
Zwakke Schakel 
West-Zeeuws-
Vlaanderen

Alle dijken en duinen in Nederland moeten 
een superstorm kunnen trotseren. Iedere 
vijf jaar wordt daarom bekeken hoe sterk de 

waterkering is. Uit het onderzoek in 2005 
bleek dat een groot aantal stukken kust 
versterkt moeten worden in Nederland, 
we noemen dit ‘Zwakke Schakels’. Eén van 
deze Zwakke Schakels ligt langs de kust 
van West-Zeeuws-Vlaanderen. De Zwakke 
Schakel West-Zeeuws-Vlaanderen loopt van 
Breskens tot en met Cadzand-Bad. Omdat 
het zo’n groot gebied is, hebben we deze 

Zwakke Schakel opgedeeld in vijf deelge-
bieden: Nieuwvliet-Groede, de Herdijkte 
Zwarte Polder, Breskens, Waterdunen en 
Cadzand-Bad. Van 2009 tot 2012 zijn 
Nieuwvliet-Groede, Herdijkte Zwarte Polder 
en Breskens versterkt. In de periode van eind 
2013 tot en met eind 2015 versterken we de 
kust bij Waterdunen en Cadzand-Bad.

Een veilig en aantrek-
kelijk Cadzand-Bad

Cadzand-Bad, een populaire badplaats in 
West-Zeeuws-Vlaanderen, is dé plek om te 
genieten van het strand, de zee en de natuur. 

Cadzand-Bad moet wel zo’n fijne én veilige 
plek blijven. Op dit moment is de kust niet 
sterk genoeg om een superstorm te weerstaan. 
Daarom gaat waterschap Scheldestromen de 
kust versterken. Gemeente Sluis grijpt dit mo-
ment aan om de badplaats een flinke opwaar-
dering te geven en de badstatus nog beter te 

benutten. Yacht@Cadzand-Bad BV legt boven-
dien een jachthaven aan. Deze partijen werken 
samen onder de naam ‘CADZAND-Maritiem’ 
aan een veilig en aantrekkelijk Cadzand-Bad. 
Uiterlijk 31 december 2015 voldoet de kust 
weer volledig aan de veiligheidsnorm. Het hele 
project is medio 2016 gereed.

Werkgebied CADZAND-Maritiem mei 2015

CADZAND-Maritiem
folder kustversterking
West-Zeeuws-Vlaanderen
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Wat gaan we doen?  
1  We gaan de kust bij Cadzand-Bad 

versterken door zand aan te brengen voor de 
bestaande dijk. Zo ontstaat een nieuw duin 
die niet hoger wordt dan de huidige dijk. 

2  Het deel van het strand dat het nieuwe 
duin in beslag neemt, wordt gecompenseerd 
door extra zand op het strand te spuiten. Zo 
blijft het uiteindelijke strandoppervlak gelijk 
en ontstaat een mooi, nieuw strand. 

3  De huidige strekdammen aan 
weerszijden van de uitwateringsgeul maken 
we langer, hoger en steviger. De oostelijke 
strekdam wordt NAP +5 m hoog en 270 m lang. 

De westelijke strekdam wordt NAP +7 m 
hoog en 400 m lang. De westelijke strekdam 
wordt verplaatst in westelijke richting 
waardoor meer ruimte ontstaat tussen de 
dammen. 

4  Tussen de twee strekdammen wordt 
een moderne jachthaven aangelegd met 
circa 125 ligplaatsen. 

5  Op de westelijke strekdam komt een 
havengebouw met hoogwaardige sanitaire 
voorzieningen en een restaurant met een 
prachtig uitzicht over de jachthaven en het 
water. 

6  Speciaal voor bootvissers wordt een 
trailerhelling op de oostelijke strekdam 
gerealiseerd. 

7   Het gebouw van de Koninklijke 
Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) 
blijft op de huidige locatie staan.

8  Onder de naam ‘Duinboulevard’ 
worden nieuwe duinpaden aangelegd tussen 
hotel De Blanke Top en het strandpaviljoen 
De Strandloper. Aan de oostzijde komen 
gescheiden paden voor wandelaars 
en fietsers met verschillende rust- en 
zichtpunten.

9  De weg voor het waterschapsgemaal 
wordt verhoogd aangelegd, het ‘Maritiem 
Balkon’ genoemd, zodat weggebruikers daar 
zicht krijgen op zee. 

10  Over de uitwateringsgeul komt een fiets- 
en wandelbrug.

11  De parkeerplaats aan het begin van 
Boulevard de Wielingen krijgt een overkapping. 

Combinatie Cadzand-Bad, een samenwer-
kingsverband tussen BAM Infra en Martens 
en Van Oord, voert het werk uit. Zij zorgt 
ook tijdens de bouw voor een veilig, bereik-
baar en aantrekkelijk Cadzand-Bad. Waar 
gewerkt wordt, is het terrein door middel 
van een natuurlijke afscheiding die past bij 
het landschap, afgesloten voor het publiek. 
In zee is een tijdelijke losdam gebouwd. 
Materialen worden zoveel als mogelijk 
aangevoerd per schip, waarna het in depots 

wordt geplaatst binnen het werkterrein. Op 
deze manier is er voldoende materiaal op 
voorraad, zodat we bij slecht weer op zee 
geen vertraging oplopen. Via een tijdelijke 
brug over de uitwateringsgeul wordt het 
materiaal naar de westelijke strekdam 
getransporteerd. Zo blijft het bouwverkeer 
binnen het afgesloten werkgebied. Met deze 
werkwijze belasten we de openbare weg zo 
min mogelijk.

Minder hinder

In het werkgebied CADZAND-Maritiem ligt een tijdelijke losdam en een 
tijdelijke brug voor transport van materiaal.

De strekdammen worden 
opgebouwd uit fijn en grover 
breuksteen met een toplaag 
van Xblocs. Deze worden in 
Zeebrugge gemaakt en via zee 
getransporteerd. 

Planning
De volgende planning is onder voorbehoud:
• Duinboulevard gereed: juni 2015 
• Aanleg strekdammen: vanaf mei 2015
• Kust voldoet aan veiligheidsnorm:  31 december 2015 
• Ingebruikname jachthaven:  medio 2016 
• Openbare ruimte gereed: medio 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

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.
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• Ingebruikname jachthaven:  1 april 2016
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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-
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Maatschappij (KNRM) blijft op de huidige locatie staan.

Natuurlijk stijlvol

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 
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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

Colofon
Waterschap Scheldestromen, gemeente Sluis en Yacht@Cadzand-Bad BV werken samen 
onder de naam ‘CADZAND-Maritiem’ om de kustversterkingswerken, de aanleg van de 
jachthaven en de ontwikkeling van de openbare ruimte te realiseren. Het waterschap is de 
trekkende partij van het project. De kustversterking wordt gefinancierd door het Hoogwa-
terbeschermingsprogramma (HWBP) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijks-
waterstaat); de andere partijen financieren hun eigen aandeel.

Eindredactie: waterschap Scheldestromen
Druk en vormgeving: Pieters Media, Goes
Beelden: Rudy Visser, Peter Buteijn, Eric van Rootselaar, Nancy Vinke en Stefanie Fassaert

Juni 2015
Eerste druk

Websites: 
- www.kustversterking.nl
- www.gemeentesluis.nl 
- www.yachtatcadzandbad.nl

E-mail: kustversterking@scheldestromen.nl
Telefoon: 0117 377122

Blijf op de hoogte!
Wilt u op de hoogte blijven van de werk-
zaamheden bij Cadzand-Bad? Meld u 
dan aan voor de (digitale) nieuwsbrief 
door uw naam en adresgegevens te 
mailen naar het volgende adres:
kustversterking@scheldestromen.nl. 
Vermeld daarbij dat u interesse heeft in 
informatie over Cadzand-Bad.

 Twitter
U kunt het project ook volgen via 
Twitter: @ZwakkeSchakels, 
@gemsluis en @Combicadzandbad.

Vragen en opmerkingen?
Heeft u nog vragen of opmerkingen? 
Neemt u dan gerust contact met ons op.

Informatiecentrum 
CADZAND-Maritiem

Kom eens langs in het informatiecen-
trum CADZAND-Maritiem. U kunt er het 
ontwerp, de planning en de film van het 
project bekijken. Er ligt foldermateriaal, 
er staan maquettes en een medewerker 
van Combinatie Cadzand-Bad is aanwe-
zig om vragen te beantwoorden.

Openingstijden: elke maandag van 9.00 
tot 16.00 uur (uitgezonderd feestdagen)
Locatie: bouwkeet, op het duin bij 
strandovergang 4, oostelijk van het 
gemaal in Cadzand-Bad

Is het informatiecentrum niet open? 
Geen probleem! Langs het werkgebied 
staan op drie locaties informatieborden 
die samen een wandelroute vormen. 
Ook aan de kinderen is gedacht!

Film CADZAND-Maritiem 
Wilt u zien hoe Cadzand-Bad er over een jaar uitziet? Bekijk dan het 
filmpje over CADZAND-Maritiem! In minder dan 4 minuten krijgt u 
de volledige uitleg van het project en een prachtige animatie te zien 
van het eindresultaat. Scan de QR-code. Of kijk op Youtube.com, 
zoekterm: CADZAND-Maritiem.


