
Maillon faible de la 
Flandre zelandaise

Toutes les digues et dunes des Pays-Bas doi-
vent pouvoir résister à une super-tempête. La 
robustesse de la barrière maritime est donc 
examinée tous les cinq ans. L’étude de 2005 

a révélé que la ligne côtière des Pays-Bas 
avait besoin d’être renforcée en de nombreux 
endroits, que nous nommons les « Maillons 
faibles » (Zwakke Schakels). Un de ces Mail-
lons faibles se trouve sur la côte de la Flandre 
zélandaise. Le Maillon faible de la Flandre 
zélandaise s’étend de Breskens à Cadzand-
Bad incluse. Ce Maillon faible étant très 
étendu, nous l’avons subdivisé en cinq zones : 

Nieuwvliet-Groede, Herdijkte Zwarte Polder, 
Breskens, Waterdunen et Cadzand-Bad. De 
2009 à 2012, les zones de Nieuwvliet-Groede, 
Herdijkte Zwarte Polder et Breskens ont été 
renforcées. Durant la période allant de fin 
2013 à fin 2015, les travaux de renforcement 
sont concentrés sur les zones Waterdunen et 
Cadzand-Bad.

Le chantier CADZAND-Maritiem en mai 2015

CADZAND-Maritiem
depliant Maillon faible de la 
Flandre zelandaise

Cadzand-Bad : une sta-
tion sure et attractive

Cadzand-Bad, populaire station balnéaire de 
Flandre zélandaise, est la destination idéale des 
amoureux de la plage, la mer et la nature. Mais 
Cadzand-Bad doit rester un site où pouvoir 

séjourner en toute sécurité. La ligne côtière 
n’est actuellement pas assez robuste pour 
résister à une super-tempête. L’administration 
des eaux Scheldestromen a donc décidé de la 
renforcer. La municipalité de Sluis saisit cette 
occasion pour procéder à de considérables 
améliorations de la station balnéaire et de son 
exploitation. Yacht@Cadzand-Bad BV y con-

struit en outre un port de plaisance. Ces acteurs 
coopèrent sous le nom de « CADZAND-
Maritiem » en vue de faire de Cadzand-Bad une 
station sûre et attractive. La ligne côtière sera 
au plus tard le 31 décembre 2015 entièrement 
conforme aux normes de sécurité. L’ensemble 
du projet sera achevé au milieu de l’année 
2016.
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Quallons-nous faire??  
1  Nous allons renforcer la ligne côtière de 

Cadzand-Bad par un apport de sable devant 
la digue existante, créant ainsi une nouvelle 
dune dont la hauteur ne dépassera pas celle 
de la digue actuelle. 

2  La partie de la plage occupée par 
la nouvelle digue sera compensée par un 
déversement de sable supplémentaire sur 
la plage. La superficie définitive restera la 
même et nous aurons ainsi créé une très belle 
nouvelle plage. 

3  Les jetées actuelles des deux côtés du 
chenal sont rallongées, surélevées et 

renforcées. La jetée est aura une hauteur 
de NAP +5 m et une longueur de 270 m. La 
jetée ouest aura une hauteur de NAP +7 m et 
une longueur de 400 m. La jetée ouest sera 
déplacée vers l’ouest afin d’élargir la zone 
intérieure. 

4 Un port de plaisance moderne d’environ 
125 anneaux est aménagé entre les jetées.  

5  Une capitainerie avec des installations 
sanitaires de luxe et un restaurant offrant 
une vue magnifique sur le port et la mer sera 
construite sur la jetée ouest. 

6  Un plan incliné pour la mise à l’eau des 
bateaux de pêche sera réalisé sur la jetée est.  

7   Le bâtiment de la KNRM (Koninklijke 
Nederlandse Redding Maatschappij) restera 
au même endroit.

8  De nouveaux sentiers portant le nom 
de « Duinboulevard » seront aménagés 
dans les dunes entre l’hôtel De Blanke Top 
et le pavillon de plage De Strandloper. Des 
sentiers séparés seront aménagés côté 
est pour les randonneurs et cyclistes, avec 
plusieurs aires de repos et points de vue.

9  La route qui passe devant la station 
de pompage de la compagnie des eaux sera 
surélevée et baptisée le « Maritiem Balkon » 
(balcon maritime), offrant aux usagers une vue 
sur la mer. 

10  Un pont piétonnier et cycliste permettra 
de traverser le chenal.

11  Le parking situé su début du Boulevard 
de Wielingen sera couvert. 

Combinatie Cadzand-Bad, une coentreprise 
entre BAM Infra et Martens en Van Oord, 
est chargée de l’exécution des travaux. Elle 
veille également à ce que Cadzand-Bad reste 
également une station sûre, accessible et at-
tractive durant les travaux. Les zones ou les 
travaux sont en cours sont fermées au public 
à l’aide de barrières naturelles intégrées 
dans le paysage. Un quai de déchargement 
temporaire est aménagé en mer. Les matéri-
aux sont autant que possible acheminés par 

voie maritime puis stockés dans des dépôts 
situés sur le chantier. Un stock suffisant de 
matériaux est ainsi créé afin de ne pas être 
affecté par des retards dus à des intempéries 
en mer. Un pont temporaire enjambant le 
chenal permet de transporter les matériaux 
jusqu’à la jetée ouest. Le trafic du chantier 
reste ainsi limité aux zones de travail. Cette 
méthode de travail permet de limiter au 
strict minimum le trafic sur la voie publique.

Moins de nuisances

Un quai de déchargement et un pont pour le transport de matériel ont été 
temporairement aménagés dans la zone de travail de CADZAND-Maritiem.

Les jetées se composent de 
roches cassées de petite et 
grande taille et d’une couche 
superficielle en Xblocs. Ces 
Xblocs sont fabriqués à Zee-
brugge et acheminés par voie 
maritime.

Planif ication
La planification qui suit est donnée sous réserve :
• Achèvement du Duinboulevard :   juin 2015
• Aménagement des jetées :   à partir de mai 2015
• Ligne côtière conforme aux normes de sécurité : 31 décembre 2015
• Mise en service du port de plaisance :  vers juin 2016   
• Achèvement des espaces publics :   vers juin 2016 
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De openbare ruimte van de kust bij Cadzand-Bad wordt aangepakt. Onder de 
naam ‘Duinboulevard’ leggen we nieuwe duinpaden aan tussen hotel De Blanke 
Top en het strandpaviljoen De Strandloper. Ook maken we verschillende rust- 
en zichtpunten in de duinen. Onder de naam ‘Maritiem Balkon’ wordt voor het 
waterschapsgemaal de weg verhoogd aangelegd, zodat weggebruikers daar zicht 
krijgen op zee. Over de uitwateringsgeul komt een fi ets- en wandelpad (brug) en 
wordt de parkeerplaats aan het begin van Boulevard de Wielingen voorzien van 
een overkapping. Alles wordt ‘natuurlijk stijlvol’ ingepast in het landschap.

Planning
De volgende planning is onder voorbehoud:
• Aannemer bekend:  juli 2014
• Start werkzaamheden:  oktober 2014
• Kust voldoet aan veiligheidsnorm:  31 december 2015
• Ingebruikname jachthaven:  1 april 2016
• Alle werkzaamheden gereed:  medio 2016

De kustversterking kenmerkt zich door het gelijktijdig uitvoe-
ren van zowel recreatieve als natuurgerichte aanpassingen. 
Cadzand-Bad en omgeving staat bekend om de boomkik-
kers. Het is een van de weinige locaties in Nederland waar 
de boomkikker in zulke hoge aantallen voorkomt. Om de 
trekroute en het leefgebied van de boomkikker te versterken, 
worden in het gebied waar de kustversterking wordt uitge-
voerd amfi biegoten geplaatst, bestaande poelen uitgediept 
en een aantal nieuwe poelen aangelegd. 

Blijf op de hoogte!

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden bij Cadzand-Bad? 
Meldt u zich dan aan voor de (digitale) nieuwsbrief door uw naam en adres-
gegevens te mailen naar kustversterking@scheldestromen.nl. Vermeld 
daarbij dat u interesse heeft in informatie over Cadzand-Bad. U kunt het 
project ook volgen via Twitter: @ZwakkeSchakels.

Colofon
Eindredactie: waterschap Scheldestromen
Druk: Pieters Media, Goes
Vormgeving en fotografi e: Rudy Visser

Meer informatie?
Websites: 
• kustversterking.nl
• scheldestromen.nl
• gemeentesluis.nl
• yachtatcadzandbad.nl
E-mail: kustversterking@scheldestromen.nl
Telefoon: 0117 377122

Realisatie jachthaven

Boomkikker

Volgens het huidige plan wordt een jachthaven met circa 125 ligplaatsen aangelegd tussen de twee strekdammen. Op de westelijke strek-
dam komt een modern havengebouw bestaande uit sanitaire voorzieningen en een clubhuis met een prachtig uitzicht over het water. Spe-
ciaal voor sportvissers wordt een trailerhelling op de oostelijke strekdam gerealiseerd. Het gebouw van de Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij (KNRM) blijft op de huidige locatie staan.

Natuurlijk stijlvol
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Colophon
L’administration des eaux Scheldestromen, la municipalité de Sluis et Yacht@Cadzand-Bad 
BV travaillent ensemble sous le nom de « CADZAND-Maritiem » au renforcement de la ligne 
côtière, à l’aménagement du port de plaisance et au développement des espaces publics. 
L’administration des eaux est le leader du projet. Le renforcement de la côte est financé par 
le programme HWBP (programme de protection contre les grandes marées) du ministère 
néerlandais des Infrastructures et de l’Environnement (Rijkswaterstaat) ; les autres parties 
financent leur propre part du projet.
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Sites Web : 
- www.kustversterking.nl
- www.gemeentesluis.nl 
- www.yachtatcadzandbad.nl

Courriel : kustversterking@scheldestromen.nl
Téléphone: +31-(0)117 377122

Rester informe !
Pour rester informé sur l’avancement du 
projet de Cadzand-Bad, abonnez-vous 
au bulletin d’information (numérique) 
en envoyant vos coordonnées par cour-
rier électronique à kustversterking@
scheldestromen.nl. Signalez dans votre 
courriel que vous souhaitez être infor-
mé sur Cadzand-Bad. 

 Twitter
Vous pouvez également suivre le projet 
du Twitter : @ZwakkeSchakels, 
@gemsluis et @Combicadzandbad.

Centre d'information 
CADZAND-Maritiem

N’hésitez pas à rendre visite au centre 
d’information CADZAND-Maritiem. Vous 
pourrez y examiner le projet, sa planifi-
cation et la vidéo correspondante. Vous y 
trouverez également des dépliants, des 
maquettes et un représentant de Combi-
natie Cadzand-Bad prêt à répondre à vos 
questions.

Heures d’ouverture : tous les lundis de 
9h00 à 16h00 (sauf les jours fériés)
Lieu : caravane de chantier stationnée 
sur la dune au niveau de l’accès no 4 à la 
plage, à l’est de la station de pompage de 
Cadzand-Bad

Si le centre d’information est fermé, pas 
de problème ! Des panneaux d’information 
ont été placés le long de la zone du chan-
tier, formant ensemble un itinéraire de 
randonnée. Nous avons également pensé 
aux enfants !

Video CADZAND-Maritiem 
Pour voir à quoi ressemblera Cadzand-Bad dans un an, regardez 
la vidéo réalisée sur CADZAND-Maritiem! Vous aurez en moins de 
4 minutes des explications complètes sur le projet et verrez une 
magnifique animation du résultat final. Scannez le code QR. Ou tapez 
sur  Youtube.com le terme : CADZAND-Maritiem.


