
The West-Zeeuws-
Vlaanderen Weak 
Link

All dikes and dunes in the Netherlands are re-
quired to be able to withstand a superstorm. 
The resilience of the sea defences is therefore 

assessed every five years. Investigations 
during 2005 revealed that many stretches of 
the Dutch coast required reinforcement. The-
se have become known as the “weak links” 
(Zwakke Schakels). One such Weak Link is 
along the coast of West-Zeeuws-Vlaande-
ren, extending from Breskens through to 
Cadzand-Bad. Because of its size this Weak 
Link has been divided into five sub-sections: 

Nieuwvliet-Groede, Herdijkte Zwarte Polder, 
Breskens, Waterdunen and Cadzand-Bad. 
Work to reinforce Nieuwvliet-Groede, Her-
dijkte Zwarte Polder and Breskens went on 
between 2009 and 2012. In the period from 
the end of 2013 up to the end of 2015 we will 
be working on the coastal defences around 
Waterdunen and Cadzand-Bad.

A safer and more 
attractive Cadzand-Bad

Cadzand-Bad, a popular seaside resort in 
West-Zeeuws-Vlaanderen, is an ideal location 
to enjoy the beach, the sea and the beauty of 
nature. It’s vital for Cadzand-Bad to remain a 

beautiful and safe place. At the present time 
the coastal defences here would not be able to 
withstand a superstorm. The Scheldestromen 
Water Authority will therefore be carrying out 
work to strengthen these defences. The Local 
Authority at Sluis are taking this opportunity 
to give the location a significant upgrade, and 
to make better use of its status as a bathing 

resort. Yacht@Cadzand-Bad BV will also be 
constructing a yacht harbour. These parties will 
be working together to create a safer and more 
attractive Cadzand-Bad, in a consortium with 
the title “CADZAND-Maritiem”. By 31 Decem-
ber 2015 the coast will once again satisfy the 
safety standard. The entire project is scheduled 
for completion by mid-2016.

CADZAND-Maritiem operational area, May 2015

CADZAND-Maritiem
Leaflet: The West-Zeeuws-Vlaanderen 
Weak Link
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What will we be doing?  
1  We will be reinforcing the coast around 

Cadzand-Bad by applying sand to the existing 
dike. This will create a new dune which will be 
no higher than the existing dike.  

2  The area of the beach taken up by the 
new dune will be compensated for by spraying 
additional sand onto the beach. The new and 
attractive beach will eventually cover the 
same area as before.  

3  The existing longitudinal dikes on either 
side of the drainage channel will be extended, 
raised and reinforced. The eastern longitudinal 

dike will be NAP +5m high and 270m long, 
while the western section will be NAP +7m 
high and 400m long. The western longitudinal 
dike will also be shifted to the west, creating 
additional space between the dikes. 

4  A modern yacht harbour is to be 
constructed between these two dikes, 
providing around 125 moorings.

5  A harbour building with high quality 
sanitary facilities and a restaurant with 
superb views over the yacht harbour and the 
sea will be constructed on the western dike. 

6  A dedicated trailer slipway for boat 
anglers will be provided by the eastern dike. 

7   The Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij (KNRM) building will remain on 
its present site.

8  New paths through the dunes, the 
“Duinboulevard”, will be laid between the 
Blanke Top hotel and the Strandloper beach 
pavilion. On the eastern side will be separate 
paths for cyclists and walkers, with a variety 
of resting places and viewpoints.

9  The road to the water authority’s 
pumping station, elevated and renamed the 
“Maritiem Balkon”, will now provide road users 
with a view of the sea. 

10  A cycle and pedestrian bridge is to be 
built over the drainage channel.

11  The parking spot at the start of the 
Boulevard de Wielingen will be roofed over. 

The work will be carried out by the Combi-
natie Cadzand-Bad, a collaboration between 
BAM Infra and Martens and Van Oord. They 
will ensure that Cadzand-Bad remains safe, 
accessible and attractive throughout the 
construction work. Operational sites will be 
screened from public view by means of a 
natural barrier which will blend in with the 
landscape. A temporary discharge dike will 
be constructed out at sea. Materials will 
wherever possible be brought in by ship and 

deposited in containers within the con-
struction site. In this way adequate stocks 
of materials will be available, so avoiding 
any delays due to bad sea conditions. The 
material will be transported to the western 
longitudinal dike via a temporary bridge 
over the drainage channel, so restricting the 
construction traffic to the enclosed opera-
tional area. This approach will reduce the 
burden on local public roads to a minimum.

Reduced disruption

A temporary discharge dike and a temporary bridge for the transport of 
materials will be constructed on the CADZAND-Maritiem site.

The longitudinal dikes will be 
built up using fine and coarser 
rubble with an upper layer of 
Xblocs. These Xblocs will be 
manufactured in Zeebrugge 
and brought in by sea.

Schedule
The provisional timetable is as follows:
• Completion of Duinboulevard:  June 2015
• Construction of longitudinal dikes:  May 2015 onwards
• Coast in compliance with safety standard: 31 December 2015
• Commissioning of yacht harbour:  mid-2016
• Public spaces complete:  mid-2016

1

2

2



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
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Publishing details
Waterschap Scheldestromen (the Water Authority), Sluis Local Authority and Yacht@Cad-
zand-Bad BV are collaborating on the coastal defence work, the construction of the yacht 
harbour and the improvements to public facilities under the name “CADZAND-Maritiem”, 
with the Water Authority taking the lead. The strengthening of coastal defences is being 
financed by the Ministry of Infrastructure and the Environment Directorate for Public Works 
and Water Management’s “High Water Protection Project” (HWBP), while the other parties 
are each financing their own element of the project.
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- www.yachtatcadzandbad.nl

E-mail: kustversterking@scheldestromen.nl
Telephone: +31(0)117 377122

Keep up with
developments!
Like to be updated about the work at 
Cadzand-Bad? Just subscribe to our 
digital newsletter by emailing your 
name and address to kustversterking@
scheldestromen.nl, stating that you 
are interested in information about 
Cadzand-Bad. 

 Twitter
You can also follow the project via Twit-
ter: @ZwakkeSchakels, @gemsluis and 
@Combicadzandbad.

CADZAND-Maritiem
Information centre

Drop in to the CADZAND-Maritiem 
Information centre to inspect the de-
sign, the schedule and a film about the 
project. There are information leaflets, 
architects’ models and a member of 
the Cadzand-Bad consortium will be on 
hand to answer any questions.

Opening hours: every Monday from 
09.00 to 16.00 hours (except public 
holidays)
Location: the site cabin on the dune 
at beach crossing 4, to the east of the 
pumping station in Cadzand-Bad

Information centre closed? No problem! 
At three locations alongside the working 
area there are information boards, which 
together mark out a walking trail. And 
the children haven’t been forgotten!

CADZAND-Maritiem:
the movie 
Like to see how Cadzand-Bad will look in a year’s time? Have a quick 
look at our short film about CADZAND-Maritiem. In under 4 minutes 
you will hear a complete explanation of the project and see a superb 
animation depicting the end result. Scan the QR code, or go to Youtube 
and search on “CADZAND-Maritiem”.


