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Dijkversterking bij Ellewoutsdijk
Projectbureau Zeeweringen versterkt het dijktraject Everingepolder / Van Hattumpolder

Projectbureau Zeeweringen versterkt vanaf april 2011 het dijktraject
Everingepolder / Van Hattumpolder. Het dijktraject loopt vanaf het haventje van
Ellewoutsdijk 4,1 kilometer naar het oosten. Mogelijk vinden er in maart al enkele
voorbereidende werkzaamheden plaats. Het projectbureau gaat de
steenbekleding van de dijk versterken, zodat deze aan de huidige
veiligheidsnorm voldoet. De planning is dat het werk in november 2011 wordt
afgerond.

Op dit moment loopt de aanbestedingsprocedure. De exacte startdatum van de
dijkversterking is nog niet bekend. Het projectbureau houdt belangstellenden via een digitale
nieuwsbrief op de hoogte van actuele gebeurtenissen. Geïnteresseerden kunnen zich
abonneren via de website van het projectbureau: www.zeeweringen.nl. Over enkele
weken ontvangen inwoners van omliggende dorpen een huis-aan-huiskrant over het
werk.

Steenbekleding versterken
Het projectbureau gaat de steenbekleding van de dijk bij Ellewoutsdijk versterken. Verder
wordt de dijk over het hele traject O,S tot 1 meter opgehoogd. Na afloop krijgt de dijk
grotendeels weer een groene aanblik en wordt een deel weer beweid door schapen. Voor de
dijkversterking is veel materiaal nodig, zoals grond en betonzuilen. Het projectbureau slaat
het materiaal voor de versterking op in twee depots: aan de Zeedijk bij de Total-steiger net
buiten Borssele en aan de Kapuinhoekweg net buiten Hoedekenskerke. De grond en de
betonblokken die hier nu al liggen, worden voor de dijkversterking gebruikt. Over de route
van het werkverkeer wordt gesproken met belanghebbenden.

Projectbureau Zeeweringen
Projectbureau Zeeweringen pakt in 2011 in totaal zeven dijktrajecten aan. Drie in de
gemeente Tholen, twee in de gemeente Schouwen-Duiveland, één in de gemeente Borsele
en één in de gemeente Veere. De taak van het projectbureau is het versterken van de
steenbekleding van dijken in Zeeland. In totaal ruim 325 kilometer. De steenbekleding wordt
versterkt, omdat deze niet aan de wettelijke norm voldoet. Elke Zeeuwse dijk moet namelijk
een superstorm kunnen weerstaan die theoretisch gezien eens in de 4000 jaar voorkomt. Er
is geen acuut gevaar voor de veiligheid van Zeeland. Het project moet in 2015 afgerond zijn.
Het projectbureau is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en waterschap
Scheldestromen.
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Noot voor redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke McGovern, projectsecretaris van
projectbureau Zeeweringen, telefoonnummer: 088 246 1361 of 06 5268 8241. U kunt bij
haar ook luchtfoto's van het dijktraject opvragen.
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