
Wat gaat er gebeuren?
Alle dijken en duinen in Nederland moeten een superstorm kunnen 
trotseren. We toetsen daarom iedere vijf jaar hoe sterk onze waterke-
ring is. Uit het laatste onderzoek bleek dat ruim honderd stukken kust 
versterkt moeten worden. Van die honderd moeten er acht heel drin-
gend aangepakt worden, de zogenaamde ‘Zwakke Schakels’. Eén van 
die Zwakke Schakels is West Zeeuws-Vlaanderen. Tussen Cadzand-Bad 
en Breskens versterkt het waterschap de komende jaren de kust. Dit 
jaar werken we aan het kustvak bij de Herdijkte Zwarte Polder. 

Zwakke Schakel 

Het waterschap werkt aan de kustversterking in West 
Zeeuws-Vlaanderen. Dit jaar is het kustvak bij de Her-
dijkte Zwarte Polder, tussen strandpaviljoen De Molen 
en de geul in de Verdronken Zwarte Polder, aan de beurt. 
Omwonenden, wandelaars, toeristen en badgasten; ze krijgen 
er allemaal mee te maken. In deze folder leest u alles over de 
werkzaamheden. Hebt u daarna nog vragen? Neemt u dan con-
tact op met het waterschap!
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De kuststrook bij de dijk van de Herdijkte Zwarte Polder wordt flink 
verbreed. Richting de Noordzee leggen we een nieuw duin aan (1). 
Daarnaast bouwen we een nieuwe strekdam (2). Op de overgang met 
de Verdronken Zwarte Polder versterken we de dijk en maken we hem 
overslagbestendig (3). 

Voor het aanleggen van het duin is veel zand nodig, ongeveer 700.000 
m3. Een deel van het zand, ongeveer tien procent, halen we uit de 
bestaande geul in de Verdronken Zwarte Polder (4). Deze geul is ont-
staan na een dijkdoorbraak in 1800. Het zeewater dat in- en uit de geul 
stroomt, is belangrijk voor de zilte natuur in het gebied. Het zand in 
het water zorgt ervoor dat de geul langzaam dichtslibt. Door het uit te 
diepen, kan de bijzondere natuur blijven bestaan.  

De rest van het zand, negentig procent, wordt aangevoerd door hop-
perzuigers. Deze halen zand uit de Noordzee en brengen het op het 
strand. Niet al het aangevoerde zand is bestemd voor onze kustverster-
king. Een belangrijk deel van de zandsuppletie gebeurt in het kader 
van de reguliere suppletie die Rijkswaterstaat elke vijf jaar uitvoert. 

De kust verliest voortdurend zand onder 
invloed van zee en wind waardoor regel-
matig aanvulling nodig is. Rijkswaterstaat 
suppleert jaarlijks twaalf miljoen kubieke 
meter zand om onze kust op peil te hou-
den. Onze werkzaamheden voor de kust-
versterking vallen samen met de werkzaam-
heden van Rijkswaterstaat op de stranden 
tussen Breskens en Cadzand.

Omdat door de verbreding van het duin 
het bestaande strand gedeeltelijk ver-
dwijnt, spuiten we ook het strand op. Het 
nieuwe duin wordt landschappelijk inge-
past en met helm beplant. 
Ten oosten van het nieuwe duin komt een 
strekdam, die moet voorkomen dat het 
nieuw aangebrachte zand te snel weg-
stroomt. Hij is bovendien sterk genoeg voor 
een zware storm. De bestaande glooiing 
aan de noordoostzijde versterken we met 
betonzuilen. De bestaande dijk wordt ster-
ker gemaakt door er extra klei op aan te 
brengen. Als tijdens een zware storm water 
over de dijk slaat, blijft de dijk overeind. 

Het werk wordt uitgevoerd langs de rand 
van een uniek stukje natuur. Het water-
schap doet er alles aan de natuurwaarden 
te behouden en ook tijdens de uitvoering 
van het werk de overlast zoveel mogelijk te 
beperken.
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Kustversterken
Vroeger bouwden we, vaak na 

zware stormen, op veel plaatsen 
hogere en zwaardere dijken om de kust te 

versterken. Steen en beton werden ingezet 
tegen het water. Tegenwoordig kiezen we 
voor nieuwe manieren van kustversterking, 
die net zo veilig, maar wel gebruiks- en 
natuurvriendelijker zijn en beter in het land-
schap passen. De kust wordt nu vooral ver-
sterkt met duinen, zand tegen de dijk aan. 
We bekijken op iedere plek wat de beste 
oplossing is. In de Herdijkte Zwarte Polder 
passen we een combinatie van duinverbre-
ding en versterking van de dijk toe.



Wat merkt u ervan?

Uitdiepen van de geul: maart - mei* 
Tot 1 mei diept de aannemer de bestaande geul in de Verdronken Zwarte 
Polder uit. Er bestaat gevaar voor drijfzand. Bij laag water blijft het voor 
wandelaars mogelijk langs de laagwaterlijn te passeren, bij hoog water is 
dat onmogelijk. U kunt dan de omleidingsroute volgen (via het plankier het 
strand af, bij strandpaviljoen De Molen het strand weer op, of andersom). 

Het strand in Zeeuws-Vlaanderen is zeer geliefd bij ruiters. Tijdens het uit-
diepen van de geul is het ook voor ruiters alleen tijdens laag water mogelijk 
om een doorgaande route over het strand te volgen. Het drijfzand is te 
gevaarlijk voor paarden. Ruiters worden daarom dringend geadviseerd de 
omleidingsroute langs de weg te volgen. Overigens is het strand oostwaarts 
van strandpaviljoen Saint Pierre altijd toegankelijk, althans tijdens de open-
stellingsuren voor ruiters. Tussen 1 mei en 1 september, van 10.00 uur tot 
18.00 uur is het strand voor paarden namelijk verboden terrein. Een speciale 
folder met de omleidingsroutes is verkrijgbaar bij de maneges in de buurt, 
verschillende campings en strandpaviljoens rond de Herdijkte Zwarte Polder, 
VVV-vestigingen en bij het projectbureau Zwakke Schakel op het Veerplein 
in Breskens.

Zandsuppletie: mei - juli* 
De zandsuppletie in opdracht van Rijkswaterstaat gaat 24 uur dag, zeven 
dagen per week door. Het zand dat op het strand gebracht wordt, is heel 
nat. Er bestaat dan gevaar voor drijfzand. Om die reden zijn gedeelten van 
het strand afgezet. Het is niet mogelijk (en gevaarlijk!) om tussen de geul en 
strandpaviljoen De Molen het strand op te gaan. Met borden is aangegeven 
om welke delen het gaat. Tijdens de zandsuppletie wordt het strand boven-
dien overdag bewaakt. Met borden is een omleidingsroute aangegeven.  

Aanleg strekdam en versterken dijk: juni - oktober* 
Tijdens het versterken van de dijk en de aanleg van de strekdam is de dijk 
die de Herdijkte Zwarte Polder van de Verdronken Zwarte Polder scheidt, 
niet toegankelijk. Ter hoogte van en rondom de strekdam kunt u geen 
gebruik maken van het strand. Er wordt gewerkt met zware machines, waar 
geen publiek bij in de buurt mag komen. Voetgangers en fietsers kunnen 
in deze periode geen gebruik maken van de dijk en volgen de omleidings-
route. De rest van het strand is normaal toegankelijk.

Nieuw ruiterpad
Het Zeeuws Landschap legt in de Verdronken Zwarte Polder een nieuw rui-
terpad aan. Dit pad loopt dwars door de polder en is met borden aangege-
ven. De verwachting is dat het ruiterpad voor de zomer klaar is. Meer infor-
matie krijgt u bij Het Zeeuws Landschap.

*planning onder voorbehoud, let op de borden

Werktijden
De zandsuppletie van Rijkswaterstaat gaat 
24 uur per dag, zeven dag per week door. 
De aannemer in opdracht van het water-
schap, voor de andere werkzaamheden, 
werkt in principe alleen op werkdagen tus-
sen 7.00 en 18.00 uur. Tijdens feestdagen 
ligt het werk waarschijnlijk stil. De aanne-
mer kan het waterschap wel om toestem-
ming vragen om tijdens feestdagen of op 
gewone werkdagen na 18.00 uur toch door 
te werken, bijvoorbeeld bij verwachte lage 
waterstanden.

Transporten
Voor het versterken van de dijk en de aan-
leg van de strekdam moeten grote hoeveel-
heden steen en steenachtige materialen 
worden aan gevoerd. Hiervoor hebben 
we een transportroute vastgesteld, die de 
chauffeurs moeten gebruiken. 

Afsluiting
Van juni tot oktober kan de dijk die de 
Herdijkte van de Verdronken Zwarte Polder 
scheidt, afgesloten zijn voor alle verkeer, 
ook voor voetgangers en fietsers. Zij kun-
nen gebruik maken van een omleidings-
route die met borden is aangegeven. 

Gebruik van het strand
Ter hoogte van en rondom de strekdam 
kunt u dit seizoen (tussen 1 juni en 1 okto-
ber) in verband met de werkzaamheden 
geen gebruik maken van het strand. De rest 
van het strand is normaal toegankelijk. 
Zodra delen van de werkzaamheden klaar 
zijn, geven we (delen van) het afgesloten 
stuk strand weer vrij. 

Parkeren
Bij het kustvak Herdijkte Zwarte Polder zijn 
twee parkeerterreinen: bij de radartoren 
en bij de Dwarsdijk. Deze parkeerterrei-
nen blijven tijdens de werkzaamheden in 
gebruik. Wel wordt er mogelijk tijdelijk wat 
materiaal opgeslagen op een deel van het 
parkeerterrein of in de buurt van het par-
keerterrein. Voor beide parkeerter-reinen 
geldt betaald parkeren in de periode 1 april 
tot 1 oktober (E 1 per uur, dagkaart E3). 
Het parkeerterrein tussen de strandpavil-
joens Saint Pierre en De Boekanier (de par-
keeronthaalkamer) is normaal in gebruik. 
Ook daar geldt in de periode 1 april – 1 
oktober: betaald parkeren!
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Op excursie naar de 
kustversterking

Deze zomer organiseert het 
waterschap excursies naar de 

kustversterking in de Herdijkte Zwarte 
Polder. U krijgt uitleg over het waarom 
van de kustversterking en ziet met eigen 
ogen wat we allemaal aan het doen zijn. 
Een unieke kans om de werkzaamheden 
van dichtbij te bekijken! U kunt zich aan-
melden via de website www.kustverster-
king.nl, door een mailtje te sturen naar 
estu@wszv.nl of te bellen met Emilie Sturm 
op 0117-377143.

Projectbureau Zwakke Schakel
Het waterschap is als beheerder van de 
dijken en duinen in Zeeuws-Vlaanderen 
verantwoordelijk voor de kustverster-
king. Waar de kust wordt versterkt, kij-
ken we ook naar de ruimtelijke kwaliteit 
van het gebied. Vaak is de versterking 
aanleiding om een gebied anders in te 
richten. Dat doet het waterschap niet 
alleen. Medewerkers van de provincie, de 
gemeente Sluis, de Dienst Landelijk Gebied 
en het waterschap werken samen in het 
projectbureau Zwakke Schakel in Breskens, 
op het voormalige veerplein. Bent u in de 
buurt en heeft u vragen? Loop dan gerust 
even binnen. 

april 2010

Waterschap Zeeuws-Vlaanderen

Projectbureau Zwakke Schakel West Zeeuws-Vlaanderen

Bezoekadres Veerhaven 5, Bresken: 0117 – 377122

Postadres Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

www.wszv.nl, info@wszv.nl

Nieuwe duinen Nieuwvliet-Groede
Als u een geregelde bezoeker van de kust tussen Nieuwvliet 
en Groede bent, zal u zeker opvallen dat ook aan dit kustvak 
hard gewerkt is. We hebben een nieuw strand en nieuwe duinen 
aangelegd over een lengte van drie kilometer, waarvoor we maar liefst 
drie miljoen m3 zand gebruikt hebben. Dat flinke pak zand zag er allesbe-
halve natuurlijk uit. Daarom zijn er duintjes van gevormd, beplant met helm 
om het zand vast te houden. Het bestaande schelpenpad op de dijk heeft 
behoorlijk te lijden gehad van alle werkzaamheden en is hersteld. De aanleg 
van een onderhoudspad door de duinen (ook toegankelijk voor fietsers en 
wandelaars), nieuwe strandopgangen en het terugplaatsen van dijkmeubi-
lair rondden het karwei af. Twee van de drie strandpaviljoens die moesten 
wijken voor de kustversterking zijn in het eerste kwartaal van 2010 weer 
opgebouwd en klaar om de badgasten te ontvangen. Ook bij de derde, 
Tocoloco, kunt u van de zomer terecht voor een drankje.

Nieuwsbrief
Het waterschap houdt belangstellenden onder andere op de hoogte via 
een speciale nieuwsbrief. Wilt u een abonnement? Stuur dan een mailtje 
naar Emilie Sturm, estu@wszv.nl of neem telefonisch contact op. U kunt de 
nieuwsbrief digitaal of per post ontvangen.

Twitter
Het waterschap is op Twitter te vinden onder de naam Zwakke Schakels.  
U vindt er korte berichtjes over het werk aan de kustversterking in Zeeland, 
inclusief foto’s. Kijk op www.twitter.com/zwakkeschakels.

Contact
Hebt u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op. U 
kunt bellen met Emilie Sturm, communicatieadviseur, bereikbaar via tele-
foonnummer 0117 - 377122. Mailen kan ook: estu@wszv.nl. Of kom even 
langs bij het Projectbureau Zwakke Schakel op het Veerplein in Breskens. 
Kijk ook eens op onze nieuwe website www.kustversterking.nl. 

Colofon 
Het project Zwakke Schakels is een initiatief van het minis-
terie van Verkeer en Waterstaat. Het ministerie treedt op 
als financier en is verantwoordelijk voor de aansturing 
en realisatie van de versterking van de kust. Waterschap 
Zeeuws-Vlaanderen voert het werk uit, in nauw overleg met 
Rijkswaterstaat Zeeland, gemeente Sluis, Provincie Zeeland, 
Dienst Landelijk Gebied en Gebiedsgerichte Aanpak West 
Zeeuws-Vlaanderen. 
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Een dagje hopperzuiger 
December 2009. Een hopperzuiger stort zand op het strand 
tussen Nieuwvliet en Groede. Op zich niets bijzonders. Wel 
bijzonder is dat een aantal ‘waterschappers’ meevaren om 
de zandsuppletie eens aan den lijve te ondervinden. Een van 
hen is Marc van Steenberghe, kantonnier van Waterschap 
Zeeuws-Vlaanderen (“de baas van het strand” zoals zijn 
zoon vroeger zei). Zijn ervaring: ‘Zeer geslaagd. En goed 
geregeld. We kregen de kans het schip van onder tot boven 
te bekijken. Het is echt van alle gemakken voorzien. Dat 
mag ook wel als je met 34 man veertien dagen achtereen op 
dat schip moet verblijven.’ Marc en zijn collega’s stapten van 
een klein bootje over op de hopper Oranje. ‘Ja, dan moet 
je een steile ladder omhoog, en zeker wel een meter of zes, 
zeven. Zwemvest aan, mij kon niets gebeuren.’ Wat vond 
Marc het meest opvallend? ‘De afmeting. Wat een ruimte in 
zo’n schip. En ieder hoekje is benut. Het mooist vond ik het 
geluid van de motoren, dat stampende geluid. Prachtig.’

Vragen? Opmerkingen? 
Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of misschien wel 
een klacht over de plannen of werkzaamheden voor de 
kustversterking? Neem dan contact met ons op. 
Inhoudelijke vragen: Adrie Provoost (projectmanager)
Vragen over planning en uitvoering: Michiel Pouwer (pro-
jectleider) en Alex de Smet (omgevingsmanager)
Vragen over voorlichting: Anneloes Lockefeer
Alle medewerkers zijn bereikbaar via 0117 377122 of via 
info@wszv.nl.

Blijf op de hoogte 
Het waterschap houdt belangstellenden graag op de hoogte 
van de werkzaamheden, onder andere via de nieuwsbrief. 
Heeft u nog geen abonnement? Stuur een mailtje naar 
communicatie@wze.nl en vermeld daarin dat u de nieuws-
brief Zwakke Schakel Zeeuws-Vlaanderen wilt ontvangen. U 
kunt ons vanzelfsprekend ook bellen.

Colofon 
Het project Zwakke Schakels is een initiatief van het minis-
terie van Verkeer en Waterstaat. Het ministerie treedt op 
als financier en is verantwoordelijk voor de aansturing 
en realisatie van de versterking van de kust. Waterschap 
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de zandsuppletie eens aan den lijve te ondervinden. Een van 
hen is Marc van Steenberghe, kantonnier van Waterschap 
Zeeuws-Vlaanderen (“de baas van het strand” zoals zijn 
zoon vroeger zei). Zijn ervaring: ‘Zeer geslaagd. En goed 
geregeld. We kregen de kans het schip van onder tot boven 
te bekijken. Het is echt van alle gemakken voorzien. Dat 
mag ook wel als je met 34 man veertien dagen achtereen op 
dat schip moet verblijven.’ Marc en zijn collega’s stapten van 
een klein bootje over op de hopper Oranje. ‘Ja, dan moet 
je een steile ladder omhoog, en zeker wel een meter of zes, 
zeven. Zwemvest aan, mij kon niets gebeuren.’ Wat vond 
Marc het meest opvallend? ‘De afmeting. Wat een ruimte in 
zo’n schip. En ieder hoekje is benut. Het mooist vond ik het 
geluid van de motoren, dat stampende geluid. Prachtig.’

Vragen? Opmerkingen? 
Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of misschien wel 
een klacht over de plannen of werkzaamheden voor de 
kustversterking? Neem dan contact met ons op. 
Inhoudelijke vragen: Adrie Provoost (projectmanager)
Vragen over planning en uitvoering: Michiel Pouwer (pro-
jectleider) en Alex de Smet (omgevingsmanager)
Vragen over voorlichting: Anneloes Lockefeer
Alle medewerkers zijn bereikbaar via 0117 377122 of via 
info@wszv.nl.

Blijf op de hoogte 
Het waterschap houdt belangstellenden graag op de hoogte 
van de werkzaamheden, onder andere via de nieuwsbrief. 
Heeft u nog geen abonnement? Stuur een mailtje naar 
communicatie@wze.nl en vermeld daarin dat u de nieuws-
brief Zwakke Schakel Zeeuws-Vlaanderen wilt ontvangen. U 
kunt ons vanzelfsprekend ook bellen.

Colofon 
Het project Zwakke Schakels is een initiatief van het minis-
terie van Verkeer en Waterstaat. Het ministerie treedt op 
als financier en is verantwoordelijk voor de aansturing 
en realisatie van de versterking van de kust. Waterschap 
Zeeuws-Vlaanderen voert het werk uit, in nauw overleg met 
Rijkswaterstaat Zeeland, gemeente Sluis, Provincie Zeeland, 
Dienst Landelijk Gebied en Gebiedsgerichte Aanpak West 
Zeeuws-Vlaanderen. 
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Planning (onder voorbehoud)

maart - mei uitdiepen geul
mei - juli zandsuppletie
juni - oktober aanleggen strekdam
 versterken dijk
 inrichten duin 
 aanleggen onderhoudspad
 afronding werkzaamheden


