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1. Opening
opent de bespreking en heet de aanwezigen van harte

welkom bij dit overleg m.b.t. de werkzaamheden die het projectbureau
Zeeweringen in 2011 gaat uitvoeren aan beide zijden van het badstrand
van Westkapelle (Gat van Westkapelle).

is vanwege een klein ongeval afwezig.
vervangt hem.

2. Voorstet rondje
De aanwezigen stellen zich voor:
• communicatie adviseur projectbureau Zeeweringen.
• projectbureau Zeeweringen, projectleider tijdens

uitvoering.
• beheerder waterschap Scheldestromen tevens betrokken

bij de uitvoering.
• SSW, assistent buitendienstcoördinator. Vervanger Krijn

Brouwer.
• SSW, strandwacht Westkapelle.

3. Werkzaamhedendijktraject Gat van Westkapelle
• Waarom versterken we de dijk?

Sinds 1997 werkt het projectbureau Zeeweringen aan het versterken
van de bekledingen op dijken langs Wester- en Oosterschelde. Dit
gebeurt omdat uit onderzoeken is gebleken dat een groot gedeelte
van de steenbekledingen op dijken niet voldoet aan de wettelijke
norm: het kunnen weerstaan van een storm met een kans van
voorkomen van eens per 4000 jaar. Naast de Wester- en
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Oosterschelde is er ook een aantal dijktrajecten langs de Rijkswaterstaat Zeeland

Noordzeekust waarvan de steenbekleding verbeterd moet worden. Het Projectbureau Zeeweringen

"Gat van Westkapelle" is er daar één van.

• Wat gaan we doen?
Aan de hand van een luchtfoto wordt uitleg gegeven over de uit te
voeren werkzaamheden.
De aanwezige steenbekleding wordt deels versterkt door het
aanbrengen van een overlaging van breuksteen ingegoten met
gietasfalt en het vervangen van betonblokken door een laag open
steenasfalt. Daarnaast wordt een nieuwe kreukelberm (bestorting aan
de teen van de dijk) aangebracht. Aangezien de dijk overgaat in duin
dient een overgang aangelegd te worden zodat een veilige situatie
ontstaat.
Ook zullen aanwezige verhardingen worden vervangen en zullen aan
beide zijden van het badstrand de aanwezige toeritten naar het strand
worden teruggebracht.
In het werkgebied aanwezig meubilair zal tijdelijk worden verwijderd
en weer teruggeplaatst worden, indien nodig aangepast aan de
nieuwe situatie.
Om de te versterken glooiingconstructies vrij te maken, dienen er
aanzienlijke hoeveelheden zand ontgraven te worden. Vanwege het
feit dat het gebied verdacht is m.b.t. niet gesprongen explosieven uit
de Tweede Wereldoorlog, dient dit laagsgewijs en gecontroleerd te
gebeuren.

• Waar werken we precies?
Er wordt gewerkt op twee locaties:
a) Noordzijde van het badstrand. Vanaf "De Tank" tot de skatebaan

nabij de speeltuin.
b) Zuidzijde van het badstrand. Plateau KNRMgebouw tot ca. 100 m

voor strandpaviljoen "Scheldezicht" .
Voor de uitvoering van de werkzaamheden en de aan- en afvoer van
materieel is een transportroute ingesteld. Deze loopt deels aan de
buitenzijde van de Westkapelse zeedijk en gaat voorbij de tank naar
de kruin van de dijk. Vervolgens gaan de transporten achterlangs het
badstrand via depot Erica naar het plateau waar het KNRMgebouw
staat.

• Fasering.
Het noordelijk deel mag starten op 1 februari 2011 en zal naar
verwachting half mei 2011 afgerond zijn.
T.p.v. van het zuidelijk deel mag vanaf 1 maart 2011 vanaf dp 220 +
75 m (paalhoofd) richting badstrand gewerkt worden aan de
kreukelberm en de overlaging. De rest van de werkzaamheden
(ontgraven zand, aanbrengen bekledingen) mag starten op 1 april
2011.
De werkzaamheden t.p.v. het plateau en strand zullen naar
verwachting omstreeks 2 juni 2011 afgerond zijn. De rest van de
werkzaamheden net voor de bouwvak zuid (22 juli 2011).
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Helaas is het niet mogelijk om nog te schuiven met deze data. Er
wordt op een aantal locaties al vroeger begonnen dan 1 april om
ervoor te zorgen zo vroeg mogelijk klaar te zijn en de overlast te
beperken.

De werktijden zijn als volgt:
o Transporten mogen plaatsvinden tussen 08.00 en 19.00 uur
o Werkzaamheden aan het noordelijk deel mogen worden

uitgevoerd tussen 08.00 en 19.00 uur.
o Werkzaamheden aan het zuidelijk deel mogen worden

uitgevoerd tussen 07.00 en 21.00 uur.

4. Overlast voor recreanten
Daar waar werkzaamheden uitgevoerd worden, kunnen de strandcabines
niet geplaatst worden. Concreet houdt dit het volgende in:

• Noordzijde: strandhuisjes kunnen geplaatst worden vanaf 16 mei
2011.

• Zuidzijde t.p.v. badstrand: strandhuisjes kunnen geplaatst worden
vanaf ca. 6 juni 2011 (maandag na hemelvaartsdag).

• Zuidzijde voor strandpaviljoen Scheldezicht: deel strandhuisjes
plaatsen vanaf 2S juli 2011 (start bouwvak regio zuid). SSW
wordt gevraagd om te bekijken of voor deze huisjes een
alternatief mogelijk is. Actie SSW-l.

Het gedeelte van het strand waar geen werkzaamheden zullen worden
uitgevoerd, is tijdens de uitvoeringsperiode toegankelijk en hier kunnen
de huisjes geplaatst worden. Daarnaast zal ervoor gezorgd worden dat
het strand toegankelijk is voor eigenaren als de huisjes opgebouwd
worden én er zal gezorgd worden voor een veilige toegankelijkheid van
het strand voor recreanten (kruising transportroute).

5. Overlast voor Stichting Strandexploitatie Walcheren
Zoals eerder aangegeven kunnen de strandhuisjes niet vanaf 1-4-2011
geplaatst worden. Zie punt 4. van dit verslag.
Daarnaast is het strand minder goed toegankelijk. In het bestek zal
worden opgenomen dat het strand ten allen tijde toegankelijk moet zijn
voor SSW, hulpdiensten en eigenaren van strandhuisjes.

uit zijn zorg m.b.t. stenen en andere verontreinigingen op
het strand nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. geeft
aan de in het bestek is opgenomen dat de aannemer het strand vrij van
steen en verontreinigingen dient op te leveren. Het probleem is bekend en
er is aandacht voor.

vraag aandacht voor de toeritten naar het strand. Deze
mogen niet te steil worden. Uit de tekeningen blijkt dat deze behoorlijk
flauw worden aangelegd, waardoor ze goed te gebruiken zijn voor
trekkers en ander materieel.

vraagt aandacht voor het inplanten van het zand dat
teruggebracht wordt. Er zijn delen waar dit niet goed begroeit.
meldt dat dit bij het waterschap bekend is. Bij Westkapelle zal het
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waterschap het plaatsen van stuifschermen en het inplanten met
helmgras verzorgen.

vraagt naar de uitvoering van de strandsuppleties op de
kust van Walcheren. meldt dat deze t.h.v. Westkapelle
uitgevoerd zal worden wanneer de werkzaamheden aan de dijk zijn
afgerond. Dus vooralsnog september 2011. Voor meer informatie kan
contact opgenomen worden met de betreffende projectleider:

van Rijkswaterstaat Noordzee. Telefoon

6. Communicatie richting eigenaren strandhuisjes
Projectbureau Zeeweringen wil graag, als dit mogelijk is, een lijst met
namen en adressen van eigenaren van strandhuisjes die door de
werkzaamheden later geplaatst kunnen worden. Op deze wijze kan het
projectbureau deze eigenaren aanschrijven en informeren over de
werkzaamheden en de gevolgen hiervan. SSWzal dit verzorgen. Actie
SSW-2.

SSWvraagt zich af of het mogelijk is om een afspraak te maken met de
grootverhuurders van strandhuisjes om e.e.a. toe te lichten. Dit is
mogelijk en zal naar alle waarschijnlijkheid begin november 2010
plaatsvinden. Actie PBZ-l. Bij dit overleg zal het SSWook aanwezig zijn.

SSWverstuurt in het voorjaar een nieuwsbrief aan de eigenaren van
strandhuisjes om heb te informeren over het nieuwe seizoen. In deze
nieuwsbrief zou een stukje opgenomen kunnen worden m.b.t. de
werkzaamheden aan de dijk in Westkapelle. Actie PBZ-2.

7. Calamiteiten
Zoals aangegeven dient het strand ten allen tijde bereikbaar te zijn voor
hulpdiensten en SSW. SSWheeft een strandpost nabij het op het strand
aanwezige strandpaviljoen.

8. Rondvraag
Alle zaken zijn tijdens de eerder punten aan de orde geweest.

Acties n.a.v. overleg SSW / PBZ werkzaamheden aan dijk Westkapelle
ummer " msë ..tUvmg ...., Na~m ;, allJm ;geree

SSW-l Alternatief voor strandhuisjes SSW 1-11-2010
zuidzijde bij Strandpaviljoen
Scheldezicht

SSW-2 Adressenlijst eigenaren SSW 1-10-2010
strandhuisjes die niet geplaatst
kunnen worden

PBZ-l Afspraak met grootverhuurders PBZ 1-11-2010
strandhuisjes

PBZ-2 Aanleveren tekst voor nieuwsbrief PBZ Voorjaar 2011
SSW
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