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Advies landschappelijke vormgeving Zeeweringen Oosterschelde

Dijkvak: Vliete en Thoornpolder

Datum: 04mei2005
t l MEI 2005

Door: Dienst Landelijk Gebied

Aanleiding
In 2002 zijn de voorbereidingen begonnen voor de versterking van de zeeweringen langs de
Oosterschelde. Van de circa 200 km zeeweringen langs de Oosterschelde komt een groot deel
in aanmerking voor verbetering. Door de te verwachten impact van deze werkzaamheden en
bijbehorende visuele veranderingen is eind 1999 - in het kader van het beeldkwaliteitplan -
een verkennende visie opgesteld voor het omgaan met deze aanpassingen (Bosch Slabbers,
1999). In 2002 is een definitieve visie vastgesteld die aanstuurt op een integrale afweging
tussen verhogen van veiligheid, benutten van ecologische, cultuur(historische) en esthetische
waarden en het op veel plaatsen mogelijk maken van een beter recreatief gebruik (Dienst
Landelijk Gebied, 2002).

Landschapsvisie algemeen
In het project 'Versterking zeeweringen Oosterschelde' komt een groot deel van de
steenglooiingen langs de Oosterschelde in aanmerking voor verbetering of vernieuwing.
Onderzoek heeft aangetoond dat de huidige steenglooiingen op veel plaatsen te licht zijn om
zware stormen te trotseren. Vanwege de impact van deze veranderingen is deze
landschapsvisie opgesteld. De visie omvat een integrale en architectonische afweging van:
ecologie, cultuur(historie), esthetiek (beeld) en gebruik (recreatie) onder de paraplu van
veiligheid.

De Oosterschelde is een dynamisch gebied wat zich uit in een getijdenwerking en de
aanwezigheid van geulen, schorren, slikken en platen. Het is ook een waardevol natuurgebied.
Door de tijden heen zijn de dijken continu aan de natuurlijke dynamiek en menselijke ingrepen
onderhevig geweest waardoor deze vaak hoge natuur-, recreatieve en visuele waarden bezitten .

De visie op de dijken is gebaseerd op het typische verhardingsprofiel met een te onderscheiden
onder- en boventafel en de ligging van de dijken ten opzichte van de geulen. Voor de dammen
geldt een verhardingsprofiel waarbij geen onderscheiding is tussen een onder- en boventafel.
Voorstel is verder om bijzondere punten als zodanig tot uiting te laten komen.

Op basis hiervan zijn een drietal groepen te onderscheiden (Visie Oosterschelde, Dienst
Landelijk Gebied, 2002):
• Standaard profiel op dijken langs landinwaarts gelegen inlagen;
• Natuurlijk profiel op dijken langs buitendijkse slikken en schorren en
• Technisch profiel op dammen.
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Het standaard profiel kent een duidelijk te onderscheiden onder- en boventafel. Het
voorgestelde standaardprofiel leent zich uitstekend voor dijkvakken die dicht bij geulen liggen.
Het advies is zoveel mogelijk gebruik van donker gekleurde of bekledingsmaterialen die goede
begroeiing (van m.n. zeewieren) mogelijk maken in de ondertafel en licht gekleurde en
moderne bekledingsmaterialen in de boventafel.

•
. Bt: Licht gekleurde materialen

Ot: Zoveel mogelijk donker gekleurde en/of
goed begroeibare materialen

Advies wensbeeld Standaard profiel

Het natuurlijk profiel wordt geadviseerd op plaatsen waar dijkvakken aansluiten op
uitgestrekte gebieden van slikken en platen. Het advies voor de ondertafel is het gebruik van
donker gekleurde en makkelijk begroeibare of eventueel natuurlijke bekledingsmaterialen.
Voor de boventafel is het advies gebruik van licht gekleurde begroeibare
bekledingsmaterialen.

Bt: lichte, goed begroeibare
verhardingsmaterialen

Ot: Zoveel mogelijk donkere en goed begroeibare
verhardingsmaterialen

•
Het technische profiel wordt geadviseerd voor het bestaande technische profiel van de
dammen met gebruik van moderne/technische bekledingsmaterialen .

Bt: Donkere en moderne bekledingsmaterialen

Ot: Donkere en moderne bekledingsmaterialen

Advies wensbeeld Technisch profiel optie I

}----------:--~ -;I Bt, ucnte en moderne bektedlngsrnaterlalen

. Ot: lichte en moderne bekledingsmaterialen

Advies wensbeeld Technisch profieloptie"

Uitzonderingen op de landschapsvisie
Langs de Oosterschelde is echter veel Haringman te hergebruiken. Om deze reden zal in veel
gevallen het advies zijn om de Haringman te gebruiken als gekantelde blokken te beginnen in
de onderste rand van ondertafel en aanvullend betonzuilen toe te passen. Door verwering en
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aangroei van materiaal op de betonblokken en de zuilen zal na verloop van tijd de
hoogwaterlijn weer waarneembaar zijn alsmede de scheiding tussen onder- en boventafel.

•

Aanvullend detailadvies dijkvak Vliete en Thoornpolder
Het dijkvak ligt aan de Oosterschelde langs een relatief ruw gedeelte en met een vrij steil
verloop naar de stroomgeul Roompot. De westkant van het dijkvak (ter hoogte van de camping
Roompot) ligt verscholen achter een kleine duingordel. Verder liggen er in de luwere delen
zandaanwassen en enkele nollen en strekdammen om geul op afstand te houden. Binnendijks
zijn een groot aantal inlagen aanwezig. In het dijkvak zijn op enkele plaatsen de te
onderscheiden boven- en ondertafel duidelijk aanwezig en waarneembaar, maar op andere
plaatsen is de bekleding uit diverse materialen opgebouwd. Door de ruwe omstandigheden is
er relatief weinig begroeiing aanwezig op de bekleding.

•

In aansluiting op de landschapsvisie is het voorstel bij het toepassen van een nieuwe bekleding
op het hele dijkvak gebruik te maken van verschillende kleuren materialen in een boven- en
ondertafel. Voor de ondertafel is het voorstel donker gekleurde materialen te gebruiken en voor
de boventafel is het voorstel om een licht bekledingsmateriaal te gebruiken. In dit geval gelden
de volgende uitgangspunten:
1. In de horizontale opbouw het consequent toepassen van donker gekleurde materialen in de

ondertafel en het toepassen van licht gekleurde materialen in de boventafel;
2. Indien mogelijk het handhaven van de basaltbekleding of deze overlagen;
3. Het intact laten van de nollen en strekdammen door bijvoorbeeld het toepassen van een

verborgen glooiing;
4. Het intact laten van de forse palenrij (zie figuur 7 in toelichting, PZDT-V-05108 ontw.)
5. Het intact laten van het dijkhuisje in verband met historische context;
6. Ter hoogte van de Glasjesnol de bovenzijde van het uitstulpende dijkvak niet bekleden. Als

de berm te laag is deze bij voorkeur verhogen om bekleding van het bovenoppervlak te
voorkomen.
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