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Aanleiding en doel
Project Zeeweringen is bezig met de ontwerpen voor de dijktrajecten Gat van
Westkapelle en Polder Schouwen waarbij enkele aandachtspunten op het gebied van
archeologie en cultuurhistorie zijn geconstateerd. Deze worden vandaag besproken
met de provincie.

Gat van Westkapelle
In het traject is een paalhoofd aanwezig, deze is cultuurhistorisch waardevol. Er is
reeds eerder overleg geweest tussen provincie en waterschap. Het project
Zeeweringen zal dit paalhoofd behouden en integreren in het ontwerp.

De trefkans aangaande archeologie is "hoog". zoekt de vindplaatsen op en
zendt deze per e-mail aan tevens bekijkt ze of er nog cultuurhistorische
aandachtspunten zijn [ . Ze zal deze gegevens vóór 20 oktober as. aan
toezenden zodat ze kunnen worden meegenomen in het voorontwerpoverleg.

Het deel duin tussen de dijkdelen is landschappelijk een aandachtspunt. De contouren
van het duin dienen te worden behouden. Dit is een aandachtspunt voor het
waterschap, Zeeweringen maakt enkel de overgang van dijk naar duin.

Voor Zwakke Schakels is er door RAAP reeds een rapport met archeologische
vindplaatsen opgesteld, zal een kopie naar [adie.

Rijkswaterstaat Zeeland Telefoon (0118) 62 13 70

Projectbureau Zeeweringen Fax (0118) 62 19 93

Pia Postadres: Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1, Internet www.zeeweringen.nl

Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

http://www.zeeweringen.nl
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Zeeweringen zal een onderzoek naar niet gesprongen explosieven uit deTweede
Wereldoorlog laten uitvoeren [adie

Haventje van Flaauwers
Het haventje is cultuurhistorisch waardevol (waardering: zeer hoog). Het haventje
heeft als code CZO-042 en is tevens terug te vinden in de CHS (GEO-56), de
aanwezige muraltmuur heeft als code CZO-021. Op het terrein zijn tevens diverse
authentieke havenmaterialen terug te vinden.

Het ontwerp van Zeeweringen aan weerszijden van het haventje is zo goed als gereed.
Het haventje is echter een knelpunt. Duidelijk is dat er met betrekking tot veiligheid
versterking dient plaats te vinden. De dammen hebben daarbij geen functie (deze
zullen bezwijken in de zogenaamde "superstorm"). Ook is onduidelijk of het haventje
een functie krijgt (bijvoorbeeld recreatief). Het haventje is compleet in beheer en
onderhoud bij het waterschap.

Er zijn een drietal opties. De eerste is het haventje opruimen, dit zal echter op
weerstand stuiten en is derhalve geen serieuze optie.
De tweede is een verborgen glooiing (deels van damwand) achter langs het haventje.
Het haventje blijft geheel behouden en zal in de tijd vervallen. De betonnen wand in
de haven is overigens reeds in erg slechte staat (schades, verzakkingen).
Een derde optie is het haventje opknappen middels een damwand kade en het
opwaarderen van de dammen (de contouren blijven behouden). Deze laatste optie is
uiteraard financieel gezien de duurste optie.

De meest voor de hand liggende optie is de tweede optie, waarbij Zeeweringen
voldoet aan het op sterkte brengen van de primaire waterkering, de huidige
cultuurhistorische waardes niet woorden verstoord, maar waarbij het haventje
langzaam zal vervallen.

overlegt intern het waterschap over het standpunt ten aanzien van het
haventje en koppelt dit terug aan de deelnemers [adie . Miek doet
hetzelfde binnen de provincie en zal het breder trekken gezien Zeeweringen meerdere
van deze haventjes tegen gaat komen [adie

zet grondonderzoek uit om te bekijken of er überhaupt damwandschermen
kunnen worden gerealiseerd [adie .

bekijkt of er nog archeologische vindplaatsen aanwezig zijn [adie
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