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als financier en is verantwoordelijk voor de aansturing 
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Dienst Landelijk Gebied en Gebiedsgerichte Aanpak West 
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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.
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Blijf op de hoogte
Het waterschap houdt belangstellenden graag op de hoogte van de werkzaamheden aan 
onze Zwakke Schakel, onder andere via de nieuwsbrief. Heeft u nog geen gratis abon-
nement? Meld u dan aan via de website www.kustversterking.nl. Geef daarbij aan of u de 
nieuwsbrief per post of via de mail wilt ontvangen. Op deze website vindt u volop informatie, 
nieuwsberichten en foto’s van het werk in uitvoering. 

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: Kees Minderhoud (projectmanager). Vragen over planning en uitvoe-
ring: Marty den Dekker (projectleider) en Alex de Smet (omgevingsmanager). Vragen over 
voorlichting: Stefanie Fassaert (communicatieadviseur).

Alle medewerkers zijn bereikbaar via 0117 377122 of via kustversterking@scheldestromen.nl.

Twitter
Informatie over het werk aan de kust-
versterking is ook te vinden op Twitter 
onder de naam Zwakke Schakels. 
Regelmatig vindt u hier korte berichten 
over de kustversterking, evenementen 
en het werk van de waterschappers. Zo 
krijgt u een kijkje achter de schermen. 
Kijk op www.twitter.com/zwakkescha-
kels.

Het zand op het strand en in de nieuwe duinen (strand) brengen we 
aan door zandsuppleties. Het zand wordt gewonnen uit de Noord-
zee (zie linker afbeelding). Daar zijn de zandlagen erg dik. Bij een 
zandsuppletie wordt het zand via een pijpleiding op het strand ge-

spoten (zie rechter afbeelding). Bulldozers verdelen het zand daarna 
over het strand en in het nieuwe duin. Tijdens de zandsuppleties zijn 
delen van het strand gesloten vanwege het gevaar van drijfzand of 
pijpleidingen die er liggen.

Zandsuppleties

Kustversterking

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 moet 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 
kustversterking van de Zwakke Schakels 

wordt gefinancierd door het Hoogwater-
beschermingsprogramma (HWBP) van Rijks-
waterstaat - ministerie van Infrastructuur 
en Milieu - en uitgevoerd door waterschap 
Scheldestromen.

Zwakke Schakel 
West-Zeeuws-
Vlaanderen

De Zwakke Schakel West-Zeeuws-Vlaan-
deren loopt van Breskens tot aan het Zwin. 
Omdat het zo’n groot gebied is, hebben 
we deze Zwakke Schakel opgedeeld in vijf 
deelgebieden: 
• Nieuwvliet-Groede 
• Herdijkte Zwarte Polder 
• Breskens 
• Waterdunen 
• Cadzand-Bad 
Vanaf 2009 tot en met 2012 zijn de Zwakke 

Schakels Nieuwvliet-Groede, Herdijkte 
Zwarte Polder en Breskens versterkt. Van 
2013 tot en met 2015 versterken we de kust 
bij Waterdunen en Cadzand-Bad.

Niet alleen kust- 
versterking 

Naast het versterken van de kust houden 
we waar dit kan rekening met de ruimte-
lijke kwaliteit van het kustgebied in West-
Zeeuws-Vlaanderen. Het doel is dat natuur, 
recreatie en economie meeprofiteren van 
de kustversterking. Dit doen we door zoveel 
mogelijk te kiezen voor ‘zachte’ oplossin-

gen. Op deze locaties versterken we de kust 
met duinen in plaats van dijken, zodat er 
meer ruimte ontstaat voor natuur en recre-
atie. Zo ontstaat een veilige en aantrekke-
lijke kust. 

De vijf deelgebieden  

Elk kustvak vraagt een eigen aanpak, die 
zoveel mogelijk past bij het bestaande 
landschap. In deze folder lichten we 
de methode van kustversterking per 
deelgebied toe. 

Waterschap Scheldestromen is als beheerder van de dijken en duinen 
in Zeeland verantwoordelijk voor de uitvoering van de kustversterking. 
Maar het waterschap kan dit niet alleen. Daarom is het Projectbureau 
Zwakke Schakel West-Zeeuws-Vlaanderen opgericht. In dit project-
bureau werken de verschillende betrokken organisaties samen om de 
kustversterking gebiedsgericht aan te pakken.  

De kustversterking haakt aan bij het gebiedsplan voor West-Zeeuws-
Vlaanderen ‘Natuurlijk Vitaal’ dat in 2004 is vastgesteld door de provin-
cie Zeeland. Daarom werken ook medewerkers van de provincie Zeeland 
en de gemeente Sluis op het projectbureau. 

Ook Rijkswaterstaat is in het project vertegenwoordigd. De Zwakke 
Schakels zijn opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma 
(HWBP). Dit is een landelijk initiatief van Rijkswaterstaat dat de kosten 
van de kustversterking financiert.  

Het projectbureau is gevestigd op een bijzondere locatie: het voormalige 
veerplein van Breskens. De voormalige verkeerstoren is gerenoveerd en 
maakt deel uit van de huisvesting. Het voordeel van deze locatie is dat 
deze in het werkgebied ligt, zodat omwonenden en belangstellenden 
gemakkelijk even kunnen binnenlopen voor informatie of met vragen. 

Projectbureau 
Zwakke Schakel 

Colofon
Het project Zwakke Schakels is een initiatief van het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu. Het ministerie treedt op als financier 
en is verantwoordelijk voor de aansturing en realisatie van de 
versterking van de kust. Waterschap Scheldestromen voert het 
werk uit, in nauw overleg met Rijkswaterstaat Zeeland, gemeente 
Sluis, Provincie Zeeland, Dienst Landelijk Gebied en Gebiedsge-
richte Aanpak West-Zeeuws-Vlaanderen. 
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Paraboolduinen 
Paraboolduinen zijn hoefijzervormige duinen die ont-
staan door verstuiving van zand. Bij de uitvoering van 
de kustversterking West-Zeeuws-Vlaanderen zijn een 
aantal paraboolduinen aangelegd met de opening naar 
het noordwesten. Om de wind vrij spel te geven is in de 
paraboolduinen geen helmgras geplant.  

Bij Scheldeveste in Breskens zijn 4 paraboolduinen 
aangelegd, 1 grote en 3 kleinere. Rondom de Herdijkte 
Zwarte Polder liggen er ook een paar. Soms moet je goed 
kijken om deze bijzondere duinen te vinden. 



Scheldeveste
Scheldeveste ligt voor het oude fort Frede-
rik Hendrik. Vlak voor dit stuk kust ligt een 
diepe vaargeul. Zeewaarts versterken was 
daarom een moeilijke en dure optie. Ook 
landwaarts versterken ging niet, omdat 
daar huizen staan. Daarom is de huidige dijk 
sterker gemaakt, zonder verlies aan strand 
en met behoud van de achter de dijk staande 
woningen. De dijk is verhoogd. In de dijk is op 
de bestaande kruin een bijzondere muur van 
ruim twee meter hoog geplaatst. Deze muur 
moet het laatste water tegenhouden wat 
over de dijk kan komen tijdens een (super) 
storm. In die muur zijn teksten en afbeel-
dingen gegraveerd die de geschiedenis van 
het oude fort Frederik Hendrik vertellen tot 
en met nu. Dit fort bouwde Napoleon vlak 
achter de dijk in 1810 (toen had het de naam 
fort Impérial).

De bestaande glooiing bij Scheldeveste is 
vervangen door rode betonblokken. Deze 
rode steenbekleding accentueert de contou-
ren van het oude fort. Door betonblokken 
in verschillende hoogtes te gebruiken, de 
oppervlakte van de blokken ruwer te maken 
en te kiezen voor een steilere glooiing wordt 
de energie in de golf gebroken. De beton-
blokken zorgen voor de versterking en het 
vergroten van de weerstand van de dijk. Aan 
de landzijde van de muur is een schelpenpad 
aangelegd waarop gewandeld en gefietst 
kan worden. Ook langs de zeezijde kan 
gewandeld en gefietst worden over het nieuw 
aangelegde onderhoudspad.  

Veerplein
De zeedijk rondom het Veerplein is verhoogd 
en zeewaarts verbreed met een nieuwe laag 
klei. Het Veerplein was nog ingericht zoals 

het was toen de oude veerboot waar je met 
de auto op kon nog voer. Sinds die vervangen 
is door het fiets- en voetveer werden veel we-
gen op het veerplein niet meer gebruikt. Die 
hebben we meteen ook aangepakt. De oude 
wegen zijn weggehaald. Er is een nieuwe toe-
gangsweg gemaakt naar het voetveer. En een 
fietspad aangelegd rechtstreeks van de boot 
naar het nieuwe duingebied dat grenst aan 
Scheldeveste. Verder zijn de aanlandingspun-
ten van de oude veerboot dicht gemaakt. 

Badstrand
Bij het Badstrand vanaf de Veerhaven tot net 
na het appartementencomplex De Wulpen, 
is 400 meter dijk versterkt. De versterkte dijk 
is afgedekt met zand zodat het op een mooi 
duin lijkt. Aan de zeezijde is een onderhouds-
pad aangelegd waar iedereen heerlijk over 
kan wandelen en fietsen.

Cadzand-Bad is een populaire badplaats in de omgeving. Het dorp ligt 
tussen natuurgebied Het Zwin en de Herdijkte Zwarte Polder.
We gaan de kust bij Cadzand-Bad versterken door een nieuw duin aan 
te leggen voor de bestaande dijk. Dit nieuwe duin wordt enkele tien-
tallen meters breed en wordt niet hoger dan de huidige dijk. Het deel 
van het strand dat het nieuwe duin in beslag neemt, wordt gecompen-
seerd door extra zand op het strand te spuiten. Zo blijft het uiteinde-
lijke strandoppervlak gelijk en ontstaat een mooi, nieuw strand. De 
huidige strekdammen aan weerszijden van het uitwateringsgemaal 
maken we langer, hoger en steviger. De westelijke strekdam wordt 
verplaatst in westelijke richting waardoor meer ruimte ontstaat tussen 
de dammen. Tussen deze strekdammen wordt een jachthaven aan-
gelegd. Tegelijkertijd verbeteren we de openbare ruimte in Cadzand-
Bad. Waterschap Scheldestromen werkt samen met de gemeente 
Sluis en Yacht@Cadzand-Bad BV om dit project, CADZAND-Maritiem 
genaamd, te realiseren.

Cadzand-Bad

Waterdunen ligt tussen Breskens en 
Groede. In 2013 zijn we hier begonnen 
met het versterken van de kust en we 
ronden dit deelproject in 2015 af.

De kustversterking start bij ’t Killetje en 
loopt door tot buurtschap het Zander-
tje. Omdat er voor de kust een diepe 
getijdengeul ligt, is het niet mogelijk hier 
de kust zeewaarts te versterken. We gaan 

daarom de dijk landwaarts versterken 
op de plek van de voormalige camping 
Napoleon Hoeve. Het nieuwe duin sluit 
aan op de bestaande waterkering in het 
gebied. 

Provincie Zeeland gaat de kustverster-
king combineren met de aanleg van een 
groot recreatie- en natuurgebied van 
schorren en slikken. De plannen strekken 

zich uit over het gebied van voormalig 
camping Napoleon Hoeve en het aan-
grensende akkerbouwgebied (in de Oud- 
en Jong Breskenspolder, ten noorden van 
Groede, tussen de Groese Duintjes en 
Schoneveld). 

Lees meer over het project Waterdunen 
op www.waterdunen.com.

De kustversterking rondom Breskens was opgedeeld in drie locaties. 
De kust is in 2012 versterkt bij het voormalige fort Frederik Hendrik 
(Scheldeveste), op het Veerplein zelf en bij het Badstrand. 

Breskens
Bovenop de dijk bij Breskens staat de nieuwe vogeltelpost. 
Deze sluit aan op het thema ‘maritiem’. De locatie trekt 
vogelliefhebbers van heinde en ver om de grote aantallen 
trekkende vogels te signaleren. 

Nieuwvliet-Bad
Een geweldige speeltuin met picknickvoorziening is in de 
duinen bij Nieuwvliet-Bad te vinden. Hier is het thema  
‘familie’. Terwijl kinderen lekker aan het ravotten zijn,
kunnen ouders genieten van het landschap. 

Herdijkte Zwarte Polder
In het duin bij de Herdijkte Zwarte Polder, is een terras 
met ligbanken te vinden. Bijzonder is de palissadenwand. 
Palissade is een aaneengesloten rij palen en vormt hier een 
landmark en uitzichtspunt in één. ‘Stijlvol’ is hier het thema.

Groede
Groede heeft het thema ‘cultureel’. In het duin bij Groede 
is een openluchttheater gemaakt. In het vlonderpad staat 
een gedicht van Jacob Cats, de beroemde dichter die een 
buitenhuis had in Groede. 

Hot Spots
Een kroon op de kustversterking. Het markeren van de 
schakel tussen land en zee. In het duingebied tussen Bres-
kens en de Herdijkte Zwarte Polder kom je vier recreatie-
punten tegen. Ze hebben ieder hun eigen thema en zijn te 
herkennen aan de mast met witte vlag. 

Getijdenduiker 
Als onderdeel van de waterkering bouwt het waterschap in op-
dracht van Provincie Zeeland in dit natuurgebied een getijdendui-
ker. Dit is een waterdoorlaat in de dijk, waar het water tweemaal 
per dag bij eb en vloed het gebied in en uit kan stromen. Deze 
getijdenduiker wordt in de dijk geplaatst nabij ’t Killetje. Indien 
nodig, zoals bijvoorbeeld bij springtij, wordt deze doorlaat geslo-
ten, zodat het water uit de Westerschelde het gebied niet meer in 
kan.

Dit eerste deelproject van de Zwakke Schakel West-Zeeuws-
Vlaanderen is eind 2009 gestart en in juni 2010 afgerond.

We hebben 2,8 miljoen kuub zand uit de Noordzee op het strand 
neergelegd. Dit zand is gebruikt om nieuwe duinen aan te leggen 
tegen de bestaande dijk. De bestaande kustlijn is nu ongeveer 50 
meter richting zee opgeschoven. Ook hebben we ter hoogte van 
het Kruishoofd een soort eiland aangelegd van zand, de ‘erosie-
berm’. Ongeveer 180.000 kubieke meter zand vormt hier een inno-

vatieve kustversterking, die samen met Kennis Netwerk Delta Wa-
ter is bedacht.  Aanvullende zandsuppletie – dit is het ophogen van 
het strand door Rijkswaterstaat – gemiddeld één keer per vier jaar 
zorgt ervoor dat de basiskustlijn behouden wordt. De basiskustlijn is 
de minimale veiligheidslijn langs de kust. Ook hebben we helmgras 
in het duin aangeplant om het zand vast te houden. De natuur moet 
nu de rest doen.  Zo moet het helm verder groeien en ook de duinen 
moeten door verstuiving nog betere vormen krijgen.

Nieuwvliet-Groede 

Waterdunen

Breskens

De kustversterking bij de Herdijkte Zwarte Polder is afgerond in mei 2011. De kuststrook bij de dijk van de Herdijkte Zwarte Polder is flink 
verbreed. Richting de Noordzee is een nieuw duin aangelegd, met onder andere zand uit de geul in de Verdronken Zwarte Polder. Ook 
hebben we een nieuwe strekdam gebouwd. Tussen de Verdronken en de Herdijkte Zwarte Polder en de glooiing is de dijk versterkt en 
overslagbestendig gemaakt. Dit betekent dat er wel wat golven overheen kunnen komen bij een superstorm, maar dat de dijk hier zelf 
geen schade van zal ondervinden.

In de duinen staan stuifschermen om de onderhoudspaden zo veel mogelijk zandvrij te houden. We hebben ook rekening gehouden met 
de unieke natuur in dit gebied. De Verdronken Zwarte Polder is nog steeds een uniek stukje natuur voor vogelaars en wandelaars. En het 
verbrede strand biedt natuurlijk meer ruimte voor zonaanbidders. 

Herdijkte Zwarte Polder




