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Verslag startoverleg Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Deelnemers: Afschrift aan:

Verslag van: Nummer

Startoverleg "Boulevard Bankert en Evertsen" en PZDT-V-07169
"Zuidhoek, haven De Val"
Opgemaakt door: Doorkiesnummer:

Datumlplaats

21 maart 2007
waterschap Zeeuwse Eilanden

Gevolgd programma tijdens het startoverleg voor de dijkvakken" Boulevard Bankert
en Evertsen" en "Zuidhoek, haven de Val":

Agenda

8:30
10:00
11:30
13:00
14:00

VergaderzaaI1.17, ontvangst en toelichting dijkvakken.
Dijkbezoek Boulevard Bankert en Evertsen
Dijkbezoek Zuidhoek, haven De Val
Lunch in Zierikzee
Einde startoverleg

Directie Zeeland Telefoon (0118) 62 13 70

Projectbureau Zeeweringen Fax 0118 - 621993

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1, w_s>_ol

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

Gert Jan Wijkhuizen opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Dijkvak Boulevard Bankert en Evertsen

• Projectgebied
Het dijkvak ligt aan de zuidzijde van Walcheren aan de Westerschelde, en betreft het badstrand
en de boulevard van Vlissingen.
Het dijktraject wat is geselecteerd voor verbetering heeft een lengte van ongeveer 1600m (van
dijkpaal 336 tot aan dijkpaal 350). Betrekkelijk dicht uit de teen van de dijk ligt het Sardijngeul,
met daar zuidwestelijk voor de Nolleplaat.
Het beheer is in handen van het waterschap Zeeuwse Eilanden.
Het aangrenzende dijkvak westwaarts is Vijgheter/Zwanenburg. Dit is een project van Zwakke
Schakels. De uitvoering van dit dijkvak wordt indien mogelijk tegelijk gestart als het dijkvak
Boulevard Bankert en Evertsen. Aan de oostzijde grenst het te verbeteren dijkvak aan Boulevard
de Ruyter, welke reeds in 2002 op sterkte is gebracht. De opbouw van Boulevard de Ruyter is
vergelijkbaar met de Boulevard Bankert en Evertsen.

• Bekleding en toetsing
De huidige bekledingen volgens de kaart zijn te onderscheiden in drie soorten. De
kreukel berm/teen van de bekleding bestaat uit stortsteen en met asfalt gepenetreerde
breuksteen. Hierboven is een met basalt gezet talud aanwezig. Deze basalt heeft een dikte van
ca. 0,30m-0,35m. De basaltbekleding ligt tot een hoogte van ca. 3,50m +NAP. Vanaf dit punt is
een asfaltbekleding aanwezig tot ca. 5,50m +NAP. Deze asfaltbekleding heeft een dikte van ca.
0,20m-0,30m. De asfaltbekleding strekt zich uit tot aan de keermuur die langs de gehele
boulevard staat. Deze muur heeft een hoogte van ongeveer 2m, de kruin van deze muur ligt op
ca. 7,50m +NAP.
Uit de toetsing blijkt dat de aanwezige basalt is afgekeurd en een klein vlakje bekleding van
betonblokken (tussen dp339 en dp341) is eveneens afgekeurd. De gepenetreerde breuksteen,
het asfalt en de keermuur zijn goedgekeurd.
Volgens de kaart bekledingen van Steentoets, blijkt dat tussen dp341 en dp343 geen bekleding
aanwezig is. Uitgezocht moet worden of dit werkelijk ook zo is.

Actie

• Vrijgave voor ontwerp
Het dijkvak is in januari 2007 vrijgegeven voor ontwerp. Aandachtspunten die hieruit volgen
zijn dat het badstrand van Vlissingen, een drukbezochte plek voor badgasten, in het kader van
de BasisKustLijn (BKL) regelmatig wordt gesuppleerd.
Verder wordt de Boulevard en het Nollehoofd (dp336) het gehele jaar door volop gebruikt door
wandelaars.
Op het traject zijn geen particuliere eigendommen aanwezig en geen archeologische of
cultuurhistorische bijzonderheden.

• Hydraulische randvoorwaarden
Er is een detailadvies voor de hydraulische randvoorwaarden opgesteld. Het dijkvak heeft 4
randvoorwaardenvakken. Het ontwerppeilligt op NAP +5,70m. Gemiddeld Hoog Water (GHW)
ligt op NAP +2,00m. In de vrijgave zijn de hydraulische randvoorwaarden opgenomen. Deze zijn
voor het vervolgproces bepalend.
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• Detailadvies milieu
Het detailadvies milieu voor de boulevard Bankert en Evertsen is in 2003 afgegeven. Omdat de
uitvoering van dit dijkvak gepland staat voor 2009, moeten het advies geactualiseerd worden.
De getijdenzone van het Nollehoofd wordt dan ook meegenomen.

Actie

• Ecologie
Er komen op dit dijkvak geen broedvogels voor. De aandachtspunten fauna worden door Peter
Meininger aangeleverd.

Actie

• Landschap
Voorlopig wordt er uitgegaan van de algemene landschapsvisie. Margret Bakker zal aan de hand
van het voorlopig ontwerp een detailadvies opstellen. Dit zal, met het oog op het Nollehoofd,
gecombineerd worden met het project van Zwakke Schakels, nl. Vijgheter Zwanenburg. Het
windorgel en de bunker uit de tweede wereldoorlog op de kop van het Nollehoofd verdienen
extra aandacht.

• Planning
Het voorontwerp zal in juni afgerond zijn. De ontwerpnota staat gepland voor oktober 2007 en
de uitvoering van het werk in 2009.

Veldbezoek Boulevard Bankert en Evertsen
Tijdens het veld bezoek is een gedeelte van de boulevard en het Nollehoofd bekeken.
Op de kop van het Nollehoofd bevindt zich een bunker, met daarop een lichtopstand en een
kunstwerk, nl een windorgel. Er moet worden nagegaan of de bunker op sterkte is.

Actie

Actielijst Boulevard Bankert en Evertsen

1. Huidige bekleding badstrand Vlissingen uitzoeken (
2. Detailadvies milieu (
3. Detailadvies landschap (
4. Vogels en mitigerende maatregelen ( )
5. Staat nagaan van bunker constructie op Nollehoofd.
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Dijkvak Zuid hoek, haven de Val

• Projectgebied
Het dijkvak ligt aan de zuidzijde van Schouwen Duiveland en loopt van dp 240 t/m dp 273. De
polder sluit in het westen aan op de Vierbannenpolder, en in het oosten op Polder Zuidhoek /
Havenkanaal Oost.

• Bekleding en toetsing
De kreukelberm bestaat voornamelijk uit sortering 40-200 kg (goed getoetst) met uitzondering
van de inlaag waar rondom 10-60 kg ligt (onvoldoende getoetst).
Tussen dp 240 en dp 246 bestaat de bekleding uit Hydroblocks, met daarboven
Haringmanblokken. Van dp 246 tot dp 257 bestaat de glooiing voornamelijk uit al dan niet
ingegoten basalt en Vilvoordse. Van dp 257 t/rn dp 259 bestaat de glooiing uit
Haringmanblokken. De glooiing van dp 259 t/m dp 266 bestaat uit Vilvoordse en basalt met
een berm van doorgroeistenen. Het laatste deel van dp 266 t/rn dp 273 bestaat voornamelijk uit
basalt met onderin wat herstelplekken van Basalton. Alle bekleding is onvoldoende getoetst met
uitzondering van een klein stukje basalt op de ondertafel van dp 246 t/rn dp 248.

• Vrijgave voor ontwerp
Voor het dijkvak is reeds een vrijgave afgegeven.
Zowel de havendam van Haven De Val, de schorverdediging van Schor Gouweveerpolder als de
Noordbout vallen buiten Project Zeeweringen, de zeewering loopt hier achterlangs.

• Eigenaar en beheerder
Het beheer van het dijkvak ligt bij waterschap Zeeuwse Eilanden. Overleg dient plaats te vinden
met de eigenaren van Restaurant "de Zeeland brug" en met mensen van het "Plan Tureluur"
waar de inlaag De Val onderdeel van is. In en rondom deze inlaag is grasland en een akker
aanwezig die in particuliere eigendommen zijn van respectievelijk dhr. F. Bogaard en dhr. L.N.
Hanse. Verder dient er in de haven overleg plaats vinden met de gebruikers van de
aanlegsteiger.

• Hydraulische randvoorwaarden
Er is een detailadvies voor de hydraulische randvoorwaarden opgesteld. Het dijkvak heeft 9
randvoorwaardenvakken. Het ontwerppeil ligt op NAP +3,45m. Gemiddeld Hoog Water (GHW)
ligt op NAP +1,50m. In de vrijgave zijn de hydraulische randvoorwaarden opgenomen. Deze zijn
voor het vervolgproces bepalend.

• Detailadvies milieu
De voorlopige versie van het detailadvies milieu voor Zuidhoek, haven De Val is verstrekt.

• Ecologie
De voorlopige aandachtspunten fauna zijn aangeleverd door Peter Meininger, hieronder de
belangrijkste aandachtspunten.
Mitigerende maatregelen in de vorm van uitbreiding geschikt biotoop voor de levendbarende
hagedis. Rekening houden met eventuele aanwezigheid van Schorzijdebij kolonies.
Beschermen van de "Zeekooi" wat een Provinciale aandachtssoort is.
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• Landschap
Voorlopig wordt er uitgegaan van de algemene landschapsvisie.
Nadat er een voorkeursalternatief is gekozen uit de voorontwerpnota zal er een passend advies
uitgegeven worden.

• Planning
Het voorontwerp zal in juni gereed zijn. De ontwerpnota is gereed in oktober. De uitvoering
staat gepland voor 2010.

• Ingekomen stukken
Ad Beaufort heeft een voorstel ingediend voor de uitbreiding van het biotoop van de
levendbarende hagedis.

Veldbezoek Zuidhoek, haven De Val

Er wordt gestart bi; haven De Val! inlaag De Val

Tijdens de uitvoering moet er rekening gehouden worden met de regenwaterafvoeren in de
glooiing en de aanlegsteiger bij dp 242. Aan de oostzijde van de haven loopt een Muraltmuur.
De aanwezigheid van de Muraltmuur geeft al aan dat er hier sprake is van een
kruinhoogteprobleem. Deze Muraltmuur is landschappelijk waardevol en derhalve opgenomen
in de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van de Provincie Zeeland, dit betekent dat de
Muraltmuur daar waar mogelijk beschermd dient te worden. In de scheuren van deze muur
komt de levendbarende hagedis voor. De inlaag herbergt waterjes en een akker en maken
onderdeel uit van het "Plan Tureluur". Met het "Plan Tureluur" wil men binnendijks schorren
compenseren door duinen te ontwikkelen, en buitendijks moerassen creëren door verhoging van
het waterpeil. Uit oogpunt van veiligheid, cultuur en natuur zal er voor het ontwerp van de
inlaag een compromis gesloten moeten worden.

De volgende locatie is bi; het schor van de Gouweveerpolder

In de vrijgave is vastgelegd dat de schorrand verdediging niet wordt meegenomen.
Na overleg ter plaatse is besloten om dit wel te doen omdat men anders te diep in het schor
moet gaan graven voor realisatie van de ondertafel van de kering die achter langs het schor
loopt.
Bij dp 261 staat Zeekooi, dit is een Provinciale aandachtssoort, wat betekent dat indien mogelijk
deze beschermd dient te worden.
Tussen dp 266 en dp 273 zal gesproken worden over een grondverbetering, dit in verband met
problemen in het verleden. Het filter is hier op veel plaatsen weggespoeld en het basalt
daardoor verzakt.

Actielijst Zuidhoek, haven De Val

1. Overleg met eigenaren restaurant, gebruikers aanlegsteiger en gebruikers inlaag (Ad
Beaufort, Dennis van Boven)

2. Detailadvies landschap (Margret Bakker)
3. Oplossing voor inlaag De Val (Ad Beaufort, Dennis van Boven, Simon Vereeke)
4. Beoordeling alternatief biotoop voor de levendbarende hagedis (Bert Wetsteyn)
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