Dijkversterking

Oesterdam Zuid
U hoeft zich geen zorgen te maken over natte voeten. De dijken beschermen Zeeland tegen overstromingen.
De veiligheidseisen zijn streng: elke Zeeuwse dijk moet een superstorm kunnen weerstaan die theoretisch gezien
eens in de 4000 jaar voorkomt. Projectbureau Zeeweringen zorgt ervoor dat de Zeeuwse dijken aan deze norm
voldoen. Elk jaar pakt het projectbureau zo’n zeven dijktrajecten aan. In 2012 is onder meer het dijktraject
Oesterdam Zuid aan de beurt.
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Totale werkperiode: 1 maart - 15 juli 2012
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parallelweg:

2 april - 15 juli 2012

Een stormbestendige dijk
De versterking van het dijktraject Oesterdam Zuid start 1 maart en is uiterlijk
15 juli klaar. De huidige bekleding is te licht. Bij een zware storm kunnen
stenen of betonblokken losslaan. Projectbureau Zeeweringen plaatst daarom
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Nummers fietsknooppuntennetwerk

Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, sluiten we de
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Opstappunt pendeldienst

parallelweg af voor fietsers en recreanten van 2 april tot 15 juli. Alleen

Markiezaatsmeer

landbouwverkeer kan tijdens die periode gebruik maken van de weg.
Afsluitingen houden we zo kort mogelijk. Mocht de parallelweg al voor
15 juli open kunnen, dan leest u dat op onze site.
•

Oosterschelde

Het grote strand bij de Bergse Diepsluis en de kleinere strandjes aan de
noordkant van de Oesterdam zijn geen werkgebied. Die stranden blijven
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daarom de hele periode toegankelijk.
•

Recreatie langs de parallelweg is niet mogelijk. Surfers, wandelaars,
vissers en andere recreanten kunnen hier tijdens onze werkzaamheden
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niet terecht. Ook het grote pierensteekgebied is afgesloten.
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Pendeldienst
Met het oog op de veiligheid sluiten we de parallelweg volledig af. Om de overlast zoveel mogelijk te
beperken, rijdt een gratis pendeldienst heen en weer om fietsers over te zetten. Alleen landbouwverkeer
mag over de parallelweg rijden. Wegverkeer op de hoofdrijbaan ondervindt geen hinder van de
werkzaamheden. De afsluiting geldt dag en nacht, zeven dagen per week. De pendeldienst rijdt elke dag
tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Haltes komen bij de Bergse Diepsluis, aan de zuidzijde bij de carpoolplaats
en bij de Speelmansplaten (Waterrijk Oesterdam). Bij de bushalte vindt u de actuele dienstregeling van de
pendeldienst. Daarnaast kunnen fietsers gebruik maken van de omleidingsroute via de Markiezaatskade.

Meer info? www.zeeweringen.nl
of neem contact met ons op via info@zeeweringen.nl of 088 246 1370

QR-code
Scan de QR-code om direct
naar de site te gaan!
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