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Algemene informatie 

Kenmerk PZST-P-14070 COM 

Datum Juli 2014 

Status Definitief 

Projectleider/directie UAV  

Directie UAV RWS 

Directie UAV WS 

Toezicht 

Ontwerp 

Omgevingsmanagement 

Communicatieadviseur 

Districtopzichter (waterkeringen) 

Districtopzichter (wegen) 

 

 

Werkgebied 
Dijktraject Zuidhoek, Havenkanaal Oost, Galgepolder tot Haven De Val 
(verkort: Zuidhoek Zierikzee) ligt aan de zuidzijde van Schouwen-
Duiveland. Het dijktraject is gelegen aan de Oosterschelde en het 
havenkanaal bij Zierikzee. Het werkgebied loopt van dp 214+76m tot dp 
239+74m en heeft een totale lengte van 2,5 km. De glooiing tussen dp 
207 en dp 214+76m (eerste stuk langs het havenkanaal) is goed getoetst. 
Bij dp 235 kruist de Zeelandbrug het dijktraject. De beheerder van het 
dijktraject is waterschap Scheldestromen. 
In deze dijkversterking worden voor waterschap Scheldestromen 
werkzaamheden meegenomen aan de Oostelijke havendam en de 
havendam bij Haven De Val. Ook worden herstelwerkzaamheden 
uitgevoerd bij de Gouweveerse Zeedijk. 
 

 
Voor algemene informatie betreffende dit dijktraject wordt verwezen naar 
het projectplan Zuidhoek Zierikzee PZDT-R-13232 ONTW. 
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Doelgroepen 

Gemeente 
Gemeente Schouwen-Duiveland 
 
Havenmeester 
 

Belangenvereniging 
 Niet van toepassing. 
 
Omwonenden 

2 omwonenden aan de Lange Slikweg 
 
1 omwonenden aan de Straalweg 
 
3 omwonenden aan de Steenovenseweg 
 

Bedrijven 
Camping De Val (staat te koop!) 
 
Restaurant onder de Zeelandbrug (0-meting) 

 
Aanwonenden transportroute 

Meer dan 5 aanwonenden  
 
Diverse bedrijven op industrieterrein 
Bedrijvenoverzicht volgt! 
 

Recreatie 
VVV Schouwen-Duiveland 
 
Rondje Pontje 
Rederij Frisia 
 
Fietsers 
Routebureau Zeeland 
Er loopt een knooppuntenroute over de Zeelandbrug en Straalweg 
(tussen 31 en 07). 
 
Wandelaars 
Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
- Wandelnetwerk Schouwen-Duiveland 
 
Duikers 
Duiklocaties: 
- 31 – De Val 
- 32 – Pijlers Zeelandbrug (beoogde locatie WK) 
- 33 – Kurkenol 
NOB 
 
De Witte Boulevard (vulstation) 
 
 
Pleziervaart 
Waterrecreatie Hector 
Rondvaartboot in Haven de Va 
l 
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Schepen die het havenkanaal in- en uitvaren. 
 
Watersportvereniging Zierikzee 
Havenmeester 
 
Horeca 
Restaurant de Zeelandbrug (gaat feb-mrt 2015 open) 
 
Ruiters 
Niet van toepassing.  
 
Hengelsport 
Bij dijkpaal 237 is een populaire geepvisstek 
 
HSV Dreischor 
 
HSV Oosterschelde  
 
Sportvisserij Zuidwest Nederland 
 
Zeevissport 
 
Zeegroentensnijders 
Niet van toepassing. 
 
Pierenspitters 
Spitvak 14 Kurkenol Zierikzee  
Oostelijke havendam Zierikzee – strekdam (dp 222) 
 
Bij werkzaamheden aan Gouweveerse Zeedijk (sept. 2015) 
Spitvak 13 ’t Stelletje  
Dp 249 - Dijkovergang Gouweveerse Zeedijk, strekdam Noordbout (dp 
272) 
 
Kitesurfers 
Niet van toepassing. 
 
Ongeorganiseerde recreatie 
Er liggen geen strandjes in het dijktraject. Het dijktraject is niet 
opengesteld voor fietsers. Wel rijden er veel fietsers over de Zeelandbrug 
en langs de depotlocatie. Er wordt weinig gewandeld.  
 

Evenementen 
Nader te bepalen. 
 
WK onderwaterfotografie 
21-25 mei 2015 bij duikplaats 32 – Pijlers Zeelandbrug 
Organisatie door NOB 
 
Wielerrondes door Zeeland 
Nederlandse Tour Fiets Unie (NTFU) 
Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU) 
Diverse wielerevenementen / wielerorganisaties, speciale aandacht voor: 
- ZLM tour 
- RaboSter Zeeuwse Eilanden 
- Ronde Zeeland Seaports 
 
Opening Kreeftenseizoen (vaak eind maart) 
De Kring van de Oosterschelde 
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Motorclub feest 

 
Eigenaren/ Pachters 

1 pachter 
(pacht havenkanaal, gebruik zeedijk) 
 

Visserij  
10 mosselpercelen 
 
2 visvakken 
 
3 met overige rechten 
 

Milieu  
Nationaal Park Oosterschelde  
 
Natuurmonumenten 
Natuurmonumenten is de beheerder van de Zuidhoekinlagen 
 
Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland 
 

Scholen 
Niet van toepassing. De scholen liggen behoorlijk ver van het werkgebied 
af. Daarnaast is het dijktraject niet populair onder recreanten. 
 

Media 
Omroep Zeeland   nieuws@omroepzeeland.nl 
PZC    redactie@pzc.nl 
  schouwen-duivenland@pzc.nl 
 
Ons Eiland   redeilandschouwen@whm.wegener.nl  
Wereldregio  redactie@wereldregio.nl 
  aad@wereldregio.nl 
 
CTV Zeeland  info@ctvzeeland.nl 
Radio Schouwen-Duiveland  info@rosd.nl  
 

Relevante projecten 
Project Onthaalkamer 
De gemeente Schouwen-Duiveland wil een onthaalkamer realiseren bij 
duikplaats 32 – Pijlers Zeelandbrug 
 
Vooroeverbestorting 

 
Open dag projectbureau Zeeweringen 

 Op een zaterdag in juni (2015) vindt er in dit dijktraject een open dag 
plaats. Contactpersoon is nog onbekend. 
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Middelen 

Het projectbureau voert in 2015 zes dijktrajecten uit. Hiervoor worden de volgende 
standaard communicatiemiddelen ingezet: 
 

Gesprek, brief, e-mail en telefoon 
In de matrix staat een overzicht van de gesprekken die moeten 
plaatsvinden en belanghebbenden die een brief, e-mail of telefoontje 
moeten ontvangen. In overleg met de projectleider, ontwerper en directie 
wordt een afweging gemaakt wie welk gesprek voert. Van elk gesprek 
wordt een verslag gemaakt. Een aantal partijen wordt jaarlijks standaard 
geïnformeerd.  
Planning: september 2014 
 

Persbericht 
Bij de start en afronding van de werkzaamheden sturen we een algemeen 
persbericht uit, en zo nodig tussentijds bij belangrijk nieuws. 
Planning: maart 2015 / oktober – november 2015 

 

Informatieborden 
Om mensen op locatie te informeren, plaatsen we informatieborden. Het 
aantal borden en de exacte locatie voor plaatsing wordt in overleg met de 
ontwerper en projectleider bepaald. Dit moeten plaatsen zijn waar 
mensen veilig kunnen staan om het bord te bekijken.  
De exacte locatie van de borden geschiedt in overleg met de projectleider. 
Planning: net voor de start van de werkzaamheden 
 

Advertenties  
Bij de ter inzage legging hebben we advertenties geplaatst in de PZC 
editie Schouwen-Duiveland en in Ons Eiland. Andere advertenties zijn 
niet nodig.  

 

Website Zeeweringen 
Elk dijktraject in uitvoering heeft een uitgebreide uiteenzetting op 
zeeweringen.nl. Hierin komen de werkzaamheden, planning, werkgebied, 
fasering en de gevolgen voor de omgeving aan bod. Ook wordt wekelijks 
nieuws bijgehouden. Het WK Onderwaterfotografie komt ook met een 
subrubriek onder het dijktraject te staan. 
Planning: januari 2015 
 

Social Media 
Berichten die geschikt zijn voor social media, plaatsen we op Twitter en 
eventueel andere sociale netwerken. 
 

Digitale nieuwsbrief 
Elk dijktraject heeft een digitale nieuwsbrief waarop belangstellenden zich 
kunnen abonneren. De nieuwsbrief is gekoppeld aan nieuwsberichten op 
de website. 
Planning: gedurende de werkzaamheden 
 

Communicatiemiddelen betrokken partijen 
Soms is het handig om via betrokken organisaties zoals de gemeente 
extra informatie richting bepaalde doelgroepen te communiceren. Dit moet 
blijken uit de gesprekken die gevoerd worden met belanghebbenden. In 
verband met het WK Onderwaterfotografie zal waarschijnlijk ook enige 
communicatie worden afgestemd met de NOB. 
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Voor onderstaande specifieke communicatiemiddelen geldt: 
 
Huis-aan-huiskrant 

Het dijktraject ligt vlak ver van de stad Zierikzee af. In de omgeving wonen 
maar een paar mensen. Wel ligt er langs de transportroute een 
industriegebied. Een huis-aan-huiskrant zou een te grote investering zijn. 
 

Informatiebijeenkomst 
Het dijktraject ligt niet dusdanig dicht bij een woonkern dat een 
informatieavond nodig is.  
 

Foldermateriaal 
Het is een dijktraject waar weinig recreanten gebruik van maken. Daarom 
is het niet nodig een folder te ontwikkelen. 

Gastlessen 
De dichtstbijzijnde school ligt anderhalve kilometer van het werkgebied af. 
In het werkgebied liggen geen strandjes die leerlingen bezoeken. Daarom 
zijn gastlessen voor dit dijktraject niet nodig. 
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Matrix 

Zie Werkdocument voor compleet overzicht. 
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