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Hil'!rbij mijn advies t.b.v, dl'! Havendammen van Walsoorden. Ik bsn de naam van
jullie projectleider kwijt, dus ik stuur het maar naar jou. Kan jij zorgen dat dit op de

• juiste plaats terecht komt?
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\, Advies landschappelijke vormgeving Zeeweringen Westerschelde

Dijkvak: Havendammen Walsoorden

Datum: 7 november 2000

Door: . Dienst Landelijk Gebied

-

Advies dijkvak Havendammen Walsoorden
Het dijkvak Walsoorden vormt een bijzonder punt in de zeeweringen van de
Westerschelde door de aanwezigheid van de haven en de oude veerstoep. Deze
bijzondere elementen verdienen de nodige aandacht:
De veerstoep 1S een cultuurhistorisch element. Bij de dijkversterking wordt de dijk achter
de veerstoep door getrokken. Deze blijft drtarmee 'ongeschonden' liggen. Vanuit
cultuurhistorisch en recreatief oogpunt is het echter belangrijk om de veerstoep te
onderhouden en waarnodig te herstellen. Hiervoor is een inrichtingsplan noodzakelijk.
De bekleding van de oostelijke havendam wordt in zijn geheel vervangen. De stalen
damwanden en de klinkerverharding van de haven blijven hierbij gehandhaafd, net als
de houten palen. Genen het de cultuurhistorische en recreatieve waarden van de haven
is een verharding van basalt voor de gehele dam de beste oplossing. Deze verharding
begint bij de damaanzet (bij het begin van de klinkerverharding).
Aan de oostzijde hiervan wordt aangesloten op het aanliggende dijkvak. Oe grens van
deze twee dijkvakken wordt echter gevormd door de veerstoep. Ondanks dat het
aanliggende dijkvak geen donkere ondertafel heeft kan deze dus toch in dit dijkvak
worden gerealiseerd, zonder een inconsequent beeld te veroorzaken.
De verharding van betonblokken aan de noordzijde van de haven (boventafel) wordt in
dien mogelijk herzet. Als dit niet mogeLijk blijkt te zijn, wordt de bekleding vervangen
door betonblokken.

•
Resultaat:
1. De gehele ondetafel van het dijkvak krijgt wordt gerealiseerd in donker materiaal;
2. De veerstoep krijgt/houdt een eigen bekleding die recht doet aan de

cultuurhistorische en recreatieve waarden van dit element;
3. De oostelijke havendam krijgt een eenduidige bekleding die recht doet aan de

cultuurhistorische en recreatieve waarden van dit element;
4. De verticale overgangen vaLLenniet samen;
S. Het onderhoudspad sluit aan op het aanliggende dijkvak en valt gedeeltelijk samen

met de kade van de haven;
6. Het af strooien van de bovenste 4 meter van de glooiing met grond voor de sneller

vestiging van grassen is mogelijk;
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Datum: 7 november 2000

Door: , Dienst Landelijk Gebied

Aanleiding
In 1996 is een begin gemaakt met de versterking van de zeeweringen langs de
Westerschelde. Door Rijkswaterstaat werd geconstateerd dat bij de werkzaamheden
verschitLenin de vormgeving optraden tussen de dijkvakken waaruit de zeewering
bestaat. Daarom is aan de Dienst LandelijkGebied (DLG)gevraag een landschapsvisie op
de zeeweringen van de Westerschelde op te stellen. Deze is in november 1998
vastgesteld door het projectbureau Zeeweringen.
Vanaf dit moment wordt bij elk op te stellen bestek voor de aanpassing van de
zeeweringen van de Westerschelde rekening gehouden met de adviezen uit de
Landschapsvisie.

•

Landschapsvisie
Het landschap op en rond de zeewering wordt bepaald door de Westerschelde en door
de zeewering zelf, die zkh als een continu lijnvormig element door het landschap
beweegt. Uit de landschapsvisie blijkt dat de continuiteit wordt bepaald door:
• De waierdynamiek;
• De vegetatie;
• De historische dijkopbouw;
• De waterkerende functie .

Het continue, lijnvormige kenmerk van de zeewering dreigt echter te verdwijnen. Op
basis van technische randvoorwaarden, de (min of meer toevallige) beschikbaarheid van
het materiaal en de aanwezige natuurwaarden en -potenties en administratieve grenzen
worden verschillende typen bekledingsmaterialen toegepast. Hierdoor treden grote
verschillen op binnen dijkvakken en tussen de dijkvakken onderling.
De landschapsvisis geeft aan hoe bij de aanpassingen van de glooiingen aantasting van
het beeld voorkomen/beperkt kan worden. Het beeld bestaat uit een horizontale
zonering van bekledingsmaterialen op het dijklichaam en is tot stand gekomen door het
patroon van bekledingsmaterialen te laten 'reageren' op de eerder genoemde aspecten .

•

Het advies komt in het kort neer op de voLgende punten:
1. Het benadrukken van de horizontale opbouw door het toepassen van verschillende

materialen in de onder- en de boventafel;
2. Donkere materialen gebruiken in de ondertafel;
3. Lichte materialen gebruiken in de boventafel;
4. V~rticale overaaneen beperken en zo min mogelijk in de boven- en ondertafellaten

samenvallen;
s. Onderhondspad niet met asfalt verharden, maar bijvoorbeeld met betonblokken, om

zo min mogelijk de qrasbsrm te onderbreken;
6. In de landsrhapsvisie genoemde cultuurhistorische en recreatieve elementen krijgen

extra aandacht;
7. Het afstrocisn van de bovenste 4 meter van de glooiing met grond voor de sneller

vestiging van grassen;
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