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Stormesandepolder

Datum bespreking

Deelnemers

uitvoering Stormesandepolder 2010
13 februari 2009

Afschrift aan

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

In de uitvoeringsplanning van het projectbureau Zeeweringen staat voor het jaar
2010 de Stormesandepolder gepland. Op dit moment wordt de besteksfase
opgestart.

De gemeente Kapelle heeft in een eerder overleg (september 2007) verzocht om
nauw bij het de besteksfase betrokken te worden.
Hiertoe is dit overleg georganiseerd om het uitgewerkte ontwerp toe te lichten en
onderwerpen/acties zoals die in september 2007 zijn besproken door te nemen.

De volgende punten zijn in het vorige en huidige overleg behandeld:

1. Vanaf het strand bij Wemeldinge tot aan het voormalig haventje van
Lindenbergh bij dijkpaal 1590 wordt een onderhoudspad buitendijks
aangelegd die fietsonvriendelijk wordt uitgevoerd. Er wordt open
steenasfalt (ca. 20 cm dik) welk afgestrooid wordt met een laag grond
(eveneens ca. 5 cm dik) en wordt ingezaaid met gras.

2. Het voormalig haventje ter hoogte van dijkpaal 1590 vormt door de
huidige vervallen toestand mogelijk een gevaar voor recreanten. De
cultuurhistorische waarde is gering. Er wordt besloten de restanten van de
haven bij het nieuwe ontwerp te laten vervallen. Het huidige

_str~l<~alJ1metje_enhet stCëlo_cjjg_wordenwel gehandhaafd. De gemee!1te
Kapelle geeft aan dat er een gedenksteen bij het voormalige haventje
aanwezig is. De gemeente zal de gedenksteen verwijderen (actie
gemeente Kapelle).
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3. Bij het begin van het werk (bij de aansluiting op de sluis van Wemeldinge
ter hoogte van dijkpaal 1578) wordt afgesproken de te asfalteren
onderhoudsstrook een stukje verder door te trekken zodat deze netjes
aansluit op het bestaande onderhoudspad bij de sluis. Tevens zal het
asfalt aansluiten op de deksloof van de sluis ingang.

4. Voor de situatie ter plaatse van de oprit naar het pad op de kruin bij
dijkpaal 1582: ook hier wordt de nieuwe asfaltlaag doorgetrokken en
aangesloten op de bestaande situatie zodat het nieuw aangelegde fietspad

.. door de gemeente in zijn geheel goed toegankelijk wordt.

5. De heer wat het jaar van uitvoering is in verband
met geplande zandsuppleties bij het strand. Dit is 2010. Afgesproken
wordt dat zandsuppleties pas na uitvoering van het werk aan de
zeewering uitgevoerd worden. Projectbureau Zeeweringen zorgt dat het
huidige zand tijdelijk wordt opgenomen en schoon van fysisch
verontreinigingen wordt terug gebracht. Aan het einde van het strand bij
de haven ingang verdwijnt er veel zand de havenmond in. De heer

raagt of het mogelijk is om een zandvang aan te leggen.in
de vorm van een strekdam of het verlengen van de huidige dam.

geeft aan dat het aanleggen van een dam binnen het project niet
kan worden gerealiseerd. Wel kan het projectbureau proberen om een
hoeveelheid vrijkomende steen te verwerken aan het einde van het
strand, zodat er toch wat zand kan worden vastgehouden. Alles onder
voorbehoud van het uitblijven van een mogelijke vergunning (actie PBZ,
Ronaid).

•
6. De heer vraagt verder hoe het zit met voorzieningen voor

duikers. Er is vanuit PBZcontact met de duikersvereniging NOB. In
overleg met NOBzal besloten worden of, en zo ja, welke voorzieningen
getroffen zullen worden. Momenteel worden er gesprekken gepland met
de NOB, ook de gemeenten worden hier voor uitgenodigd.

7. Het traject wordt gefaseerd uitgevoerd. Het gedeelte vanaf de haven van
Wemeldinge tot aan het begin van de Steldijk (dijkpaal 1594) zal als
eerste worden uitgevoerd tot 1 juli 2010, om de overlast voor recreanten
zo veel mogelijk te beperken. Het overige gedeelte wordt vanaf 25 mei
2010 opgestart vanaf het voormalige haventje nabij Kattendijke. Voor de
duikers wordt geprobeerd om nog een gedeelte van dit traject open te
houden tot 1 juli 2010. Na deze periode kunnen de duikers terecht in het
afgeronde gedeelte.

8. Transportroute tekening wordt besproken. De heer zal de
transportroute intern bij de gemeente bespreken en koppelt dit terug naar
naar het projectbureau (actie Gemeente Kapelle, .

voert een kleine wijziging door en stuurt de definitieve
transportroutekaart op naar de gemeente (actie PBZ, ). Na 1 juli
2010 zijn er geen transporten meer door de dorpskern van Wemeldinge.
Er zullen nog wel transporten plaatsvinden vanuit de loswal Wemeldinge
naarde tweede fa-se-van-het werk: Deze transporten zullen via de ..._-
transportroute Kapelle en Kattendijke naar het dijkvak worden geleid. De
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wegconstructie wordt voor aanvang van de werkzaamheden door WZE
opgenomen (actie WZE,

9. Nabij elp 1579+80m waar momenteel het fietspad begint wordt het
transport verkeer bultendijks geleid. Het fietsverkeer wordt hier tijdelijk
omgeleid via de bestaande weg nabij dp 1580+80 m. Het overige
gedeelte van het fietspad blijft nagenoeg de gehele uitvoeringsperiode
open voor fietsverkeer.

10. Ronaid vraagt de gemeente alle feestdagen in Wemeldinge door te geven.
(actie gemeente Kapelle).

Nr. Actie Actie door Gereed
1 De heer zal de Gemeente Kapelle Gereed, Gemeente

transportroute intern bij de heeft telefonisch
gemeente bespreken en koppelt dit goedkeuring
terug naar naar het projectbureau gegeven voor de

voorgestelde
transport route

1 De gemeente Kapelle geeft aan dat Gemeente Kapelle Voor uitvoering
er een gedenksteen bij het (maart 2010)
voormalige haventje is aanwezig is.
De gemeente zal de gedenksteen
verwijderen

2 Definitieve transportroutekaart aan April2009
de gemeente toesturen

3 Zandvang strand Wemeldinge PBZ, Contract, en
verqunninq

4 Uitnodiging vooroverleggen NOB

5 Kabel lichtopstand, wordt gevoed Gemeente Kapelle Uitgevoerd, geen
vanuit praathuisje. Overzicht van kabel tekeningen
de loop van de kabels gevonden

6 Uitvoeren voor en na opname Waterschap Voor en na de
wegconstructie Zeeuwse eilanden uitvoering

7 Feestdagen doorgeven Gemeente Kapelle April2009
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