciale bcschermingszono (SBL) in het kilder \'011 dl' \'og('I, l'n l lahitatr icht lijn (f\aturil

2000), Inmiddels is het beschermingsrcgimc van de?l' gebil'den juridisch verankerd in de

Natuurbcscherrningswet 1998 Hiermee worden artivitcitcn die kunnen leiden tot l'ifecten

op de kwalificerl'nde natuurwaardur, \'ergunl1ing~'li,htig

Ook de dijk vcrbcteringswerken in de \'v'l'sterscl1l'ldc kunru-n I,'idell tot dfl'ctL'1l lil'

beschermde natuurwaarden Daarvoor wordt eerst gl'ke"ell of er drl'cten wur den vc-rw acht

en zo ja of deze eH('eten mogelijk significant zijn Omdat ~ignili(i1ntl' effecten ten ge\'()lgl'

van de dijkverbeter ing niet zijn uit te sluiten, wordt evn pa~sl'ndl' bellordeling uugevocrd

(Afbeelding 4 op dl' volgende pagtna) Het is in dat gl'\'al nood/il"l'lij" l'en \'l'rgunning aan

te vragen. ook als de conclusie is dat er ge('n signlricante effL'cten zijn

l\ilast gebiedsbescherrning dient het prowet ook getoet~t te worden op haar consequenties

op de ailll\\'1?7ig(' planten, en diersoorten. [Je bescherming van ind ivid ue le dier- en

plantensoorten i~ geregeld in dl' Flora- en iolUna\\'t't I kt dru-l van de Flora, en faunawet is

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

Dt' 1'101'0' en faunawet kent voor ru imtelijkc ingrepen re lcvantr \'l'roodsbl'flillingen (artikel B

tfm J3) ills ook een zorgplicht (artikel Z).

•
Dl' vcrbod sbepalingen zijn gebaseerd op het 'nee. tenzij principe Dilt betekent dat alle

~d1,ldeliikl' handelingen ten aanzien van beschermde planten- l'n diersoorten in principe

\ crboden zijn, Voor verschillende soorten planten en dieren 7ijn vcrschillende

be,c1wmlingsregimes opgesteld Afhankelijk van de soort activitviten Lijn vrijstellingen of

onthefiingen van deze verbodsbepalingen rl'wgelij" \!ililst de \'erbl)d~bepalingL'n van de

Flora- en Iauriawct geldt dl' algemene zorgplicht ten aanz ir-n van alle in het wild 1('\ ende

dieren en planten en hun leeÎomg{'ving De zorgplich: geldt alujd. \ oor i{'dl'rt'l'1l en in alle

gl'\allell
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Project of handeling

Is er een 'ons op een significant
"egane/effect?

,'" hoo'd"uk 4
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Om vcrtragingen in ontwerp, procedures en uitvocr ing te voorkomen kiest het project

Zccwer ingen alleen voor bewezen technieken die goed uitvoerbaar zijn en goede

voorwaarden scheppon voor beheer en onderhoud door het waterschap, Materialen en

constructie moeten een levensduur hebben van ten minste 'iO jaar

Ne ,1e~'Q 11

n 9~" '('Hp I
Wel een "'09 bjl<"'"9 1Iel .lfKl,
.n.a, le~tr IJ n l\ln!flr.tnl
rK-<,lan.. , e"~t

ansop~en
"O(llhunl
"~allelelfe I

Het proje t wordt kosteneffectief uitgl'l'ol'rd, (,t'5tJ(.'etd wordt naar 70 laag mogelijke 1;05t('n

waarbij zoveel mogclij], aan de andere belangen wordt t('gemot'! gekomen

" ~
) \

c....n'll..-G>JM1~

cp ~fOfw:l If'" dor
N~"~IQ

In het ontwerp wordt zo "l,t'1 rnogelijk rt'''l'ning gehouden met landschappelijke aspecten,

VOOT de gehele Westersehelde "iln dp7t' vcrwoord In dl' I andschapsvisi« Westl'Tschclde

Is er een Icons op een
verslechtering 0/ verstoring?

Is el een 'ons op een
significant negatief effectl

n.......dt>,t1t ~<f'tfiJ~ .. ~' "''''.....4:.-1 .... ,.,. tJi b.~¥""~ ..r"I'!"W'lo ,-_Ol
otwrmlllf-.q Ot1;'rt~ .. dhAnl ,.,.....11#'t' ... frd ,~""

~lld'''''~ .ft'P"

To,tt (lQn d~ ADC-c,itCOr1Q; olt.mo-
tW.''', d~"d. nd.n, cemp_orllt

tn.t "«dOOIt O'01t lIOI4oott04n'" ,rl"'" _Nil dl' ((,tfno

\I(ot~I'II1'MU ~~"","I""d "'Hou,..,..,no I,lttQLKInlftQ Itffh:M:d
~Oftd 10I\6ef won~(tft." g~ ionckf wo.(N\d'If'ltten

of~UtuJ«nl ofbfot)f:fUn""n)

UITGANGSPUNTEN

VEILIGHEID

KOSTEN

LANDSCHAP
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Dl' volgende uitgangspunten worden \'001' d it traject gehanteerd:

Bl'nadru!..!..l'n \ an de horizontale opbouw door in dl' nndl'rt,1il'l een ander mater iaal tpt'

tI' pils~en dan III dl' boventatol Voorkeur ~1'I'('n aan het gl'l'rui!.. \ an donkere rnatenalen

In dl' ondertafel ell lichte rnater ia h-n in df bo\ ('ntiltel

"'i('~ voor bekledingen \\'ilMOr begroeiing m(lgt>lij~ b.

lil'! is t(lt'ge>tilan betonblokken. in gekalltelde op~telling, op d" ondertafel te

hergebruiken, en aan de boveng rens \ an dl' blok ken met bctonvuikn aan te <luiten. Dil

omdat de z ichtbar« scheidinj; tusse» dl' ondvrtatcl en de bIll (,I1tdll'l door dl' aangroet or
dl' blokken of de hoger liggt'ndc zullen 7al terugkeren

Dl'o\'l'rgilngl'n tussen materialen verticaal uitvoeren en d('ze P\'l'rgill1gt'n l(1 min

mogelijk in de boven- en ondertafel laten ,ilnll'Jl\',] lh-n

• Handhaven \',111 cu ltuurhistor isr ho elementen

l.en aanvultinj; hierop is het .1d,'il·' '.111 dt' ilfdeliJ1g Planvornuna I'll Ad\'les van

Rijkswaterstaat Zeeland Ut' bt'langrijkqe punten uil dit ad vies staan hicrondr-r gl'n(lemd

Dl' nieuw to!' te pilssl'n ~It'l'nzl'tting die-nt ,'('n ('pen structuur te hebben. helgcl'n doorgroei

pr de limge termijn mogelij!.. rna.ikt Door bestaande begrilllJlh ,,11 dl' begr(\eiing minimaal

blijven. Advies i, om lukaa l niet te lillen bcgritZl'n

Hel is dl" oorkeur dat de onderhoudsstrook znl bestaan uit (Iprn steenasfalt. i1tgcstrooid

met grond, l let groene ouderhondspad en dl' groenE:' kruin r<l~,('n ideaal in het gewenste

landschapsbccld.

f1elilngrijk is, d<lt het schor in dl' huidige v orrn niet of minimaal wordt ilM\gctdSI. D"

bestaande schorgrond wordt op dezelfde hoog tl' tl'rugge~ch(l\'l'n tegell dl' onderta tol

Zoals gemeld zullen de basalten dammetjes van cu ltuurhistonsclu- waard e niet wordr-n

aangetas! l'ilillrijel1' ijn in dil trdject binnen de \\'er~gr('nll'l1 niet ilill1Wl'7 ig

[Je gekozen be~leding voor I)('t onderhavige d ijk vak moet, vanuu een landschappelijk

oogpunt, aansluiten op dl' reeds vcrbeterde ililllgrell7ende dijkvakken. Y\'t'~telij!.. gren!>t Ill't

trajl'ct aan dijkvak Ellcwoutsdijk. IH'lkl' in 2007 i~ versterkt. Dl' oostz ijd« van het dijkvak

grenst aan de Haar landpoldrr \\'elk" in 200'i is versterkt.

NATUUR
Naast de randvoorwaarden die voortvloeien uil de J1oluurregelge\'ing geldt voor hel Project

Zeeweringen op grond "on naf ionaa l en regIonilal beleid in principl' het uitgangspunt dat

de natuurwaarden op de dijkb('!..leding (rnct name wieren en zoutplanten} zo veel mogelijk

hersteld moeten worden en 1.(1 mogl'lrj~ verbeterd Dl' criteria om Ie kiezen tussen herstel ot

verbetcr ing v an natuurwaarden zijn niet in randvoorwaarden \'ilstgelrgd, Als

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

Bil \'t'f\'ilJ1ging "an de stt'l'nbe!..ll'ding moet dl' nieuwe bckled ing minsn-ns van eenzelfde

ciltegorll' LIjn WdiJn nor In ieder ge\'al dl' huidigl' u.ituurwaarden hersteld en zo nodig

verbeterd worden Hmn('J1 t'1'11 traject \\ ordt onderscheid gt'llli1n!..t In dl' gelijdenzone ell de

zone boven gemIddeld hoogwato: (l;HWj,
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In mei van 2007 heeft de Meetadviesdienst Zeeland een gedetailleerd onderzoek laten

uitvoeren naar de vegetatie op het onderhavige dijkvak. De toe te passen categorieën, die
hieruit volgen, zijn samengevat in Tabel3 en Tabel 4.

Dijkpaal Ondertafel
Van fdp) Tot [dp] Herstel Verbetering

! 435. _-
1441

: ~7+_~"!

LGeen voorkeLJ~'

IVoldoendeGeen voorkeur 'I- - ---- ---_ - - I
'Geen ~oo_rkeur u
Redelijk goed
<;1ee!'_,:,o,?rkeur 'I

" In dit deelgebied wordt een doorgroeibare constructie geadviseerd.

• Redelijk goed
Voldoende

- t --1' ~~do~nd~Voldoende
Voldoende
Voldoende- -- - --

_R!_de!ij~_goe!l

435
441

445
,448,

"

45~
457

Voldoende
I Voldoende
Voldoende--------
Red~lij~ .9_oed _
Redelij!_gE_e.E_

_ : Red~lijk goed. I

, 448

1453

1457467+!gm

CULTUJ,JRJiJHORlf

Uitgangspunt met betrekking tot cultuurhistorie is dat de reeds aanwezige cultuurhistorie,
waar mogelijk, wordt behouden,

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

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

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

dit niet mogelijk is, dan is het streven de verwijderde materialen te hergebruiken op een
ander dijktraject dat wordt verbeterd.

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

project eventuele geluidsoverlast en/of (verkeers)hinder voor de omgeving zoveel mogelijk
te beperken.
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labelS
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hoeveelneden rnatellaal

(exclusief ver!l(:zeni

label6
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depots Bor~seteOos: en

BC'lIs~eh,West
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HOOFDST UK

Keuze ontwerp

Aangezien het hier om een bestaand traject gaat waarvan de huidige dijkbekleding moet
worden vervangen, zijn er geen alternatieven ten aanzien van de locatie mogelijk. Het aantal
oplossingsrichtingen is hierdoor beperkt. Deze moeten vooral gezocht worden in de
diversiteit aan bekledingstypen. De toe te passen bekledingstypen worden bepaald op basis
van de beschikbaarheid van herbruikbaar materiaal, resultaten toetsing, inpassing in het
landschapsadvies en de technische toepasbaarheid.

Hergebruik materialen
Bijhet vernieuwen van de bekleding komt materiaal, zoals betonblokken vrij, dat eventueel
kan worden hergebruikt. In onderstaande tabel zijn de mogelijk vrijkomende hoeveelheden
bij de onderhavige dijkverbetering genoemd. 'Zeewaarts spreiden' van de vrijkomende
bekledingen is niet toegestaan. Niet hergebruikte hoeveelheden dienen te worden
afgevoerd.

Basaltzuilen

De dijkverbetering van de Baarland-, Zuid-, Everinge-, Van Hattum- en
Ellewoutsedijkpolder wordt in 2011 uitgevoerd. Het is een van de laatste dijkvakken die in

de Westerschelde zal worden uitgevoerd. Op dit moment zijn in de depots Borssele Oost en
Borssele West betonblokken beschikbaar voor de dijkverbetering van het onderhavige
traject. In onderstaande tabel zijn de hoeveelheden materiaal uit deze depots weergegeven.

Mogelijk toepasbare materialen
Op basis van beschikbaarheid, het landschapsadvies en technische eisen zijn de volgende
constructiematerialen toepasbaar voor de toplaag:

Haringmanblokken (gekanteld).
Vlakke betonblokken (gekanteld).
Betonzuilen (eventueel met eco-toplaag).
Ingegoten breuksteen (met schone koppen).
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Wanneer het gewenst is dat de koppen van de stenen aan het oppervlak schoon zijn (niet

vol-en-zat), dan worden direct na het ingieten lavasteen van de sortering 60/150 mm over

het oppervlak uitgestrooid, die gedeeltelijk in het asfalt dienen weg te zakken. Dit zijn de

zogenaamde schone koppen.

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

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

verbeterd dient te worden, te weten:

Deelgebied I: dp426+77m - dp434+60m.

Deelgebied 11:dp434+60m - dp443+35m.

Deelgebied lil: dp443+35m - dp451+90m.

Deelgebied IV: dp451 +90m - dp457+65m.

Deelgebied V: dp457+65m - dp467+70m.

UITEINQ.EUJKE KEUZ~4.2
Op basis van de toepasbare bekledingstypen zijn twee varianten ontwikkeld voor de nieuwe

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

Tabel7 Deelgebied Ondertafel Boventafel

Vanar.t 1
11

III
IV
V

__IGekantel!!_e blok~~r:r. __
r Gekantelde blokken
Gekantelde blokken
Gekantelde blokken--- ._-----
Gekantelde blokken

___. JJ

__B.eton!uJ!e.n_ - -.-
Betonzuilen
Betonzuilen-- - ---
Betonzuilen--- ----- --

!_!l~!.~nzuilen _.

TabeiS Deelgebied Ondertafel Boventafel
Betonzuilen-- - ---.-Variant 2 1 Gekantelde blokken----- _._--..::___ j

I
t_.. - j

11
III
IV
V

Gepenetreerde b.reukste~~ ~s~ .
Gekantelde blokken

Betonzuilen
Betonzuilen
BetonzuilenGekantelde blokken

Gekantelde blokken Betonzuilen
sir = 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. 6). De aspecten landschap, natuur en kosten worden

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

beschreven in [lit. 1).

, , ARCADI5 121



Tabel9

Samenvatting keuzernodet

kosten

PlANBESCHRIJVltlG BI.f,Rl:'ND . lUIQ. £VERINGE • VM~ Hl, nUM. Ell£WOUTSOIJKPOLDERI

Landschap
De voorkeur vanuit het landschapsadvies is enerzijds het toepassen van een donkere

bekleding op de ondertafel en een lichte bekleding op de boventafel. Anderzijds is het de

voorkeur zo min mogelijk verticale overgangen te creëren door verschillende

bekledingstypen toe te passen. Dit laatste argument weegt zwaarder, omdat de donkere

bekleding van de ondertafel voor een groot gedeelte onder het zand of schor zal verdwijnen.

De landschappelijke voorkeur is ook om de dijk een groene uitstraling te geven. Door de

ondertafel te overlagen zal dit op die plaats niet mogelijk zijn. Bij variant 1 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).

De landschappelijke voorkeur ligt daarom bij variant 1.

Natuur
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 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. Beide

varianten hebben een doorgroeibare constructie achter het schor en heeft daarom ten

aanzien van natuurwaarden niet de voorkeur. Variant 1 geeft ter plaatse van deelgebied 2
een verbetering van de huidige natuurwaarden en daarom heeft deze variant een lichte
voorkeur.

Kosten
De kostenverschillen tussen de varianten liggen slechts in een beperkt gebied, namelijk

tussen dp434+60m en dp443+35m. Variant 1 maakt in de ondertafel over het gehele traject

gebruik van gekantelde betonblokken. Ter plaatse van deelgebied 2 is het niet noodzakelijk

een grondverbetering uit te voeren, omdat hier al een goede kleilaag aanwezig is. Variant 2

heeft ter plaatse van deelgebied 2 een overlagingsconstructie. De bestaande teen kan door
het toepassen van een verlaging worden gehandhaafd.

Er wordt vanuit gegaan dat de beide varianten even duur zijn, waardoor er voor wat betreft

kosten geen voorkeur is voor variant 1 of 2. Uiteindelijk worden de score/kosten afgewogen

en hier blijkt eveneens dat variant 1de beste eindscore te heeft.

,~---

Voorkeursvariant
Uit bovenstaande afweging komt variant 1 als voorkeursvariant naar voren. In deze variant

wordt over het gehele traject gebruik gemaakt van gekantelde betonblokken in de
ondertafel.
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TabellO

NlellWP Iltu! 1:-11;~rm

Ht;NBESCHiiIlVjIi(j ë;'f,RlAND·. lUID. £VlRnIG[ • vr.w Hr. TTUM • EllEWOU1SOIJKPOlDEF.1

HOUfDS 1UK p
~~~cc))Ontwerp en plan

9Nrw.E~~ NIEUWE Q_IJIÇ~JC.LEDING

Het gekozen ontwerp wordt hier verder toegelicht. De bijbehorende dwarsprofielen zijn
weergegeven in de Figuren 7 tlm 11van Bijlage 2. De dimensionering wordt beschreven per
constructieonderdeel.
• Kreukelbenn en teenconstructie.
• Zetsteenbekleding (onder- en boventafel).
• Overgang tussen boventafel en buitenberm.
• Buitenbenn.

~~EUK.ELB_EI!MJli IE~N_çONSTRUgJ.g

Over het algemeen bestaat de kreukelberm uit breuksteen, die wordt aangebracht op een
geokunststof. De kreukelberm moet de teen van de bekleding tegen erosie beschermen en de
bekleding ondersteunen. Daar waar vanaf de teen een bekleding van gezette steen wordt
aangebracht, moet ook een teenconstructie worden geplaatst, eveneens ter ondersteuning
van de bovenliggende bekleding.

Aangezien voor de huidige dijk geen goede kreukelberm aanwezig is, moet een nieuwe
kreukelberm worden aangebracht. In TabellO zijn de benodigde minimale steensorteringen
voor de verschillende deelgebieden weergegeven. Ter plaatse van het schor is ervan
uitgegaan dat de voorlandhoogte afneemt door schorerosie. De nieuwe kreukelbenn heeft
een breedte van 5,0 m en een laagdikte van 0,5 m bij het slik, en een breedte van 3,0 m met
een laagdikte van 1,0m bij het schor.

11 434+60m
. ----- ----

lil 443+35mt •.

, IV 451+90m H)-601- -----
! \1- 457+65m 10-60

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 het gehele dijktraject in deelgebieden J tlm V wordt een nieuwe teenconstructie
geplaatst. De bovenkant van de nieuwe teenconstructie varieert van N.A.P.+0,70 m ter
plaatse van deelgebied 11 tot N.A.P.+1,00m ter plaatse van de overige deelgebieden. De
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Tabelll

Ioepatsmgsruveaus gekanteld£>

t('tonhln~kell
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nieuwe teenconstructie bestaat uit een teenschot met een hoogte van 0,60 m en palen die het

teenschot ondersteunen, met een lengte van 1,80 m (h.o.h, 0,30 m, doorsnede 0,07xO,07 rn').

Boven het teen schot wordt een afgeschuinde betonband aangebracht. De betonbanden uit

de bestaande bekleding worden hergebruikt, indien aanwezig en van voldoende kwaliteit.

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

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

In hoofdstuk 4 is aangegeven welke bekledingstypen worden aangebracht. De

zetsteenbekleding moet voldoen ten aanzien van toplaagstabiliteit, afschuiving en

materiaaltransport. De eisen ten aanzien van toplaagstabiliteit bepalen de dimensionering

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

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

opbouw van de bekleding als volgt behandeld:

• Toplaag van zetsteen.

• Uitvullaag.

• Geokunststof.

• Basismateriaal.

Toplaag van zetsteen

In het ontwerp worden de volgende typen zetsteen toegepast, waarvan de dimensionering
hieronder wordt beschreven:

Haringmanblokken en vlakke betonblokken (ondertafel).
Betonzuilen (boventafel).

Toplaag van Haringmanblokken en vlakke betonblokken (ondertafel)
In alle deelgebied zijn gekantelde blokken over de volledige taludhoogte stabiel. Er is niet

voldoende materiaal voor hergebruik beschikbaar, daarom wordt de ondertafel en een deel

van de boven ta fel met gekantelde Haringmanblokken en gekantelde vlakke betonblokken

bekleed. In onderstaande tabel zijn de toepassingsniveaus van de blokken vermeld,

waarvan de ligging is bepaald uit de beschikbaarheid en de ecologische voorkeur (paragraaf
3.3.4). •

1:3
1:3

1,00
_~.OO

1,0Q__

_ 1,55 __ _
1.55

1~~
l,S_?

2,55

~'-~~
___ 2,5~

Toplaag van betonzuilen (boventafel)

Voor die delen waar betonzuilen worden aangebracht (over het gehele traject op de

boventafel) 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 Tabel12.
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De toplaag van de betonzuilen zal worden ingewassen met gebroken materiaal, dichtheden

van het inwasmateriaal staan vermeld in Tabel 12. De standaard sortering van dit

inwasmateriaal is 4/32 mm.

Deelgebieden Toplaagdikte (m) Dichtheid (kg/m~ Inwasmateriaal (kg/m')
1I,II,III,IVenV 23000,45 75

Uitvullaag

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

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

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

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

bedraagtl4/32 mm. De sortering voor gekantelde vlakke betonblokken en

Haringmanblokken bedraagt 4/20 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 l' genoemd. Dit materiaal

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

de openingsgrootte 0,." Gelijk aan de eerder uitgevoerde dijkvakken van 1997-2008 wordt
gekozen voor een polypropeen vlies (nonwoven) met een gegarandeerde maximum

openingsgrootte (0",) van 100 IJm.

Basismateriaal

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

de betonzuilen 0,8 m. In Tabel13 zijn de minimale kleilaagdiktes gegeven evenals de

aanwezige laagdiktes. Het minimum van 0,80 m geldt voor geroerde grond, voor

ongeroerde grond (de bestaande laag) is dit 0,60 m.

11

III
IV
V

0,80 (plaatselijk 0,30)------~- -
0,75-_.---;::~~- J~,60__

~ Q,~O_
,0,60__

De kleilaag in de huidige situatie in deelgebied 11(tussen dp436 en dp437+85m) is niet

voldoende dik, zodat hier de bestaande kleilaag en een beperkt deel van het onderliggend

zand eerst moet worden afgegraven, om ruimte te maken voor de nieuwe kleilaag. De

nieuwe kleilaag zal met een dikte van 0,8 m worden aangebracht.

In het algemeen wordt beneden gemiddeld hoogwater, in plaats van een nieuwe of een

aanvullende kleilaag, een pakket fosforslakken van dezelfde dikte aangebracht. Dit omdat

de klei onder water moeilijk is aan te brengen.

OVER<,iANG TUSS_tN..!!_OVENTAFEL..ll!_I!.l!.I_TE~J3ERM

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

brengen met een afronding, waarvan de kromtestraal R = 10 m bedraagt. De betonzuilen
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worden over een lengte van 1 m op de berm doorgezet. Met betrekking tot de uitvullaag en

het geokunststof wordt aangesloten bij de constructie van de bekleding.

Om ruimte te creëren voor de benodigde kruinverhoging is op het traject tussen dp449+50m

en dp461 +5Om de afronding van betonzuilen naast de berm komen te vervallen. De

aansluiting van de betonzuilen op de berm zal worden gevormd door een knik.

SJ .4 ~~IHNBERM

De bestaande bermhoogte varieert over de gehele lengte tussen de hoogte van circa

N.A.P.+5,20 m en N.A.P.+5,80 rn. De nieuwe bermhoogte wordt over de gehele lengte gelijk

aan het ontwerppeil, namelijk N.A.P.+6,30 m. In deelgebied rv is geen bestaande berm

aanwezig. Hier wordt een nieuwe berm gerealiseerd waarvan de hoogte eveneens op

N.A.P.+6,30 m ligt. De nieuwe bermhoogte en breedte zijn opgenomen in Tabel14.

Nieuwe berm

Dijkpaal Bestaande Nieuwe Breedte
Deel bermhoogte* bermhoogte* berm
gebied Van (dpJ Tot (dpJ (m+N.A.P.) (m+N.A.P.) (m)

426+7I.'!l_ ! 434+60m
434+60m 1443+35m
~~+35"!-1451+90m
451+90m ; 457+65m
457+65~ ) ~7+70m

• Hoogte bij buitenknik berm.

. 5,12 J 6,3~ __ ___ ~ 4,00

{~ - -- ._JI :::~ .~. ----=:_J 1:~~-4,ÓO
. 6,30 J 3,00
5,2-1 -----. ~.=-.6,30 .13.öO='4:OO

Tabel 14

~I
'11I iii--

I~--
Op de berm wordt een nieuwe onderhoudsstrook aangelegd, welke over het gehele traject

afgesloten zal zijn voor fietsers. Deze afgesloten onderhoudsstrook wordt uitgevoerd in

open steenasfalt. welke afgestroaid wordt met een dunne laag grond. De breedte van de

nieuwe onderhoudsstrook is 3,0 m,

Tijdens de uitvoering wordt de berm gebruikt als werkweg bestaande uit een 0,4 m dikke

laag fosforslakken. van de sortering 0/45 mm, op een geokunststof 'Type 2'. De strook van

fosforslakken wordt na de uitvoering niet verwijderd, maar afgewerkt tot de gewenste

laagdikte van 0,4 m en afgedekt met asfalt. Gegeven een verdichte fundering van

fosforslakken, stelt het toekomstige gebruik van de onderhoudsstrook geen aanvullende

sterkte-eisen. •
5.2

Bij de toetsing (zie paragraaf 2.1.4) is geconstateerd dat de bestaande kruinhoogte

onvoldoende is in verband met golfoploop en golfoverslag. De aanpassing van de kruin zal

vanuit het oogpunt van efficiëntie gelijktijdig met de verbetering van de steenbekleding

worden aangepakt.

De benodigde kruinverhoging heeft lot gevolg dat de hellingen van het grond lichaam,

zowel van het buitentalud boven de berm, als het binnentalud boven ontwerppeil plaatselijk

steiler wordt gemaakt. In Tabel15 zijn de aanpassingen hiervan weergegeven.

ARCADIS 126



Plt.l~BESCHRINING S~r..RlI.NO , LUID. EVERliJGE • VAr~ 11:' nUM. £lLEWOUTSOllKFOlOERI

lii',,;jl,II',nyp.n

Dijkpaal Bestaande Nieuwe Nieuwe helling Nieuwehelling
Deel kruinhoogte kruinhoogte buitentalud binnentalud boven
gebied Van ldp] Tot Idp] (m+N.A.P.) (m+N,A.P.) bovenbeloop (l:x) ontwerppeil (l:x)

Tabet 15

l' 426+77m 434+60m: 7,30 -:_7,80 8,32. 12,5 - 3,0 * 1 ?,8
" • 434+60m • 443+~~m j !,~O- 7,80 8,3~ .1 ~~ö I 3!0

f','v" . ~3+3Sm I451+90m j' 7,~0 - .?,50 8!3~ ; 2,5 - 3,~ * ' 2,8
I 451+90m ! 457+65m 7,80 - 8,20 8,30 • ?:? - 2,8 . 2,8
lV : ,!5?+65~ ,4~7+70m 17,20- !~O. 1~,30 1 2!5 - ~'<! ' 2~ - 3,0
• De helling van het bovenbeloop wordt, in zoverre dit nodig is door ruimtegebrek. plaatselijk
steiler gemaakt van 1:3naar 1:2,5.

5.3 YOORZIENINGEN GERICHT OP DE UITVO_ERINGjfAN HET W.ER~

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 1 april en I oktober. Voorbereidende werkzaamheden kunnen mogelijk
eerder plaatsvinden, zoals het plaatsen van keten en de opslag van materiaal en dergelijke.

5.4 V.OOR~IE~,I~.G~N TER ~~~ERK!I'iG.YAN NADELIGE GEVOLGEN

5.4.1

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

5.4.2 ~~TUUR

•
Eventueel nadelige gevolgen voor natuur als gevolg van het in dit plan beschreven werk
worden getoetst aan de hand van twee wettelijke kaders: de Natuurbeschermingswet en de
Flora -en faunawet (zie ook paragraaf 3.2.2). Deze gevolgen worden beschreven in
respectievelijk de Habitattoets (passende beoordeling) en de Soortenbeschermingstoets. In
beide toetsen is tevens omschreven welke maatregelen genomen moeten worden om
eventuele nadelige gevolgen te voorkomen, dan wel mitigeren, Deze informatie vormt de
basis voor eventuele vergunning- en ontheffîngsaanvragen in het kader van de genoemde
wetgeving.

Daarnaast geldt het uitgangspunt dat natuurwaarden op de dijkbekleding ten minste
moeten worden hersteld en -indien mogelijk- worden verbeterd (zie paragraaf 3,3.4). Door
in de keuze van het ontwerp met dit uitgangspunt rekening te houden worden eventuele
nadelige gevolgen op dit vlak eveneens beperkt.

5.4.3

Omwille van de veiligheid van het dijktraject wordt de bekleding waarmee de huidige dijk
bekleed is, vervangen. Bijde uitvoering van het werk wordt zo veel mogelijk rekening
gehouden met de cultuurhistorische waarden zoals die in 2.2.3 zijn beschreven. Geen van de
aanwezige cultuurhistorische objecten zal verdwijnen.
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Op basis van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur blijken de kribben tussen dp433 en
dp442 van cultuurhistorische waarde te zijn. Zie paragraaf 2.2.3.De dammetjes hebben geen
beschermde status, maar de waardering is hoog. De hoogte van de bovenzijde van de
kribben is lager dan de bestaande en de nieuwe kreukelberrn. De nieuwe kreukelberrn zal
daarom worden doorgezet over de kribben, om een goede aansluiting te krijgen. De
bovenzijde van de nieuwe kreukelberm ligt op N.A.P.+O,70m. De kribben zelf zullen niet
verdwijnen.

5.4.4

Als gevolg van de werkzaamheden zullen materialen en goederen worden aan- en
afgevoerd, hetgeen enige tijdelijke overlast voor omwonenden kan veroorzaken. Door een
zorgvuldige keuze van de transportroutes zal de verkeershinder tot een minimum worden
beperkt (Bijlage 4). In de nabijheid van het dijktraject liggen drie depots die gebruikt kunnen
worden voor het werk. Het betreft de depots Borssele Oost, Borssele West en depot
Hoedekenskerke. Binnen het dijktraject is beperkte mogelijkheid tot opslag van materiaal.

De uitvoering van het werk zal gefaseerd plaatsvinden. Hiervoor zal het nodig zijn een
tijdelijke dijkovergang te situeren, afhankelijk van de begrenzing van de fasering.

5.5 Y_O_Q~ZJENINGENTE!_t~EV9RI)~RING VAN_LNC-WAA_RDEN

5.~.]

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

5.5.2 f'!ATUUR

Er worden tussen dp 448 en dp 457 maatregelen genomen door de keuze van de nieuwe
glooiingconstructie, waardoor natuurwaarden op de glooiing in de toekomst verbeteren.
Verder worden geen maatregelen genomen om de natuurwaarden te verbeteren.

5.5.3 Ç!,l_lT.!JURIiISTORI~

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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6.1 LA.~l)SC_HAI!

De nieuwe bekleding past zo veel mogelijk volledig in het huidige landschapsbeeld door het
conform hetlandschapsadvies uitgevoerde ontwerp.

6.2 NATUUR

Door het treffen van de in de natuurtoetsen voorgestelde maatregelen (zie ook paragraaf
5.4.2) 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 fauna wet.

6.3 CULTUUlJl:ilSrORIE

De kribben tussen dp433 en dp442 zijn van cultuurhistorische waarde te zijn. De dammetjes
hebben geen beschermde status, maar de waardering is hoog. De hoogte van de bovenzijde
van de kribben is lager dan de bestaande en de nieuwe kreukelberm. De nieuwe
kreukelberm zal daarom worden doorgezet over de kribben, om een goede aansluiting te
krijgen. De kribben zelf zullen niet verdwijnen.

•
Bijde cultuurhistorie van het dijktraject gaat het om drie verschillende schaalniveaus. De
waarden hangen samen met de tijdsgeest en techniek/kennis uit de periode waarin de dijk
is aangelegd.
• 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 de 'architectuur' van de dijk (profiel, strakke vorm en
dergelijke). Ook hier treden nauwelijks veranderingen in op en is er geen
noemenswaardig verlies van cultuurhistorische waarden.

• Als laatste is er afwerking en materiaal gebruik van de dijk. Daar treden wel enkele
veranderingen in op. De verschillen in onder-Zboventafel worden waar het om de visuele
zaken gaat, redelijk in stand gehouden. Het materiaal gebruik 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 velligheidstechnische redenen niet mogelijk, het materiaal is veelal
direct aangebracht op klei en/of heeft een te geringe dikte. Het soort
bekledingsmaterialen welke vervangen worden zullen te zien blijven in de
Museumglooiing bij het Watersnoodmuseum te Ouwerkerk.

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

i
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6.4 OV_E~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 en planning van het werk zal de verkeershinder
tot een minimum worden beperkt.

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.

Binnen dit dijktraject zijn verder geen recreatieve functies waarmee rekening gehouden
dient te worden.

•
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Procedures en
besluitvorming

7.1 fJI.E,R.-BEOORDELING

De werken aan het dijktraject zijn niet Milieu effectrapportage (M.E.R.) -pllchtig op basis
van de bijlage C van hel 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 lengte van minder dan 5 km,
daarnaast betreft ook de aanpassing van het dwarsprofiel van de dijk minder dan 250m'.
Op grond van bijlage D van het gewijzigde Besluit rn.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 Staten of
het al dan niet noodzakelijk is de procedure voor de M.E.R. van bijlage C te doorlopen.

7.2
Ingevolge de bepalingen van de Wet op de waterkering dienen de werkzaamheden plaats te
vinden overeenkomstig een door de beheerder vastgesteld en door het college van
Gedeputeerde Staten goedgekeurd plan.
Het plan omvat, naast het belang van de veiligheid van de dijk, een integrale afweging van
de betrokken maatschappelijke belangen waaronder landschap, natuur en cultuurhistorie.
Bijde planvoorbereiding wordt het college van Gedeputeerde Staten alsmede het
betreffende college van burgemeester en wethouders betrokken. De planvoorbereiding
doorloopt verder een openbare voorbereidingsprocedure op basis van de Algemene Wet
Bestuursrecht (Awb) waarbij het ontwerpplan ter inzage wordt gelegd en er de
mogelijkheid is om zienswijzen te uiten. Bijde definitieve vaststelling van het plan wordt
rekening gehouden met de ingediende zienswijzen.
Tegelijkertijd met het ontwerpplan, worden tevens ter inzage gelegd de aanvragen voor de
overheidsbesluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het plan (vergunningen,
ontheffingen e.d.).
Tegen het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van het vastgestelde plan kan
beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

7.3
Per 1oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998gewijzigd in verband met de
bepalingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Ingevolge de gewijzigde wet is een
vergunning vereist voor het realiseren van projecten of het verrichten van handelingen die
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de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de,habitats van soorten kunnen verslechteren of
een verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.
Zowel de Oosterschelde als de Westerschelde zijn onder de Natuurbeschermingswet 1998
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 J-Iabitatrichtlijn. 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 J-Iabitatrichtlijn geldt dat zolang de gebieden nog niet formeel zijn
aangewezen, het vergunningstelsel van artikel19d Natuurbeschermingswet 1998niet van
toepassing is.
De bepalingen van de J-Iabitatrichtlijn 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 1998 ten aanzien van de onder de
Vogel richtlijn 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 instandhoudingdoelstelling(en) van het gebied.

De vergunning kan worden verleend indien er zekerheid bestaat dat de natuurlijke
kenmerken van het desbetreffende gebied niet zullen worden aangetast. Indien die
zekerheid er niet is of duidelijk is dat er sprake is van een aantasting en er geen alternatieve
oplossingen zijn, kan de vergunning slechts worden verleend vanwege onder meer
argumenten die verband houden met de openbare veiligheid in het geval in het gebied een
prioritair type natuurlijke habitat of een prioritaire soort voorkomt. Indien een prioritair
type natuurlijke habitat of een prioritaire soort niet voorkomt. kan de vergunning slechts
verleend worden om dwingende redenen van groot openbaar belang.

7.4
De beheerder draagt er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na het opstellen van dit plan bij
de bevoegde bestuursorganen de aanvragen worden ingediend tot het nemen van de
besluiten die nodig zijn met het oog op de uitvoering van het plan. De beheerder zendt
gelijktijdig het ontwerpplan alsmede een afschrift van de aanvragen aan Gedeputeerde
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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. Bij de verbetering van de dijken wordt

gewerkt volgens de gedragscode van de Unie van Waterschappen.

Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)
lndien 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 artikel40 Woningwet.

Een aanlegvergunning kan noodzakelijk zijn voor bepaalde werkzaamheden.

•
Wegenverkeerswet/Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
Waterschap Zeeuwse Eilanden 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 vier 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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Figuur 1:Overzichtssituatie
Figuur 2: Projectgebied
Figuur 3: Gloeiingskaart. toplaagtypes huidige situatie
Figuur 4: Glooiingskaart, eindbeoordeling toetsing
Figuur 5:Glooiingskaart, toplaagtypes variant 1
Figuur 6: Glooiingskaart, toplaagtypes variant 2
Figuur 7: Dwarsprofiel1, bestaand en nieuw
Figuur 8: Dwarsprofiel2, bestaand en nieuw
Figuur 9: Dwarsprofiel 3, bestaand en nieuw
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Figuur 5, Variant 1
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Illcgill1gshd,l,cn lijn zodanig uilgr\ ocr d dat h u-r liI"'ig overheen te klimmen is,

2 Indien het af te sluiten deel wordt begraasd, wordt dl' afrastering binnendijks tot onder

aan de dijk doorgezet.

lndu-n op hel /If te sluiten deel voorland ili1l1\\'('/lg ". wordt het d\\'ilr~r<l,ll'l 101,1.111 het

begin van hel \ oorland doorgezet.

4, WaM relevant. wordt door middr l va n bebording ai1ngcgc\'C'11 dat dl' fietsroute zich naar

binnend ijk-, I'l'rplilahl

'i, WilM n-lovant. wordt door middel \ all inforrnatiebnrden uitleg gegl'\'en over dl'

gelr(l(fen maatregelen (publieksvoorhrhting]
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Afbeelding

Planlocatie en omgeving.

J

SAMENVATTING PLANBESCHRIJVING BAARLAND-, ZUID-, EVERINGE-, VAN HATTUM-, ELLEWOUTSDIJKPOLDER

1 PZDT-R-09272

Samenvatting

In 2011vindt de uitvoering plaats van de dijkverbetering van het traject Baarland-, Zuid-.
Everinge-, Van Hattum-, Ellewoutsdijkpolder. Het werk maakt deel uit van het project
Zeeweringen, Hierin werken Rijkswaterstaat en de Zeeuwse waterschappen samen aan het
versterken van de dijken in Zeeland, Om veiligheidsredenen mogen werkzaamheden
waarbij de bestaande steenbekleding wordt opengebroken alleen buiten het stormseizoen,
van 1 april tot loktober, worden uitgevoerd. Voorbereidende werkzaamheden en het
overlagen van bestaande bekleding zijn wel toegestaan binnen het stormseizoen.
De belangrijkste punten uit deze planbeschrijving zijn hier samengevat.

De huidige dijk
Het dijkvak van de Baarland-, Zuid-. Everinge-, Van Hatturn-, Ellewoutsdijkpolder ligt aan
de Westerschelde, aan de zuidzijde van Zuid-Beveland, nabij het dorp Ellewoutsdijk. De e.
beheerder van het dijkvak is het waterschap Zeeuwse Eilanden. Het gedeelte dat is
geselecteerd voor verbetering ligt tussen dp426+77m en dp467+70m en heeft een totale
lengte van circa 4,lkm, Westelijk grenst het traject aan dijkvak Ellewoutsdijk, welke in 2007
is versterkt. De oostzijde van het dijkvak grenst aan de Baarlandpolder, welke in 2005 is
versterkt

•

Het voorland van het dijkvak bestaat uit bij laagwater droogvallend slik, genoemd de Plaat
van Baarland (oostelijk) en de Slikken van Everingen (westehjk). Voor het dijkvak tussen
dp420 en dp435, is een schor aanwezig, namelijk het Schor van Baarland.

Tussen dp441 en dp468 is eveneenseen schor aanwezig, dit meest westelijke schor draagt de
naam Zuidgors. Beide schorren zijn uniek omdat het twee van de weinige buitendijkse
schorren in de Westerschelde zijn en worden beheerd door Vereniging Natuurmonumenten.

1Foutl Verwijzingsbron niet gevonden. ARCADIS 12
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SAMENVATTING PLANBESCHRIJVING BAARLAND-, ZUID-, EVERINGE-, VAN HATIUM-, ELLEWOUTSDIJKPOLDER

IPZDT-R-09272
Ter hoogte van dp429, dp440 en dp446 bevinden zich dijkovergangen, Over het grootste
gedeelte van het traject is een onverharde buitenberm aanwezig, die hiermee ontoegankelijk
is voor fietsers, maar toegankelijk voor andere recreanten, Tussen dp451+90m en
dp457+65m ontbreekt een berm op het buitenbeloop.

Toetsing van de dijk
DeWet op de Waterkering schrijft 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 ondertafel als de boventafel is 'onvoldoende'
getoetst.

Daarnaast is uit de toetsing gebleken dat de kruinhoogte over het gehele traject
onvoldoende is, Dezewordt vanuit het oogpunt van efficiëntie gelUktijdig met de
verbetering van de steenbekleding aangepakt.

De nieuwe constructie
Op basis van de geometrie, technische toepasbaarheid, hydraulische en ecologische
randvoorwaardenvakken is het dijkvak opgedeeld in vijf deelgebieden, waar de bekleding
verbeterd dient te worden, te weten:

Deelgebied I: dp426+77m - dp434+60m
Deelgebied 11: dp434+60m - dp443+35m
Deelgebied Ill: dp443+35m - dp451+90m
Deelgebied IV: dp451+90m - dp457+65m
Deelgebied V: dp457+65m - dp467+70m

•
Bij het ontwerp van de nieuwe steenbekleding is rekening gehouden met het hergebruik van
materialen die vrijkomen bij de vernieuwing of reeds beschikbaar zijn in de depots Borssele
Oost en West. Daarnaast is uitgegaan van de technische en ecologische toepasbaarheid van
verschillende bekledingstypen, de inpasbaarheid in het landschap, uitvoerings- en
beheersaspectenen kosten. Op basis van afweging van deze aspecten komt variant 1 als
voorkeursvariant naar voren, In deze variant wordt over het gehele traject gebruik gemaakt
van gekantelde betonblokken,

Over het gehele dijktraject wordt de kruin verhoogd naar een niveau van N,AP_+8,30 m,
Hiervoor is het nodig de binnen- en buitentaluds plaatselijk steiler te rnaken.

Effecten op de omgeving

Het projectgebied maakt deel uit van het Natura 2000gebied 'Westerschelde & Saeftinghe',
Door het treffen van een aantal mitigerende maatregelen zijn geen significante effecten te
verwachten op soorten en habitats,
Het aanpassenvan bekledingen leidt bij vervangen in de eerste instantie altijd tot negatieve
effecten op de natuurwaarden. Door het verwijderen van de huidige bekleding wordt de
begroeiing op de bekleding (met de daarvan afhankelijke fauna) ook verwijderd, Deze
effecten kunnen niet voorkomen worden, maar zUn slechts tijdelUk van aard, Nadat de
nieuwe bekleding is aangebracht. zullen zich op termijn weer natuurwaarden ontwikkelen,

Omdat in het ontwerp tegemoet wordt gekomen aan het advies uit de landschapsvisie, zjjn
geen negatieve effecten te verwachten ten aanzien van het landschap,

IFoutl Verwtizingsbron niet gevonden. ARCADIS I 3
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Uitgangspunt met betrekking tot cultuurhistorie is dat de aanwezige cultuur, waar rnoqeljjk
wordt behouden, Op basis van de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW)
en de Archeologische Monumentenkaart Zeeland (AMK) zUn langs het dijkvak géén
bjjzonderheden te verwachten, Op basis van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS)
zijn langs het dijkvak een aantal objecten te vinden die van cultuurhistorische waarde zjjn,
narnelijk de kribben nab] dp435, de slikken van Everingen en de weel in de zuidwesthoek
van de Everingepolder.
De nieuw aan te leggen kreukel berm zal worden doorgezet over de kribben om een goede
aansluiting te krUgen, De binnen dit dUktraject aanwezige cultuurhistorie blUft uiteindeljjk
zo goed als mogelUk behouden,

De aan- en afvoer van materieel en goederen kan geluidsoverlast of verkeershinder
veroorzaken voor de omgeving (omwonenden, recreanten en nabUgelegenvoorzieningen)_
De overlast is echter van tUdelUkeaard en zal geen permanente gevolgen hebben, Door een
zorgvuldige keuze van de transportroutes en planning van het werk zal de verkeershinder
tot een minimum worden beperkt

Binnen dit dUktraject zUn verder geen recreatieve functies waarmee rekening gehouden
dient te worden, Wel zUn er diverse (kleine) campings achter de dijk gesitueerd,

•

1Foutl verwijzingsbron niet gevonden. ARCADIS 14


