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Kort overzicht plan

Verbetering gezette steenbekledIng dijkVakken
NieWJ G.. ~eee'II." .i!l.u8\hapcldSl eh !8\d;agtpGlder
c;e~. ,,~e"""'I\s~\.~;(._

E6~ van de _.... dil! In 1998 in ui\l108lÎn8 wordt genomen in het lladar _liet projecI~'
is het cIIjVak langs de &eI'-Af8IIdIpOIdar. HI- 111_~ gasctvaven.

1n
dit • .

owerzjcht _ de ..... grijIcSIB ",,_. Mot plan lamt u vanaf IS ......... 19971Dt en met 16 J8lluan
1998 inZien op het kanmor van waterSChaP HulstSr AmbaCht. Hogewes 6 te Hul$l

_.
1.project zuweml8ft .Een graat deel van de NodeIIOJUIse znd1IIOIIt _ - dit_.;jde logen golven beSChllll'll-
_ gIoOÏI1I met _1QPIII8II_ ze\Sl8an. UI ondeIZCIIIk van de T.... niSd18AdviesCO"""' .. -
deW8ll!lt<elingen iS _"""'" g_ dot bij -- stormen de ~__...
is. Anders gezegd de steenbeKledlng Is In veel 1B"8"en te licht.

Het Ministerie van Ve'" en watarataat heeft het praJeclNreaY ZeeWtriftgeTI de opdracht gegeven
de gooelle _lIIIcIodln9on "." de cIijIcan Inze-.I op ...... Ia branIO". Deweitczaamhod""
worden over een lange perlade ultaesmeerd. Cit had tB maken met de hoge kOItef\ en het iêmPO
waarin Jean~ gewerkt Om veUigt\eidsredanen wordt slec1$ (n een beper1(t deel vsn het jaar,
bulten hat stDrmSeiZOSn (van 1 april tat 1 oktOber) •• n wa\eltCllringen gewerkt

In 19i'7 zOn de eersm vier ~ bij 8ofSSIIe. ~S, Terneuzen en walsoOrden veraterIcL In
1998 cancentnnn deW8ftaaanlheden zich opnieUW langl de ~e. De volgende dijkVa1dCen

worden ander andere '" 1998 versterkt:
• de HaofdplaatpOlcler:• de NieuWoo()thene-. Mafgar81ha- en Eendragtpolder.
• de Ser-Arendspolder.

2. De huldige dIJkHet te verater1cen dijkvak rrgt langs de $eN\rendlpotclel',en heeft een 1Inate van 1875 meter. Oe kem
van de dijk is opgebouwd uit k{ei. De baldlding van de huidige dijk bataat uit Doomikse blaksteen,
lessinisCha steen. gran .. baSBHZUJIen en betan .

... Langs liet ge...... dijkval< rog! aan do _.... &Ill<. Slllcgebledon veMII....~1@aI fundIe als
'" kraamkamer voor tDng en garnalen en als voedselg.bled vaar vogels. ~heeft de status van
iA in1!1g1'181 rnWeu~ .. ..._... Dlkdll • tel.. • ru I 'I I de

A_u"n"de ft ~ I thY'. • ...... ". Opd. äUkbe\d8dlng beVIndenztcn aak cMe
\lefSChnJende soarten zoutplanten. Deze plinten staan op de zagen.mlte Rade Lijst om er voor te
zorgen dat ze in Neclar1and bliJ'I8n beStaan·

I

3. De toetsing van de dijkDewet op de waterkering schrijft voor dat de dijkblheefdetS iedere vi"jf jaar de diJken moeten toetsen.
De sterkte van .. bekleding moet aan bepaalde nonnen vafdoen. Uit de tDetsing van het dijkVak kWam
naar va ...n dat de gehele bekleding minder stef1( la dan werd ungMOmen• D1tbetekent dat de
bekleding wordt aangepast aan de vereiste vetrsgheidsnormen. oe hu!dtge steenbekled1ng wordt
verwijderd. De dijk lCI1jg\ een nieuwe. zwaardere a1eeftbeldeding.

4.KeUZ8U1tSangspunten voor ae UuZe van d. (1)kbekledin9 zijn o.s.:
• alleen typen betcl.edingen die .an de huidige veQlgheJdSeiSen voldaen;
• ' de toepasbaarheid van de belclecling is m de praktJlk beWezen;
• de keUZe van de bekled"mg 18gllicht op herstel en za mogelijk verbalBring van de huidige

natuu1'W88Tden op de dijk.
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Op oen deel van de cIIJl<'I8III<B" IS het mogaiijK .. .-ue_nlJlotd<U te IIeI9'IbNll<efI. oe bIoldcen
wonIen g~ "" _ op oen nIeUWe andOl!lfDlld neetIIeze\. Op de delen waar dil niet mogelijk

is worden nieuwe betOnzuilen geptaatst.

s.De etfecten op de omg_ving

Natuurc--de nteuwe dijIdIekIediIIII _,jen op bepaalde dijIIVaId<IIm de0II\IIIIIIIIIfI- .- de nalIIur om
zich verder. antwl- aanzIenIIik wrbeIenI. Dilaa- opwm\III omdaI d.huidigebeldeding
oerst~ wnt .... qdllnl. oe gela>UlllIeIcIedinII ia gericht op "..... wn de ~uiáoge_...-nten. Er ie "._...." _11en""- In .... zens ~ mogoil)kis.Oe
.-.....,,_ 10dill de be!I_ln~ _ b~ __ antan. die vaortcDme!I op da
dijkvak. vooral wordt bepaald door de satan en splaten lUIM" de blolCken.i===--.-=:::...·,..

ti cutruuml8lO- waatdeIJDoomltcse blokSteen en basalt v~rdigln een cuttuumistDrilCh· waarde. Het is niet mageljik
'J.. denatuu- te hBflllIllUilren- DIt 'oreIIII- verIIoS - c:uItIIu~_nIe met zich mee1De

res1antef\ van de voarmaliaa uItmOnding van het gem-' blijft bUlten de wertcan, zodat ar geef' sprake

is van negatieVe efec;ten met betl'81ddn9 tot cultuumisfll)rie.

. Overlast voor recraanten en olf)'lltJlt8lJtlTijdens de uitvaer1n9 van de W8C1(en kan varkeenhindar op de _nV08rwegen optreden. Door de aan-
en arvaerroutes zorgvuldig te kieZen, wordt eva'ltueal gelUi~ en vertceershlnder tgt een
minimum bef*kt Oek is de dijk tijdens de uiNQ.ms van dewerlcen t1jdeIijk niet toeganlCet'ûkveer
recreantan. Oe betreedbaamekl van de dijkbekleCling vaor ~ vel'llndart niet ln vargeli}lCIng met

de huidige s1tuatie.

LandllOUWTijdens de uitVOer1ng van het werk leun"." dillen van de dijk niet worden gebrUikt. Waterschap Hulster
AmbaCht f1eemt contact op met de agrarfers .

.. De ulfVoefi".
De planning is dat de werken na 1 april 1998 van s1aft
gaan. Naar verwachting zijn d. betrvtrende dlj1tvakk8n
voor eind september 1998 versterkt,

7.Ter),...
Het plan "'Veft)eterin9 gezeHe steenbekledInsI dijkvak Sar-

I Arendspotder" leunt u vanaf 15 decernl* 1887 tDt en met
Ig 'januari 1898 inzt~ op het kantoor van w.tetsChaP

Hu1ster AmbaCht. Uw zjenswuze kunt u tot en met 18
januarl1998 schrlteli,ik kenbaar maken aan.'dage1ij1cB
beStUur van waterschap Hulster AmbaCht. Po~us 6, 4560
AA HULST.

ij. I b\ E EC".\f'" \ft(. iftJ\ \~
IV t\ ~'" 10\. iq",,~ 1:"AI i IW ,,; ~

~ 0 ~ ~t-..~ \'E. '" oE' ",tE' (. ~E ~e'v

~'1~\»)!tll\. ),\ le: i~ ~ ~ IV.
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5. Effecten op de omgeving

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de gevolgen van de aanpassing van de dijkbekleding. Oeze
gevolgen worden aangegeven vanuit het perspectief van natuurwaarden. landschap. cultuurhistorie,

recreatie, woon- en leefmilieu en landbouw.

5.2 Natuurwaarde" \
I,

\
!

Typen bekledingen
Het aanpassen van de bekleding leidt bij het veNangen van de beStaande steenglooIIng tot negatieve

_ e_
n

op de aanwezige na1uurwaarden. De vegol8tie (met -!ge fauna) wordt vernietigd clan
W wel aanzienlijk verstoord. Deze effecten kunnen niet worden voorkomen. Ze zijn echter niet

permanent. Nadat de nieuwe bekleding is aangebracl'l~ zal er, op een termijn van enkele jaren. herstel
van natuurwaarden op kunnen treden. Oe mate van herstel.n eventuele verbetering van
natuulWaarden, en dus de uiteindelijke effecten, hangen samen met de eigenschappen van de

gekozen bekleding.
Als uitgangspunt voor de keuze van de bekledingen (zie hoofdstuk 3) geldt herstel en zo mogelijk
verbetering van de huidige natuu.waarden op de dijk. In de Mllieu-4nventartsatie zeeweringen
Westerschelcle Is per (gedeefte van een) dijkvak uItgeWerkt hoe bij de keuze van de nieuwe bekleding
invulling kan worden gegeven aan her9te1 of verbetering van de huidige natuurwaarden. In zijn
algemeenheid biedt In de getijdezone een bekleding met meer holten en spleten tussen de
bekledingselementen en met een ruw oppel'lflak betere vestlglngBmogelûl<heden voor wieren en
verschillende diersoorten (waaronder mossels. oesters, zeepokken en alikruiken). Op het talud bOven
gemiddeld ~oogwater zijn meer gaten en spleten tussen de bekledingselementen gunstig voor de

vestiging "an (Zout)planten.

In relatie tot de aanwezige natuurwaarden geldt, dat wanneer de huidIge waarden niet hoog zijn, er
voor het herstel hiervan geen bekleding met zeer goede begroeiingsrnogelijkheden toegepast behoeft
te worden. Wanneer de potenties voor de ontwikkeling van meer waarden niet bijZonder hoog zij", Is
het eveneens niet zinVOl een bekleding met zeer goede 'begroeIIngsmogelijkheden toe te passen.

Gelet op enerzijds het herstel van de huidige natuurwaarden op het dijkvak en anderzijds op de
mogelijkheden voor de ontwikkeling van meer natuurwaarden op dit dijkVak. Is in onderstaand tabel
aangegeven uit welke typen bekledIngen kan \VOrden gekozen:

DijkVak 110cat1e [dp} geti)deZone boVenGHW

I [VOlgens [BIl
herstel verbeterin9 helSlei vettJetertng

100 1329,63-348.4 betonzuilen belOnzullen betonzuUen betonzullen
betonbtokken"

• gekantelde betonblOlCQn technl5ch toepasbaar mel kleine marge

Tabel 5.1: Sekledingstypen voor herstel of verbetering
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