
Uit te voeren werkzaamheden
De nadruk van de werkzaamheden ligt met name op het
aanbrengen van ongeveer drie miljoen m3 zand ten be-
hoeve van een nieuw strand en nieuwe duinen. Voordat
het zand aangebracht wordt, moeten er eerst voorbe-
reidende werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze
werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van trap-
pen (op de dijk aan de zeezijde), dijkmeubilair (o.a.
bankjes, fietsenrekken en prullenbakken), afrasteringen
en begroeiing. Ook worden er drie strandpaviljoens af-
gebroken, die na afronding van de werkzaamheden
worden teruggeplaatst.

Zodra deze werkzaamheden zijn uitgevoerd wordt zee-
waarts een nieuw strand aangelegd. Aansluitend hierop

wordt tegen de bestaande dijk een nieuw duin aange-
legd (zie afbeelding �). Het nieuwe duin is circa zestig
meter breed.

Het zand wordt met een schip aangevoerd vanaf een
winlocatie in de Noordzee. De vaarafstand van de win-
locatie naar de kust bedraagt ongeveer 55 kilometer.
Een hele cyclus duurt ongeveer 7,5 uur.

Uitvoering kustversterking
Nieuwvliet-Groede

In het kader van het project de Zwakke Schakel West Zeeuws-Vlaanderen wordt over een lengte van circa
drie kilometer de Noordzeekust versterkt. De versterking vindt plaats tussen het Kruishoofd (Nieuwvliet) en
’t Killetje bij Nieuwe Sluis (Breskens). De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van september
2009 tot maart 2010.
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Zodra het schip de kust heeft bereikt wordt het gekop-
peld aan een drijvende leiding die in verbinding staat
met een stalen pijpleiding op het strand. Via deze lei-
ding wordt het zand op het strand gespoten (zie afbeel-
ding�). Met bulldozers en kranen wordt het zand over
het strand verdeeld en wordt het nieuwe duin aange-
bracht.
Nadat het zand is aangebracht wordt het nieuwe duin
verder afgewerkt en ingericht. Het inrichten bestaat uit
het aanbrengen van afrasteringen en stuifschermen, het
aanbrengen van een onderhoudspad en strandopgan-
gen, het inplanten van helm en het terugplaatsen van
het dijkmeubilair. Tijdens of na deze werkzaamheden
worden de drie strandpaviljoens teruggeplaatst op het
strand ter hoogte van de nieuwe strandopgangen.

Rekening houden met mens en dier
Om de overlast voor recreanten en ondernemers te be-
perken, wordt er zoveel mogelijk buiten het recreatie-
seizoen gewerkt. Tijdens het werk houdt het waterschap
waar mogelijk rekening met de aanwezige natuurwaar-
den. In de voorbereidingsfase is er onderzoek gedaan
naar de aanwezigheid van beschermde dieren en plan-
ten. Ook vinden de werkzaamheden plaats buiten het
broedseizoen.

Toegang en bereikbaarheid

Om de veiligheid te garanderen is het (werk)terrein op
en rondom het te versterken kustgedeelte tijdens de uit-
voering afgezet. Hierdoor kan het voorkomen dat be-
zoekers van het strand soms een stuk moeten omlopen
om het strand te kunnen bereiken. Bezoekers zullen bij
de strandopgangen met borden worden geïnformeerd
over de werkzaamheden. De uitvoerende instanties pro-
beren de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Informatieverstrekking
Voor vragen en aanvullende informatie kunt u telefo-
nisch contact opnemen met het projectbureau van de
Zwakke Schakel West Zeeuws-Vlaanderen via telefoon
(0117) 377122 of via info@wszv.nl. Het projectbureau
is gevestigd aan de Veerhaven 5 (voormalig Veerplein)
in Breskens. Via de website van het waterschap
(www.wszv.nl) kunt u zich abonneren op de digitale
nieuwsbrief en eerder verschenen versies van de
nieuwsbrief downloaden.

Uitvoering:

Bezoekadres: Veerhaven 5, Breskens
Telefoon: (0117) 377122
Fax: (0117) 377129

Postadres: Postbus 88
4530 AB Terneuzen
Telefoon: (0115) 641000
E-mail: info@wszv.nl
Internet: www.wszv.nl/zwakke_schakel

Financier: Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Participanten: Provincie Zeeland
Gemeente Sluis
Dienst Landelijk Gebied
Gebiedsgerichte Aanpak
West Zeeuws-Vlaanderen

Eind augustus
2009:

Uitvoeren van
voorbereidende
werkzaamheden
en opruimings-
werkzaamheden.

Begin september
2009:

Aanbrengen
drijvende leiding.

Half september
2009 t/m half
december 2009:
Aanbrengen en
verwerken van
het zand t.b.v. het
nieuwe duin en
het nieuwe
strand.

Half december
2009:

Werkzaamheden
m.b.t. het aan-
brengen en het
verwerken van
het zand gereed.

Tot maart 2010:
Inrichten van het
nieuwe duin en

strand.

Maart 2010:
Alle werkzaam-
heden gereed.

Planning


