
De voorbereiding voor de dijkversterking 
in Hansweert draait op volle toeren. Dat 
bleek op de informatieavond die het water-
schap op 23 oktober jl. organiseerde in het 
dorpshuis te Hansweert. Net als bij eerdere 
informatievonden was de belangstelling 
erg groot. Zeker honderd mensen waren 
aanwezig. Het doel van de avond was de in-
woners te informeren over de actuele stand 
van zaken. Het belangrijkste nieuws die 
avond: de huizen aan de Veerweg hoeven 
niet te wijken voor de geplande dijkverster-
king.

Alternatieven
Tijdens de avond werd een presentatie 
verzorgd over de kansrijke alternatieven (de 
best mogelijke oplossingen) voor de dijkver-
sterking. Deze oplossingen zijn het resultaat 
van gesprekken die we hebben gevoerd met 
bewoners en vertegenwoordigers uit het 
bedrijfsleven van Hansweert in de vorm van 
dijkateliers gecombineerd met door het wa-
terschap bedachte technische oplossingen 

De volgende stap is om uit de kansrijke al-
ternatieven het beste alternatief te kiezen, 
zodat we op één oplossing uitkomen om de 
dijk bij Hansweert te versterken. Deze actie 
staat gepland voor medio 2019. Uiteraard 
zullen we de omgeving nauw betrekken om 
tot dit punt te komen. Dit doen we door 
het organiseren van informatieavonden en 
dijkateliers. 

Terugblik
In februari van dit jaar organiseerden we de 
eerste informatieavonden. Een in Schore 

en een in Hansweert. Ook op deze avon-
den kwamen heel veel belangstellenden 
af. Tijdens deze bijeenkomsten werden de 
aanwezigen geïnformeerd over de nood-
zaak en het proces van de dijkversterking. 
De aanwezigen konden ook vragen stellen. 
Eind juni organiseerde het waterschap zgn. 
dijkateliers. Hier kregen de deelnemers de 
kans om een actieve bijdrage te leveren aan 
hoe de dijkversterking eruit moeten komen 
te zien en wat zij belangrijk vonden. Met 
behulp van deze informatie zijn nu de voor-
keursalternatieven bepaald. 
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In deze derde nieuwsbrief van de dijkversterking Hansweert blikken we kort terug op 
de informatieavond van 23 oktober jl. Het belangrijkste nieuws was dat de huizen aan 
de Veerweg behouden kunnen blijven. Daarnaast laten we Leonard Pekaar van Van 
der Straaten Aannemingsmaatschappij B.V. aan het woord. Hij is een belangrijke be-
langhebbende met wie het projectteam goed contact heeft. Ook komen we kort terug 
op het natuuronderzoek dat afgelopen zomer is uitgevoerd en waarvan de resultaten 
inmiddels bekend zijn. Tot slot gaan we in op het verdere proces van de dijkverster-
king, nu de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD gereed is. We wensen u veel lees-
plezier!

“De dijkversterking bij Hansweert wordt voor het grootste 
deel ge� nancierd 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.”

Dijkversterking Hansweert krijgt vorm! 

De informatieavond over de dijkver-
sterking trok ook nu weer veel be-
langstellenden.



Verstand van dijkver-
sterkingen heeft Le-
onard Pekaar wel. De 
algemeen directeur 
van Van der Straaten 
Aannemingsmaat-
schappij B.V. voert al 

jaren waterbouwkundige projecten uit voor het waterschap. 
Maar in Hansweert staat hij aan de andere kant van de lijn: 
zijn bedrijf ligt buitendijks. De geplande dijkversterking kan 
de bedrijfsvoering problemen bezorgen. Daarom benaderde 
het waterschap hem twee jaar geleden al om mee te denken 
over het project.

Verstand van dijkver-
sterkingen heeft Le-

‘Belangrijk voor het dorp, lastig voor ons’

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?

‘We werken in de grond-, weg- en waterbouw. Onze huidige 
locatie ligt letterlijk op de grens van water en zee. Met een eigen 
strandje en een haven, welk bedrijf heeft dat nou’, zegt Leonard 
trots. ‘Er is geen andere plek in Zeeland die ons dit biedt. Tien 
jaar geleden zijn we begonnen met het opnieuw inrichten van 
het terrein. Het nieuwe kantoor staat en de laatste investeringen 
voeren we binnenkort uit. Tijdens een informatieavond zeiden 
inwoners: Hansweert is Van der Straaten en Van der Straaten 
is Hansweert. Bijna al onze ruim 100 medewerkers komen uit 
Zeeland. Veel wonen in Hansweert, Schore of Kapelle. Wij willen 
hier niet weg.’

Bang voor een superstorm? Welnee!
Het bedrijf ligt direct aan de zee, dus buiten de bescherming 
van de dijk. ‘Of we wel eens last hebben van overstromingen? 
Welnee, het water klotst bij een fl inke storm soms tegen de 
buitenmuren van het kantoor. In het oude kantoor kwam het 
wel eens binnen. Maar een superstorm zie je dagen van te voren 
aankomen. Dan zorg je dat je weg bent. Kijk, voor de inwoners 

van het dorp is de dijkversterking belangrijk en ook voor onze 
eigen veiligheid. Maar voor het bedrijfsterrein veel minder. Dan 
staat hier wat water, ach ja. Het is ook twee keer per dag laag 
water en dan is het weer weg.’

Korte lijnen
‘Het contact met het projectbureau is goed. We hebben korte 
lijnen en ze informeren ons netjes. We snappen het belang van 
de dijkversterking, maar vrezen wel voor de gevolgen voor ons. 
De dijk moet waarschijnlijk zo’n twee à drie meter omhoog. Dat 
betekent dat de dijk ook breder wordt, maar daar is geen ruimte 
voor. De dijk kan niet onze kant op, want dan kunnen onze grote 
werkstukken er niet meer uit. Aan de andere kant zitten tuinen 
van inwoners van Hansweert. Bovendien moeten we tijdens het 
verhogen van de dijk, wel ons werk kunnen doen. Al met al een 
lastige situatie. We zetten nu onze eisen op een rijtje. Op basis 
daarvan gaan we weer in gesprek met het waterschap. We moe-
ten er samen zien uit te komen.’
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Colofon

Inventariserend natuuronder-
zoek bij Hansweert afgerond 

In onze vorige nieuwsbrief schreven we over 
het natuuronderzoek dat we het hebben 
uitgevoerd rondom de dijkversterking 
Hansweert. Het onderzoek was nodig om in 
beeld te brengen welke natuurwaarden er 
op dit moment aanwezig zijn om hier straks 
bij de uitvoering van de dijkversterking zo 
goed mogelijk rekening mee te kunnen 
houden. Onderdeel van het natuuronder-
zoek was het vleermuisonderzoek. Een 
tijdrovende klus die plaatsvond tijdens de 
avond- en nachtelijke uren op en rondom de 
dijk Hansweert. 

Het onderzoek werd uitgevoerd met een zo-
genaamde bat-detector, een klein appara-
tje dat de sonargeluiden van vleermuizen 
omzet in voor mensen hoorbare geluiden. 
Op enkele plekken bij de kern van Hans-
weert zijn verblijfplaatsen aangetroffen 
van de gewone dwergvleermuis. Ook de 
zogenaamde ‘laatvlieger’ is waargenomen, 
maar alleen overvliegend. Allemaal soorten 
die niet zeldzaam zijn en algemeen voorko-
men. Tijdens het vleermuisonderzoek zijn 
op diverse locaties ook rondtrekkende egels 
waargenomen. 

Op de kruin van de dijk zijn broedende vo-
gels waargenomen, zoals de graspieper en 
de kneu, terwijl aan de buitendijkse kant op 
één locatie  een broedende bontbekplevier 
is waargenomen. Maar ook de diversiteit 
aan broedvogels op het baggerspeciede-
pot en het oude sluizencomplex is groot. 
Zo zijn onder andere broedende fazanten, 
tureluurs, scholeksters en een veldleeuwe-
rik aangetroffen. Ook is een kleine kolonie 
gierzwaluwen waargenomen in een van 
de gebouwen langs de dijk. De pier in de 
haven van Hansweert is een belangrijke plek 
gebleken voor rustende kustvogels tijdens 
hoogwater. We noemen dit een hoogwater-
vluchtplaats (HVP). 

Een bijzondere amfibie die voorkomt op het 
baggerspeciedepot en het oude sluizen-
complex is de rugstreeppad. Zoals de naam 
al zegt is dit dier eenvoudig herkenbaar 
aan de streep op de rug, maar het meest 
herkenbare is zijn roep. Van heinde en verre 
hoort men op zwoele zomeravonden de 
baltsroep van dit kleine kikkertje. 
Bijzondere plantensoorten die zijn waarge-
nomen zijn brede orchis, klavervreter, kat-
tendoorn, gewone agrimonie en aardaker. 
Het volledige natuuronderzoek is terug te 
vinden op de website www.scheldestromen.
nl/hansweert.

Kiek ‘s
Notitie Reikwijdte en Detail-
niveau gereed

Voordat we de dijk bij Hansweert kunnen 
versterken, moeten er eerst een aantal 
formele  procedures doorlopen worden. 
Deze procedures zijn belangrijk voor ons 
en de omgeving, omdat we zorgvuldig 
te werk willen gaan en de omgeving op 
de juiste momenten in de gelegenheid 
stellen om formeel inspraak te kunnen 
geven op onze plannen. Dat betekent 
nauwkeurig kijken naar alle verschillende 
belangen en mogelijkheden voor de dijk-
versterking. De werkzaamheden zullen 
hoe dan ook impact hebben op de omge-
ving. Denk aan verkeershinder, geluids-
overlast, verandering van het landschap 
en natuurwaarden, etc. Deze invloeden 
moeten we nauwkeurig in beeld brengen 
voordat de schop de grond ingaat. Een 
eerst stap om dit doel te bereiken is 
het opstellen van de Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau (NRD). De NRD geeft 
inzicht in het probleem, waarom is de 
dijk op dit moment niet sterk genoeg. 
Om het probleem op te lossen moeten er 
onderzoeken uitgevoerd worden. Welke 
onderzoeken dit zijn leggen we vast in 
de NRD. Op de NRD kunnen belangheb-
benden een zienswijze indienen. Een 
aantal partijen hebben dit gedaan. Deze 
zienswijzen kunnen de NRD vollediger 
maken en zaken die we over het hoofd 
hebben gezien kunnen hierin meege-
nomen worden. De resultaten van de 
uitgevoerde onderzoeken leggen we vast 
in een Milieu Effect Rapportage, de MER. 
Hierover zullen wij u in een volgende 
nieuwsbrief nader over informeren. De 
provincie is de instantie die de zienswij-
zen beoordeelt. 

Het projectteam Dijkversterking Hansweert wenst alle lezers 
prettige kerstdagen en een voorspoedig 2019!

Tijdens het natuuronderzoek zijn ook een aantal egels gezien.


