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Inleiding
De bespreking is belegd omdat het Projectbureau Zeeweringen een toelichting wil
geven op de werkzaamheden die aan de dijk van Zoutelande uitgevoerd gaan worden.

geeft een korte toelichting op wat de Stichting Duinbehoud doet en wie er
in de werkgroep Midden-Zeeland van de Stichting Duinbehoud zitting hebben.

geeft een algemene toelichting op het Projectbureau Zeeweringen
(voor meer informatie www.zeeweringen.nD.

geeft een toelichting op het dijkvak Zoutelande.
Het dijkvak is onder te verdelen in 3 significante onderdelen:

• Aansluitingsconstructie van dijk naar duin oostzijde (" Dishoekse zijde")
• Dijklichaam Boulevard Zoutelande
• Aansluitingsconstructie van dijk naar duin westzijde ("Westkapelse zijde")

Aansluitingsconstructies
Om aan beide een veilige overgang van dijklichaam naar duinlichaam te creëren dient
een harde constructie aangelegd te worden die ver genoeg doorloopt in het
duinlichaam. Aan de oostzijde sluit de aansluitingsconstructie aan op de aanwezige
bunker (nabij hotel).
Aan de westzijde dient de harde constructie doorgetrokken te worden tot het
binnentalud van het djiklichaam.
Bovenstaande brengt met zich mee dat het aanwezige duinlichamen tijdelijk ontgraven
dient te worden om de aansluitingsconstructies te kunnen maken.

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000,4330 ZW Middelburg

PIa Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,

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

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 621993

Internet www.zeeweringen.nl

http://www.zeeweringen.nl
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Dijklichaam
De bekleding van het dijklichaam t.p.v. de Boulevard van Zoutelande dient nagenoeg
geheel (vanaf de teen van de dijk t/rn de kruin van de dijk) verbeterd c.q. vervangen
te worden. Voor de Stichting Duinbehoud is met name het gedeelte tussen de
storm vloed berm en de kruin van de dijk van belang. Momenteel ligt daar een
bekleding die qua oppervlak onregelmatig van vorm is. Hierdoor heeft zich in de loop
van de tijd zand afgezet, waardoor ecologisch gezien waardevolle planten zich hebben
kunnen vestigen.

Maatregelen te nemen door Projectbureau Zeeweringen m.b.t. duingebieden
Door het Projectbureau Zeeweringen van Rijkswaterstaat worden de volgende
maatregelen i.v.m. de aanwezige duinen voorgesteld:

Aansluitingsconstructies van dijk naar duin.
• Bovenlaag (laag die nu begroeid is met vegetatie) van

ongeveer 1,00 m dik ontgraven en apart in depot zetten.
Hierdoor worden in deze laag aanwezige zaden van vegetatie
bewaard, waardoor deze na verloop van tijd kunnen herstellen. .

• Na aanbrengen van de harde aansluitingsconstructies het
duinlichaam terugbrengen en afdekken met de in depot
gezette afdeklaag van 1,00 m dik.

• Indien nodig voorzieningen treffen waarmee het duinlichaam
in stand blijft (bijv. stuifschermen, beperkte hoeveelheden
helmgras).

• Aanwezige voorzieningen in het duingebied worden op de
zelfde plaats teruggezet. Hierbij valt te denken aan
afrasteringen, trappen, etc.

Dijklichaam.
• Het bovenbeloop, wat nu bestaat uit een ruwe bekleding,

wordt vervangen door een golfoploopremmende bekleding.
Deze kleding is wederom onregelmatig van vorm
(verschillende hoogtes). Het in de huidige situatie aanwezige
zand zal worden teruggebracht, zodat vegetatie de
mogelijkheid krijgt zich te herstellen.

De Stichting Duinbehoud kan zich in principe vinden in voorgestelde maatregelen.

Planning
)- In de 2e helft van 2007 (juli t/rn december) vindt de aanbestedingsprocedure

plaats. Aanbesteding (selectie Opdrachtnemer) vindt plaats in december 2007.
)- Ontwerp vindt plaats in eerste kwartaal 2007 (januari t/m maart).
)- Inspraakprocedures m.b.t. dijkvak Zoutelande vinden plaats in de 2e helft van

2008 (juli t/rn december)
)- Uitvoering van de verbeteringswerken staan gepland voor 2009 (maart tlm/

oktober). De werkzaamheden aan de aansluitingen van dijk naar duin vinden
plaats in de periode van 1 maart 2009 t/m 15 mei 2009.
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Afspraken
Projectbureau Zeeweringen neemt de zaken zoals hierboven vermeld op in het
contract

Stichting Duinbehoud zorgt voor lijsten met inventarisaties van de vegetatie in de
duingebieden

Stichting Duinbehoud gaat nog ter plaatse kijken en komt met eventueel aanvullende
wensen .
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