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Werk in Westkapelle start 14 maart
Werkzaamheden badstrand vóór hoogseizoen klaar

Projectbureau Zeeweringen heeft duidelijkheid over de nieuwe planning voor de uitvoering
van dijktraject Gat van Westkapelle. Het werk start 14 maart. De werkzaamheden bij het
badstrand zijn 1 juni afgerond; de rest van het dijktraject op 22 juli. Er was onduidelijkheid
ontstaan over de uitvoeringsperiode vanwege een kort geding.

In de zomer naar het strand
De start van de werkzaamheden is zes weken vertraagd. De afronding van het werk bij het
badstrand is slechts twee weken later en de gehele oplevering van het werk is zelfs op de
oorspronkelijke datum. Hierdoor is het grootste gedeelte van het dijktraject tijdens het
toeristisch hoogseizoen beschikbaar voor recreatie.
Let op! De nieuwe planning is net als de oude onderhevig aan de mogelijke aanwezigheid
van explosieven. In het duingebied kunnen restanten uit WOIl voorkomen. Het aantreffen en
verwijderen hiervan kan tot vertraging leiden.

Kort geding
De vertraging werd veroorzaakt door een kort geding. Hierdoor mochten de werkzaamheden
niet van start gaan en werden ook de voorbereidingen stilgelegd. Recent stelde de rechter in
Den Haag het ministerie van Infrastructuur en Milieu (en daarmee projectbureau
Zeeweringen) in het gelijk. De opdracht voor het werk werd daardoor alsnog aan aannemer
Zeeuwse Stromen gegund. Door zijn inspanning kan het werk alsnog snel van start gaan.

Projectbureau Zeeweringen
Projectbureau Zeeweringen pakt in 2011 in totaal zeven dijktrajecten aan. Drie in de
gemeente Tholen, twee in de gemeente Schouwen-Duiveland, één in de gemeente Borsele
en één in de gemeente Veere. De taak van het projectbureau is het versterken van 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. Het projectbureau is een
samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke McGovern, projectsecretaris:

088-2461361
06-52688241
anneke.mcgovern@rws.nl

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000, 4330 ZW, Middelburg
PIa Waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1,

Middelburg

Telefoon 088 246 1370

Fax 088246 1994

Internet www.zeeweringen.nl
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