
De belangstelling was erg groot. In totaal 
bezochten ongeveer 200 mensen beide 
avonden. De bijeenkomsten hadden twee 
doelen. Allereerst vindt het waterschap het 
belangrijk de omgeving tijdig te informeren 
over de noodzaak dat de dijk versterkt moet 
worden. Ook is uitleg van de manier waarop 
het waterschap dit grote project vorm zal 
geven van belang. Een ander doel van de 
informatiebijeenkomst  was het bieden van 
een luisterend oor. Het waterschap wil van 
de omgeving graag horen hoe zij tegen de 
dijkversterking aankijkt. Iedereen die enig 
belang bij dit dijkversterkingsproject heeft of 
mee wil denken over het ontwerp kan of mag 
zijn belangen, wensen en ideeën inbrengen. 
Tijdens de bijeenkomst deed het waterschap 
de oproep om met ideeën te komen over hoe 
de dijkversterking gecombineerd kan worden 
met kansen voor de omgeving. Aan deze 
oproep werd ruimschoots gehoor gegeven, 
zo bleek uit de vele informatieformulieren die 
tijdens beide avonden zijn ingevuld.
Met de vragen en ideeën gaat het waterschap 
nu aan de slag. Maar dit doen we niet alleen. 
Hier willen we ook de omgeving actief in 
betrekken. Ook hebben we een landschapsar-
chitect in de arm genomen die samen met 
ons kijkt hoe de dijkversterking het best in het 
landschap ingepast kan worden. Binnenkort 
zullen degenen die ingeschreven hebben op 
een nieuwsbrief persoonlijk benaderd worden 
met de vraag mee te denken in dit proces. Op 
deze wijze hopen we samen tot een ontwerp 

te komen dat enerzijds de veiligheid waarborgt 
en anderzijds ruimtelijk goed in het landschap 
past. Zodra de alternatieven bekend zijn, 
zal er een nieuwe informatieavond worden 
georganiseerd.

Ideeën en wensen 
van omwonenden

Op de informatieavond hebben de bewoners 
en belangstellenden verschillende ideeën ten 
aanzien van de dijkversterking naar voren 

gebracht. Deze suggesties zijn weergegeven in 
het beeldend verslag van de informatieavon-
den dat in de vorm van een kaart op de vol-
gende pagina is opgemaakt. Deze kaart is ook 
te vinden op de website van het waterschap, 
www.scheldestromen.nl/hansweert.
De komende tijd gaat het waterschap hiermee 
aan de slag en wordt gekeken of en in hoeverre 
deze ideeën kunnen worden ingepast in alter-
natieven voor de dijkversterking. 
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Begin februari vonden er twee informatieavonden plaats over de geplande 
dijkversterking die het waterschap gaat uitvoeren ter hoogte van Hansweert. 
De eerste avond vond plaats in het dorpshuis van de kern Schore, de tweede in 
dorpshuis Kaj Munk in Hansweert.

“De dijkversterking bij Hansweert wordt voor het grootste 
deel gefinancierd door het Hoogwaterbeschermings-
programma. Dit is een programma waarin Rijk en de 
waterschappen intensief samenwerken om Nederland te 
beveiligen tegen overstromingen. Het hoogwaterbescher-
mingsprogramma is onderdeel van het Deltaprogramma 
Waterveiligheid. Hierin wordt in Nederland tot 2028 meer 
dan 1.100 kilometer primaire dijken versterkt, verdeeld 
over ruim 300 kustversterkingsprojecten, zodat ze weer 
voldoen aan de nieuwste veiligheidsnormen.”

Informatieavonden Hansweert 
en Schore druk bezocht



1.
• Behouden praathuis Schore 
• Verbeteren praathuis, vergelijkbaar 

met NPO entreepunt ‘de Duikbril’
• Toevoegen parkeerplaatsen 
• Oplaadpunt voor fietsen gewenst
• Verlichting praathuis gewenst
• Stroomvoorziening gewenst 
• Informatiebord gewenst

4.
• Omzetten Zeedijk in fietspad 
• Fietspad op binnendijks talud 
• Zeedijk is gevaarlijk door motorvoer-

tuigen
• Alleen bestemminsgverkeer op Zeedijk
• Verkeersborden periodieke afsluiting 

zijn onduidelijk
• Verminderen sluipverkeer door Schore 
• Fietsroute van Schore naar Hansweert 

veilig maken

6.
• Slibdepot omzetten in recreatiegebied
• Toevoegen paviljoen op slibdepot 
• Slibdepot natuurgebied laten 
• Slibdepot behouden als grasland, eventu-

eel slib verwijderen 
• Camperplaatsen niet uitbreiden 
• Camper plaatsen wel uitbreiden  
• Behouden oude pier 
• Kunstwerk (Amos) beter verlichten 
• Toevoegen voorzieningen bij camper 

plaatsen (b.v. water en stroom) 
• Behouden wandelvoorziening 
• Behouden vislocaties tbv. hengelsport 
• Toevoegen overstaphekjes op visplekken
• Geen hoge bebouwing i.v.m. zicht vanaf 

de sluis

8.
• Voorkomen overlast werkverkeer 
• Overlast zoute kwel langs de dijk bij 

hoogwater 
• Water in kelders van woningen 
• Behouden Veerweg als ontsluitingsweg
• Toevoegen betaalbare huurwoningen
• ‘Woonboulevard’ naast Van der Straaten 
• Routes van dorp naar dijk beter verlichten

3.
• Behouden wandelroutes op de dijk, 

langs de Westerschelde 
• Behouden en verbeteren fietsroutes 

buitendijks 
• Bestaande paden en trappen verbete-

ren of vervangen 
• Toevoegen zitgelegenheden
• Verbeteren van bestaande zitgelegen-

heden
• Toevoegen verlichting langs wandel- en 

fietspaden
• Dijktrap bij de Eeweg gewenst
• Toevoegen visplekken
• Veel visplekken onveilig door gladheid

7.
• Behouden oude sluizencomplex 
• Oude sluizen beter betrekken bij het 

dorp 
• Oude sluizen presentabel maken
• Toevoegen info-borden bij sluizen
• Toevoegen nieuwe wandelroutes 
• Toevoegen verlichting wandelroute
• Toevoegen kinderspeelgelegenheid

2.
• Geen binnendijkse natuurcompensatie 

waar vogels op afkomen i.v.m. kippen-
boeren 

• Let op logistiek en transport bij kippen-
boeren tijdens aanleg

• Denk aan biodiversiteit 
• Last van zoute kwel langs de dijk
• Zoek natuurcompensatie elders b.v. in 

Zak van Zuid-Beveland
• Recreatief gebruik kan natuur verstoren    

5.
• Van der Straaten (VdS) is mooi bedrijf, 

maar liever verplaatsen naar de werf bij 
de sluis 

• VdS verplaatsen naar het slibdepot 
• Voorhaven gebruiken als natuur com-

pensatiegebied 
• Toevoegen strandje, grenzend aan VdS 

der Straaten
• Dijkovergang geschikt houden voor 

lengte transport VdS (tot 35m)



9.
• Toevoegen jachthaven bij de sluis, zoals 

in Wemeldinge 
• Behouden (of vernieuwen) trailerhelling 

aan de dijk
• Toevoegen (boeren)camping aangren-

zend aan nieuwe jachthaven
• ‘Omweg’ weg Scheldemond bij sluis 

aanpassen

beeldend verslag 
over de dijkversterking
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Colofon

Heeft u vragen over de dijkversterking 
Hansweert. Sinds kort is er een nieuw e-mail-
adres. Hier kunt u terecht met al uw vragen 
over de dijkversterking bij Hansweert. Het 

adres luidt: hansweert@scheldestromen.nl. 
Daarnaast is er informatie te vinden op de 
website van het waterschap: www.schel-
destromen.nl/hansweert. Als u hier niet kunt 

vinden wat u zoekt, stuur dan een mail naar 
het genoemde e-mailadres. Onze medewer-
kers doen hun best om uw vragen zo snel 
mogelijk te beantwoorden. 

Vragen?
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Wat is het probleem Hoe lossen we het probleem op Vergunningprocedures Uitvoering

Na de informatieavonden van begin 
februari is het waterschap volop bezig 
met het bedenken van ontwerpvarianten 
voor de dijkversterking. Deze ontwerpva-
rianten zullen in de loop van 2018 gereed 
zijn. Daarna worden ze tijdens informatie-
avonden in Hansweert en Schore aan de 
omwonenden en andere belanghebbenden 
gepresenteerd. Hier kan men de ontwer-
pen bekijken en vragen stellen. Vervolgens 
gaat het waterschap aan de slag om te 
komen tot een definitief ontwerp. Dit is 
het zogenaamde voorkeursalternatief. Het 
voorkeursalternatief zal vervolgens diverse 
procedures doorlopen, waarna de realisatie 
van de dijkversterking kan beginnen.  

PlanninG

Waterschap Scheldestromen is verantwoor-
delijk voor de dijkversterking Hansweert. Dit 
project wordt gefinancierd door het Hoog-
WaterBeschermingsProgramma (HWBP). 
Het waterschap werkt hierbij samen met 
Rijkswaterstaat. Hiervoor is begin 2016 de 
Projectorganisatie Waterveiligheid (POW) 
opgericht. In deze projectorganisatie werken 
Rijkswaterstaat en het waterschap samen 
om Zeeland nog beter te beveiligen tegen 
overstromingen. Het voordeel hiervan is dat 

er gebruik wordt gemaakt van wederzijdse 
kennis en kunde. Eerder voerde de POW op 
Schouwen-Duiveland dijkversterkingspro-
jecten uit in het kader van HWBP en ook de 
aanleg van de strekdammen bij Baalhoek en 
Knuitershoek voor het Provinciale project 
Natuurpakket Westerschelde is door de POW 
uitgevoerd. Verder worden de Vooroeverbe-
stortingen in de Oosterschelde en Wester-
schelde  door de POW uitgevoerd. 

Wie doet wat?

Hier staan we nu


