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Datum 3 maart 2010
Onderwerp Werken Van Haaftenpolder

Geachte heer/ mevrouw,

Komend jaar versterkt projectbureau Zeeweringen de dijk langs de Van
Haaftenpolder. Het gaat om het versterken van de steenbekleding: oude
stenen worden verwijderd en vervangen door nieuwe betonzuilen.
Hierdoor wordt de dijk sterker en beter bestand tegen golfaanslag ..

De werkzaamheden vinden plaats vanaf begin maart tot uiterlijk 1
november. Er wordt gewerkt van de Krabbenkreekdam (dijkpaal 724 f
50 meter) tot de dijk van de Joanna Mariapolder (dijkpaal 739 + 90
meter).

Omdat het werk ver van enige bebouwing ligt, zult u er weinig van
merken. Wel zal er in de omgeving extra vrachtverkeer zijn voor het
aanvoeren van materiaal. Op bijgevoegd kaartje ziet u hoe het
werkverkeer rijdt.

Voor de verkeersveiligheid komt op de N656 aan het einde van de
Krabbenkreekdam een tijdelijke uitvoegstrook. Het werkverkeer zal
hiervan gebruik maken om het werkterrein te bereiken. Om het
dijktraject weer te verlaten, wordt een tijdelijke werkweg aangelegd (zie
kaartje). Deze loopt over het pad van Staatsbosbeheer vanaf het meest
zuidelijke punt van het dijktraject tot aan de N656 bij de Hollaereweq,
Vanwege de verkeersveiligheid mag het werkverkeer vanaf hier niet
direct de N656 opdraaien. Het steekt over naar de parallelweg waar het
beide kanten op kan richting de N257 en de N658. Op deze parallelweg
geldt een tijdelijke snelheidsbeperking van 30 km/u.
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Informeren werken Van Haaftenpolder voor omwonE

Het projectbureau houdt rekening met omwonenden en doet er alles aan
overlast zoveel mogelijk te beperken. Möcht u onverhoopt toch veel
hinder ondervinden, kunt u contact met ons opnemen via
info@zeeweringen.nl of 0118-621370. Hier kunt u uiteraard ook terecht
voor vragen of aanvullende informatie. Neem ook eens een kijkje op onze
website www.zeeweringen.nl. Hier kunt u zich tevens abonneren op de
digitale nieuwsbrief over dit dijktraject.

Met vriendelijke groet,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,

OJECTBUREAUZEEWERINGEN,

,(

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
3 maart 2010

ons kenmerk
PZST-B-09189 corn

•

Pagina 2 van 2

mailto:info@zeeweringen.nl
http://www.zeeweringen.nl.




.
t·

> Retouradres PIa Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Geadresseerden

• Datum 19 april 2010
Onderwerp Werken Van Haaftenpolder

Geachte heer/mevrouw,

Op 3 maart ontving u een brief waarin wij de dijkversterking langs de Van
Haaftenpolder aankondigden. Oorspronkelijk zou dit werk begin maart beginnen.
Inmiddels heeft u wellicht gezien dat het werk nog niet gestart is.

Aannemerscombinatie Van den Biggelaar/Liebregts, die het werk uitvoert, heeft
de nodige kranen op dit moment nog niet beschikbaar. Ze worden nu ingezet bij
dijkversterkingen op Zuid-Beveland. Zodra ze daar gemist kunnen worden,
verhuizen ze naar de Van Haaftenpolder en kan het werk beginnen. Naar
verwachting is dit eind mei. Tot die tijd blijft het dus rustig in de polder, met
uitzondering van wat voorbereidende werkzaamheden.

Indien u vragen heeft kunt u vanzelfsprekend hiermee bij ons terecht. Om op de
hoogte te blijven van de ontwikkelingen kunt u zich ook abonneren op de digitale
nieuwsbrief over dit dijktraject. Kijk daarvoor op onze website
www.zeeweringen.nl.

Met vriendelijke groet,

DE MINISTER VAN VERKEERENWATERSTAAT,
Namens deze,
DEPRa~~~~~~~~
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