
De afgelopen maanden heeft het projectteam 
intensief contact gezocht en gehad met alle 
direct betrokkenen bij de dijkversterking 
Hansweert. Publieke partijen, natuuror-
ganisaties, bedrijfsleven en bewoners. De 
veiligheidsopgave voor het project is groot 
en duidelijk, maar het gaat met betrokkenen 
vooral over hoe deze opgave op een goede en 
reële manier ingevuld wordt. Goed ten aan- 
zien van vormgeving en inpassing, maar ook 
acceptabel in tijd en geld. 

Met de bewoners zijn vier dijkateliers gehou-
den die per sessie verdeeld waren over drie 
gedeelten van de dijk: de kanaalzone, de 
dorpskern en het landelijk gebied. Er is veel 

informatie opgehaald, soms heel helder zoals 
de wens om het behoud van de huizen aan de 
Veerstraat, maar ook vaak heel gevarieerd. 
Mijn oproep aan de bewoners is om ons te 
helpen door met een paar sterke wensen te 
komen waar iedereen achter staat. Denk daar-
bij ook aan uitzicht, beleving en probeer een 
beeld te vormen van de gehele oplossing. Dat 
helpt ons in de afweging van mogelijke oplos-
singen om te komen tot kansrijke varianten 
waarbij de contouren van de dijkversterking 
al vorm krijgen. Rest mij nog om u een mooie 
zomer toe te wensen!

Bert Kortsmit, Projectmanager 
Dijkversterking Hansweert

Onderzoeksbureau BTL onderzoekt dit jaar 
de flora en fauna rond Hansweert vanwege 
de geplande dijkversterking. Geen alle-
daags onderzoek maar wel noodzakelijk en 
verplicht volgens de Wet natuurbescherming. 
Zoals verwacht is er een aantal beschermde 
broedvogels gesignaleerd, zoals de graspie-
per, slobeend, kievit, scholekster, rietzanger 
en de kneu. Ook blijkt in het oude sluizen-
complex de Argusvlinder te huizen en zijn 
enkele bijzondere orchideeënsoorten aange-
troffen. De rugstreeppad, een klein kikkertje 
dat in de zomermaanden van zich laat horen, 

werd eveneens in het oude sluizencomplex  
en op het baggerspeciedepot aangetroffen.

Het onderzoek startte eind april met het 
inventariseren van huismussen en rugstreep-
padden. Begin mei werd begonnen met de 
inventarisatie van vleermuizen. Dit gebeurt 
met een zogenaamde batdetector. Dit kastje 
ter grootte van een mobiele telefoon vangt 
de geluiden op die vleermuizen maken. Voor 
het menselijk oor zijn deze geluiden niet te 
horen, vanwege de hoge frequentie. Het on-
derzoek is tamelijk intensief. Maar liefst twee 
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In deze zomereditie van de nieuwsbrief over de dijkversterking Hansweert blik-
ken we terug op wat we het afgelopen halfjaar hebben gedaan en kijken we ook 
een stukje vooruit. Natuurlijk willen we van de gelegenheid gebruik maken om al 
onze lezers een mooie zomer en prettige vakantie toe te wensen!

“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.”

Stand van zaken

Speuren naar vleermuizen 



Het was warm, eind juni in het vergaderzaaltje van het dorpshuis Kaj 
Munk. Terwijl op het terras een aantal Hansweerters een wedstrijd van 
het wereldkampioenschap voetbal volgden, waren boven circa 15 inwo-
ners aanwezig bij het dijkatelier.

Het waterschap organiseerde deze dijkateliers om inwoners mee te 
laten denken over de manier waarop het uiteindelijke ontwerp van de 
kustversterking vorm kan krijgen. Omgevingsmanager Alex de Smet 
lichtte kort toe waarom de dijkversterking nodig is en Klaas Kaslander 
(adviseur Techniek) toonde een groot aantal mogelijkheden waarop 
je de verschillende problemen van het dijkvak op kunt lossen. Hiertoe 
is het dijktraject opgesplitst in drie deeltrajecten: de dorpsrand, het 
landelijk gebied en de sluizen.

Geconstateerd is dat de dijk te laag is en dat de stabiliteits- en piping-
problematiek moet worden aangepakt. Dit hoogtetekort varieert van 
60 centimeter tot circa drie meter. 

Samen met de aanwezigen werd gekeken op welke manieren deze 
problemen opgelost kunnen worden en wat zij belangrijk vinden in 
het ontwerp van de dijkversterking. Landschapsarchitect Robbert de 
Koning tekende de verschillende wensen en ideeën van omwonenden 
en versterkingsmogelijkheden in op kaarten van het projectgebied. 
Dit is opgedeeld in drie zones: de dorpskern, het buitengebied en de 
kanaalzone van Hansweert. 

Verdeeld over twee dagen waren er vier dijkateliers met in totaal 35 
deelnemers. Met deze mensen ontstonden interessante gesprekken 
die voor het waterschap waardevolle informatie opleverden. Dat de 
inbreng van de aanwezigen divers was blijkt uit een aantal van de 
onderstaande reacties:

• Dijktraject Landelijk gebied: In het landelijk gebied zit de span-
ning tussen de belangen van de agrariërs aan de binnenzijde van 
de dijk en het Natura 2000 gebied Westerschelde & Saeftinghe 
buitendijks. De meningen over de meest geschikte oplossing hier 
(binnendijkse versterking, ofwel buitendijkse versterking) waren 
dan ook verdeeld tijdens de dijkateliers. 

• Dijktraject Dorpsrand: In dit gebied zit de uitdaging in het reali-
seren van een dijkversterking tussen de bebouwing van het dorp 
Hansweert en het gebouw van Van der Straaten. Daarbij geven de 
bewoners aan dat zij het belangrijk vinden om de woningen aan 
de Veerweg te behouden en het toepassen van een constructie 
(damwand) wordt hier als meest geschikte maatregel gezien. 

• Dijktraject Kanaalzone: De hoogteopgave is hier beperkt en er is 
meer ruimte beschikbaar voor een dijkversterking. ‘Hou het sim-
pel’ was hier daarom het devies van de bewoners, waarbij er wel 
aandacht moet zijn voor het behoud van het oude sluizencomplex. 

Hiermee gaan we de komende tijd aan de slag om mogelijke oplos-
singsrichtingen te bedenken voor de kustversterking. Deze worden dan 
natuurlijk ook weer aan de inwoners van Hansweert gepresenteerd!

keer per nacht gingen de onderzoekers het 
gebied in. De eerste keer in de avondsche-
mer, wanneer de vleermuizen voor de eerste 
keer uitvliegen. De tweede keer vindt plaats 
tijdens de ochtendschemering. Dan vliegen 
ze nog een keer uit. Tot nu toe is er een aantal 
dwergvleermuizen aangetroffen.
In juli is nog een aantal bezoeken gepland 

voor de gierzwaluwen en zomer- en kraam-
verblijven van vleermuizen. In augustus wordt 
nog gezocht naar paar- en winterverblijven 
van vleermuizen. In september dit jaar zijn de 
definitieve resultaten bekend die u kunt lezen 
op www.scheldestromen.nl/hansweert. 

Dijkateliers Hansweert
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Stuur een mail naar hansweert@scheldestromen.nl. Of kijk op www.scheldestromen.nl/hansweert. 

Vragen?

“Het lijkt wel een modewoord: burger-
participatie! Dit betekent dat burgers en 
belanghebbenden al in een vroeg stadium 
worden betrokken bij planvorming door 
de overheid. En dit in een open proces, 
zonder dat de uitkomst al vast staat. Voor 
het waterschap betekent dit dat we bij 
onze projecten in een heel vroeg stadium 
communiceren. Bijvoorbeeld door het 
organiseren van informatieavonden. We 
leggen dan uit wat het probleem is. In het 
geval van de dijkversterking Hansweert zijn 
dat de nieuwste veiligheidsnormen, die er-
voor zorgen dat de dijk binnen enkele jaren 
versterkt moet worden. 

Daarna presenteren we verschillende oplos-
singsrichtingen over de manier waarop we 
de dijk kunnen versterken. Enkele meters 
ophogen, betekent  ook verbreding van de 
dijk. Dat kan aan landzijde of aan de kant 
van de zee. Maar dat kan dan weer beteke-
nen dat er huizen moeten verdwijnen of dat 
er natuur moet worden gecompenseerd. Of 
toch niet? Zijn er ook alternatieve metho-
den om de dijk wel te verhogen, maar niet 
te verbreden? En hier ontstaat vaak het 
onbegrip bij de omwonenden.

Immers, de betrokken inwoners zijn van 
mening dat het waterschap toch zelf wel 
weet wat uiteindelijk de beste oplossing 
is? Waarom dan verschillende scenario’s 
presenteren? En het waterschap weet toch 
allang wat er straks gaat gebeuren, maar ze 
zeggen het nog niet!

Zo werd ik tijdens de informatieavond in 
Hansweert van 8 februari jl. aangesproken 
door mevrouw Van ’t Westende. Zij nodigde 

ons uit om langs te komen en dit hebben 
we enkele weken geleden gedaan. De buren 
waren inmiddels ook aangeschoven en we 
hebben hun zorgen aangehoord en een 
toelichting gegeven op onze plannen. Met 
als geruststellende eindconclusie dat de 
sloop van woningen wel het laatste is waar 

we als waterschap aan denken. Dit stelde 
de bewoners gerust en voor mij persoonlijk 
was het een ervaring van directe burgerpar-
ticipatie. Leuk en dankbaar!”

Dijkgraaf, Toine Poppelaars 

Tijdens de eerste informatieavond op 8 februari dit jaar, werd dijkgraaf Toine Poppelaars aangesproken door mevrouw Van 
’t Westende uit Hansweert. Zij maakte zich zorgen over mogelijke sloop van haar woning vanwege de geplande dijkverster-
king. In gezelschap van Bert de Smet (portefeuillehouder Waterkeringen van het waterschap) en Alex de Smet, omgevings-
manager bij het waterschap kwam hij zelf polshoogte nemen. Hij maakte hiervan het volgende verslag:


