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Projectbureau Zeeweringen aan de slag in Flaauwershaven
Versterking kademuur is onderdeel van dijkversterking Polder Schouwen

Maandag 20 september 2010 start projectbureau Zeeweringen met
werkzaamheden in de Flaauwershaven bij Kerkwerve op Schouwen-Duiveland. De
bestaande kademuur wordt versterkt, omdat de huidige damwanden erg verouderd
zijn. De kademuur is een stukje primaire zeewering en moet daarom aan strenge
veiligheidseisen voldoen. Na deze klus wordt het haventerrein opnieuw ingericht
voor het project Van Zierik tot Zee.

De werkzaamheden in de haven zijn onderdeel van de versterking van het dijktraject Polder
Schouwen. Projectbureau Zeeweringen voert de dijkversterking volgend jaar uit. Het
voorbereidende werk hiervoor start in maart 2011. Het werk in de haven is dan grotendeels
afgerond. In totaal werkt projectbureau Zeeweringen vanaf half september 2010 tot
november 2011 in het gebied. Het dijktraject Polder Schouwen is ruim vier kilometer lang en
loopt vanaf de Schelphoek tot aan het Pikgat. Projectbureau Zeeweringen versterkt het
dijktraject, omdat het niet aan de huidige veiligheidsnormen voldoet. De dijk is niet sterk
genoeg om een superstorm te kunnen trotseren, die theoretisch gezien eens in de 4000 jaar
voorkomt.

In het stormseizoen
Het is vrij uniek dat in de winter aan een primaire zeewering wordt gewerkt. Normaal
gesproken mag dit alleen tussen 1 april en loktober, omdat het dan geen stormseizoen is.
De versterking van de Flaauwershaven is een uitzondering. Dit komt omdat de nieuwe
damwanden vóór de oude worden geplaatst. Zo blijft de zeewering intact en komt de
veiligheid niet in gevaar. De dijkversterking voert projectbureau Zeeweringen wel buiten het
stormseizoen uit.

Recreatie
Vanwege de veiligheid is het niet toegestaan om het werkgebied te betreden. Wandelen en
vissen in de omgeving is dus beperkt mogelijk. Restaurant De Heerenkeet in de
Flaauwershaven blijft bereikbaar. Voor fietsers legt projectbureau Zeeweringen een tijdelijke
dijkovergang aan. Ze worden tijdens het werk in de haven achterlangs het restaurant geleid
en kunnen zo hun route langs de Zuid Schouwse kust vervolgen. Als de werkzaamheden aan
de dijk starten, komt er een omleiding voor fietsers. Deze route wordt met borden
aangegeven.

Nieuwsbrieven
Het projectbureau houdt omwonenden en andere geïnteresseerden op de hoogte van het
werk met een digitale nieuwsbrief. Belangstellenden kunnen zich abonneren via de website
van het projectbureau: www.zeeweringen.nl.
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Projectbureau Zeeweringen
Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, waterschap
Zeeuwse Eilanden en waterschap Zeeuws-Vlaanderen. Het projectbureau versterkt de
steenbekleding van dijken in Zeeland, in totaal ruim 325 kilometer. De steenbekleding wordt
versterkt, omdat deze niet aan de wettelijke norm voldoet. Er is geen acuut gevaar voor de
veiligheid van Zeeland. Het project moet in 2015 afgerond zijn.

Voor meer informatie zie: www.zeeweringen.nl.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke McGovern, projectsecretaris
van projectbureau Zeeweringen: 0118-621361 of 06-52688241. U kunt bij haar ook
luchtfoto's van het dijktraject opvragen.
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