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DijJcvtllc:

Datum:
Perkpolder Oost en West.

3 opril ~OOD

, Dienst Londe/Uk Ge.bfed
DOOI:,

•

Aanlefdfng
In ~996·Is een beg;n gemaakt 'TIet: de versterking van de zeeweringen langs de
Weste.rscheldé. Door Rijkswaterstaat werd geconstateerd dat bij da werkzaamheden
verschiUen in de VOrmgeving optraden tussen de·dijkvakken waaruit de zeewering
bestaat. Daarom· Is aan de Oi,nst landeUJtI (jebled IOLCi) gevraag een tandschapsviste op
de zeeweringen van de Westersclielde op te stellen. Deze is in november 1998
vastg~teld door het prOjectbureau Zeeweringen.
Vanaf dit moment wordt bij elk op te stellen bestek voor de aanpassing van de
.zeeweringen van de Westerschelde-rekening gehoudèn met de adviezen uit delandschapsvisie.

4ndschapsvisie .
!:iet landschap op en rond de zeewering wordt bepaald door de Westerschelde en door
d'_'·ze.ewering zelf, die zich als een contfnu I;jnvormfg element door het landschap
beweegt. Uft de landschàpsvisiè blijkt dat de ·c:ontinufteit wordt bepaald door.
• De I/!ItItf!rcJynamiek;
• De ~getQtle;
• De~lche diJkopbouw

l
•.

• De:'w.Ot~,*erendefunctie.. ~,

•
Het continue. Hjnvormige kenmerk van de zeewering dreigt echter te verdWiJnen. Op
basis 'va" technische randvoorwaarden, de (min of meer toevallige) beschikbaarheid van
het materiaal en de aanwezige natuurwlarden en -jJOtenties en adminislrattlM! 9",nzen
wordelil verschiUendè typen bekledingsmaterialen toegepast H;erdoor treden grote
verschillen· op binnen dijkvakken en tussen de dijkvakken onderling.
Oe landschapsvisie geeft aan hoe bii"de aanpassingen VIInde glooiingen aantasting va n
het beeld voorkomen/beperkt kan worden. Het beeld bestaat uit een horizontale
zonering van bekledjngsmatl!rial~n op hit dijklichaam en is tot stand gekomen door het
patroon van bekledingsmaterialen te laten 'reageren' op de eerder genoemde aspecten.

Het advi~ komt in het kort neer op de volgende punten=
1. H~ öenadrulcken van de horizontale opbOWi door het toepassen yan verschillende

mátertalen jn de onder- en de.boventafel; .
2. Oonker~ materialen gebruiken iri de ondertafel;
3. lichte materialen gebruiken in·de boventafet;
4. Verticale overgangen beperken en zó...mfnmogelijk in de boven- en ondertafellatensamen~Uen; ..
5. Ondethoudspad niet met asfalt verharden. maar bijvoorbeeld met betonblokkenlom

zo min mogelijk de grasberm te onderbreken;
6. In de landschapsvisie genoemde cultuurhtstorlsche en recreatieve elementen krijgenextra aandacht;

,. Het.afstrooien van de bovenste 4 meter-van de glooiing met grond voor de snellervestiging van grassen; . .

D11kyak ,'Perkpolder Oost' ..
De:oh~el op dit dijkvak is'yoor het grootste deel-VOldoende getest. De onvoldoende
getesté del~n kunnen worden aangevuld met basaltbLokken. De betonblokken in de
boventafel zfjn echter onvoldoende' sterk en·worden daarom verwijderd. Aangezien dit
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Advies landschDppelijke vormgeVIng ZellWerl"gen Westenchelde
P.12I331 113237353

DijlcvtIk.:

Datum:
Perkpolder Oost· en West

3 april2oo0

}k Gebied
Door:

ch]kvak met het aansltrltende dijkvak Noorddfjkpolder een afgerond geheel Vormt is het
advies 'om aan te sluiten bij de inrichting van het dijkvak Noorddijlcpotder. In dft dijkvak
' is er voor gekozen om ook de boventafel in basalt uit te voeren. Om de voorgenoemde
redenen is daarom het advies in dft dfjkvak af te wfjken van de Landschapsvisie en ook
de boventafel ;n basalt uft te voeren.

Resultaat '.

1. De horizontale opbouw is door het toepassen vtln verschillende materfalen in de
o..,dér- en de boventafel niet benadrukt Het dijkvak vormt echter een uitzondering
omdat het een geheel vormt met de Noorddijkpolder;

2. Het ,basctlt in de ondertafel voldoet aan het advies ,van de landschapsviSÎe;
3. Het ~salt in de boventafel voldoet niet aan het advies van de landSChapsvisie (zie 1);
4. Vernkale overgangen ~jn nauwelijks aanwezig en de grens tussen onder- enboventafel fs afwezig;

5. Voor het, onderhoudspad van asfalt zijn nog geen alternatieven bekend. Geadviseerd
' wordt daarom om het pad te voorzien van een Slijtlaag die qua kleur aansluit op de
betonzuilen fn de boventafel. Dit bepllrkt de impact' van het onderhoUdspad;

6. Het af strooien VBnde bovenste 4 meter van de glooiing met grond voor de snellervestiging van grassen;

DiJfwak ?erkpolder West' ..
De ol';'deitJfel op dft dijkvak is voor het groou'te deel voldoende getest. De onvoldoende
geteste,delen kunnen worden aangevuli:J met basaltb.lokken. De betonblokken in de
boverrtatel zijn echter onvoldoendl!! sterk' en WOrden daarom verwfjderd. In dit dijkvak
kunnen tJetonblokken op z'n kant toegepast worden. Dit sluit aan op het advies uit de
lan,c:Ischapsvfsie. In de afronding naar het"onderhoudspad worden betonblokken op z'nka~ dan wet betonzuilen gebruikt.

Resultaat

1. De 'hOrizontale opbouw is door het toepassen van verschillende materialen in deonder- en de boventafel benadrukt;
2. Het basalUn de ondertafel voldoet aan het advies van de landschapsvIsie;
3. De:betonblokken in de boventafel voldoen aan het advies van de Iandschapsvfsie;
4. Vertikale overgangen zijn. na'-lWelijks:.aanWez1'gen de grens tussen onder- enboventafel is benadrukt; -

5. Voor het onderhoudspad van asfalt zijn nog geen alternatieven bekend. Geadviseerd
wordt daarom om het pad te voorzien van een slijtlaag die qua kleur aansluit op de
betonzuilen in de boventafet ott be~rkt de impact van het onderhoudspad;

6. Het af strooien van de bovenste 4 mèter van de glooiing met grond Voor de snellervestiging van grassen;
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