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In het Ambtelijk Overleg van het project Zeeweringen is aan de orde geweest of de
zuidelijke havendam van Walsoorden meegenomen dient te worden in de uit te voeren
verbeteringswerken aan de steenzettingen door het projectbureau Zeeweringen.

Bepalend voor het feit of standzekerheid van de havendam onder maatgevende
omstandigheden vereist is, is of bij de aanleg van de achtergelegen dijk uitgegaan is van
de aanwezigheid van die bewuste dam. Daarnaast speelt de vraag of de dam in de
legger van de beheerder is opgenomen als onderdeel van de primaire waterkering.

Over betreffende materie is overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de beheerder,
het waterschap Zeeuws-Vlaanderen, en het projectbureau Zeeweringen. Hierbij is onder
meer, en voor mij doorslaggevend, aan de orde gekomen hoe destijds het deltaontwerp
van de haven tot stand gekomen is. Bij genoemd ontwerp is uitgegaan van een
samengestelde kering. Hierbij is de harde bekleding aanwezig op de havendammen, die
hiertoe ook nog zijn aangepast. De kerende hoogte wordt verzorgt door een
achterliggende groene zeedijk waarvoor bij de bepaling van de kerende hoogte is
uitgegaan van de aanwezigheid van de havendammen (ca. 1 m lagere kruinhoogte).

Bij de huidige toetsing van de steenbekledingen is vast komen te staan dat de huidige
bekleding onvoldoende scoort .. Bij het bezwijken van deze bekleding kan niet worden
gegarandeerd dat de bij het ontwerp als uitgangspunt genomen golfremmende werking
van de havendam ook zonder bekleding zal blijven bestaan. Hiermee zou de kerende
hoogte van de achtergelegen dijk te kort kunnen komen, nog afgezien van schade aan
kering en haventerrein.

Gezien bovenstaande feiten dient m.i de bekleding van de havendam in het kader van
het project Zeeweringen verbeterd te worden. Maatgevend voor mij in deze blijft het
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oordeel van de beheerder die in het kader van de 5-jaarlijkse toetsing moet aangeven op
welke wijze de vereiste veiligheid tot stand komt.
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