
Kustversterking Waterdunen
Het waterschap werkt aan de kustverster-
king in West-Zeeuws-Vlaanderen. Van 2013 
tot 2015 wordt het kustvak Waterdunen 
aangepakt. Waterdunen ligt tussen Breskens 

en Groede. Omwonenden, wandelaars, 
toeristen, badgasten en gebruikers van het 
fiets-/voetveer; ze hebben er allemaal mee 
te maken. In deze folder leest u alles over 

de werkzaamheden. Heeft u daarna nog 
vragen? Neem dan gerust contact op met 
het waterschap!

Waterdunen
folder kustversterking
West-Zeeuws-Vlaanderen

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. In vijf deelge-
bieden zorgt het waterschap ervoor dat de 
kust hier in 2015 weer sterk genoeg is. 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 
deelgebieden:

Nieuwvliet-Groede, de Herdijkte Zwarte Pol-
der, Breskens, Waterdunen en Cadzand-Bad. 
Vanaf 2009 tot en met 2012 zijn Nieuw-
vliet-Groede, Herdijkte Zwarte Polder en 
Breskens versterkt. In de periode van eind 
2013 tot en met 2015 versterken we de kust 
bij Waterdunen en Cadzand-Bad.

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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Bezoekadres
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
Projectbureau Zwakke Schakel West Zeeuws-Vlaanderen
Veerhaven 5, Breskens
Postadres
Postbus 88, 4530 AB  Terneuzen
Telefoon: 0117-377122
www.wszv.nl
info@wszv.nl

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.
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Waterdunen is een bijzonder project want 
naast de kustversterking wordt door Provin-
cie Zeeland een groot natuur- en recreatie-
gebied met slikken en schorren aangelegd 
dat grenst aan de kustversterking. Provincie 
Zeeland combineert de kustversterking met 
de aanleg van dit recreatie- en natuurgebied. 
De plannen strekken zich uit over het gebied 
van voormalig camping Napoleon Hoeve en 
het aangrenzende akkerbouwgebied (in de 
Oud- en Jong Breskenspolder, ten noorden 
van Groede, tussen de Groese Duintjes en 
Schoneveld). In de plannen is plaats voor een 
duincamping met 300 plaatsen (op 14 ha), 

een hotel en 400 recreatiewoningen (op 40 
hectare) in nieuwe duinen en schorren. Ook 
is er aan nieuwe wegen, paden en parkeer-
plaatsen gedacht. Deze ideeën worden ge-
combineerd met de aanleg van 250 hectare 
natuur in een gebied met gecontroleerde ge-
tijdenwerking. Deze zilte natuur met slikken, 
schorren en geulen biedt aan kustvogels 
voedsel en broedgelegenheid, maar is ook 
prachtig om doorheen te wandelen. Er hoe-
ven geen bestaande woningen te verdwijnen 
voor de plannen. Lees meer over het project 
Waterdunen op www.waterdunen.com.

Waterdunen natuur- en recreatiegebied

Twitter
Informatie over het werk aan de kust-
versterking is ook te vinden op Twitter. 
Regelmatig vindt u hier korte berichten 
over de kustversterking, evenementen 
en het werk van de waterschappers. 
Zo krijgt u een kijkje achter de scher-
men. Volg ons via @ZwakkeSchakels of 
kijk op twitter.com/ZwakkeSchakels. 

Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of misschien wel een klacht over de plannen of 
werkzaamheden voor de kustversterking? Neem dan gerust contact met ons op of kom langs 
op het projectbureau Zwakke Schakels, Veerhaven 5 in Breskens. 

Inhoudelijke vragen: Kees Minderhoud (projectmanager). Vragen over planning en uitvoering:  
Marty den Dekker (projectleider) en Alex de Smet (omgevingsmanager). Vragen over voorlich-
ting/communicatie: Stefanie Fassaert (communicatieadviseur). De medewerkers zijn bereik-
baar via 0117 377122 of via kustversterking@scheldestromen.nl.

Luchtfoto Waterdunen april 2014

Getijdenduiker 

Het waterschap legt in opdracht van Provincie Zeeland een getijdenduiker aan in de water-
kering bij ‘t Killetje. De getijdenduiker is belangrijk voor het natuur- en recreatiegebied. De 
getijdenduiker bestaat uit vier kokers. Er zijn drie kokers om het getij te regelen. De vierde 
koker zorgt voor de afvoer van polderwater. Dat wordt nu nog gedaan door het gemaal Nieu-
we Sluis. De kokers van dit gemaal moeten vervangen worden vanwege de kustversterking.  
Het oude gemaal wordt uiteindelijk buiten werking gesteld.



Kustversterking Waterdunen na de werkzaamheden 
(getekende impressie)
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Wat gaat er gebeuren?
In het bestaande duin ter hoogte van
’t Killetje wordt extra zand aangebracht. 

Het zand wordt met schepen gewonnen 
vanuit de Noordzee, waarna het op het strand 
wordt gespoten en met machines in het be-
staande duin wordt aangebracht. Dit sluit aan 
op het nieuwe duin dat in 2010 is aangelegd 
binnen het deeltraject Nieuwvliet-Groede. In 
het nieuwe duin wordt ook een onderhouds-
pad aangelegd met medegebruik van fietsers 
en voetgangers.

2  In de te versterken dijk ter hoogte van 
’t Killetje wordt een getijdenduiker 

aangelegd. Deze afsluitbare opening in de 
dijk zorgt ervoor dat zeewater in het natuur-
gebied kan komen en er een gedempt getij 
ontstaat van ongeveer een meter  
(+0,50 m NAP tot -0,50 m NAP). Als de dui-
ker is aangelegd wordt hier de dijk versterkt 

en worden de oude buizen van het bestaan-
de gemaal verwijderd. Deze worden vervan-
gen door een extra nieuwe koker naast de 
nieuwe getijdenduiker.

3  Op de voormalige locatie van camping 
Napoleon Hoeve wordt een nieuw 

landwaarts duin aangelegd. De hoogste 
duintop is ongeveer 18 meter (boven NAP). 
De basis van het nieuwe duin bestaat uit 
vrijkomende grond en klei afkomstig uit het 
aan te leggen (en aangrenzende) natuur- en 
recreatiegebied Waterdunen. Deze verho-
ging wordt afgedekt met zand dat wordt 
gewonnen uit de Noordzee. Dit zand wordt 
tijdelijk op het bestaande strand ter hoogte 
van de vogeltelpost gespoten en daarna 
met vrachtwagens naar het nieuwe duin 
vervoerd. In het nieuwe duin wordt een on-
derhoudspad aangelegd met medegebruik 

van fietsers en voetgangers. De huidige 
Panoramaweg blijft gehandhaafd en wordt 
voorzien van een nieuwe bovenlaag. De 
nieuwe duinen worden ingeplant met helm 
en andere duinvegetatie. Om verstuiving van 
zand zoveel mogelijk te voorkomen worden 
stuifschermen geplaatst.

4  Ter hoogte van ’t Zandertje zijn nieuwe 
sloten gegraven en is een nieuw op-

slagterrein voor het waterschap aangelegd. 
Het voormalige terrein maakt in de nieuwe 
situatie deel uit van de waterkering. Ter 
hoogte van de afrit van de Panoramaweg tot 
de vuurtoren wordt de dijk aan de landzijde 
versterkt met klei en aan de zeezijde de on-
derkant met stenen. Ook is hier een nieuwe 
vogeltelpost aangelegd en zijn de bestaande 
paden vernieuwd.

Planning:

 ▪ Voorjaar 2014 t/m najaar 2014 :  verbeteren dijkprofiel zeezijde en landzijde ter hoogte van ’t Zandertje
 ▪ Voorjaar 2014 t/m voorjaar 2015 :  ontgraven grond en klei uit natuur- en recreatiegebied en vervoeren  

 naar en verwerken in landwaarts duin
 ▪ Najaar 2014 t/m voorjaar 2015 :  aanbrengen van zand bij duin ’t Killetje en bij de Panoramaweg bij landwaarts duin
 ▪ Najaar 2014 t/m najaar 2015 :  asfalteren van diverse wegen en paden
 ▪ Voorjaar 2015 :  aanpassen dijkbekleding bij ’t Killetje en verwijderen buizen  

 gemaal Nieuwe Sluis gereed (na realisatie getijdenduiker)

Deze planning is onder voorbehoud.

‘t Killetje

‘t Zandertje

Natuur- en
recreatiegebied

Panoramaweg

Wat merkt u ervan?
De kustversterking Waterdunen wordt uitge-
voerd door De Vries & Van de Wiel Kust- en 
Oeverwerken in combinatie met Heijmans 
Wegen B.V.  

Werktijden
De aannemer werkt in principe alleen op 
werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur. In het 
weekend en tijdens feestdagen liggen de 
werkzaamheden stil. De aannemer kan het 
waterschap wel om toestemming vragen 
om buitenom deze tijden/dagen te werken.

Transportroute
Voor het versterken van de kust is veel ma-
teriaal nodig. Het waterschap heeft hiervoor 
een transportroute vastgesteld. Deze loopt 

via de Langeweg en de Slikkenburgseweg 
en is terug te vinden op onze website  
www.kustversterking.nl. 

Omleidingen
Tussen ‘t Killetje en het Zandertje wordt cir-
ca 1,5 miljoen m3 grond en circa 400.000 m³ 
zand aangevoerd. Om het grondtransport 
veilig te laten verlopen, zijn er regelmatig 
omleidingsroutes ingesteld. De omleidings-
routes zijn met gele borden aangegeven en 
vermeld op www.kustversterking.nl.

Overlast
Het waterschap en de aannemer proberen 
de overlast zoveel mogelijk te beperken. 
Wel moet rekening worden gehouden met 

het feit dat delen van het strand niet altijd 
even goed toegankelijk en/of bereikbaar 
zijn. Het is belangrijk voor uw en onze vei-
ligheid dat u de aanwijzingen opvolgt van 
de aannemer.

Meer weten?
Heeft u vragen? U kunt altijd binnenlopen 
bij projectbureau Zwakke Schakels op het 
veerplein in Breskens. Op onze website 
www.kustversterking.nl en via Twitter @
ZwakkeSchakels vindt u de meest actuele 
informatie.
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