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Alle dijken en duinen in Nederland moeten een superstorm kunnen trotseren. We toetsen daarom iedere vijf jaar hoe sterk onze waterkering is. Tot 2015 zijn er ruim honderd stukken kust in Nederland die versterkt moeten worden. Die heten samen het
‘Hoogwaterbeschermingsprogramma’ (HWBP). Van die honderd projecten, moeten er
acht heel dringend aangepakt worden, de zogenaamde ‘Zwakke Schakels’. Eén van deze
Zwakke Schakels is Nolle-Westduin in Vlissingen. Het waterschap heeft ervoor gezorgd
dat het kustvak dit jaar weer sterk genoeg is.

Kust is weer sterk!
Na anderhalf jaar hard werken is het eindelijk zover:
kustversterking Nolle-Westduin is bijna klaar. En dat ging
niet zonder slag of stoot, want bijna alles is voorbij gekomen. Een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog, wegzakkende kranen en een zoektocht naar een mijnenveld.
Toch is het gelukt om dit stuk kust weer sterk genoeg te
maken om een superstorm te weerstaan. Op 30 juni sloten
we het project feestelijk af met een triatlon. Tientallen deelnemers namen het kustvak in gebruik door te zwemmen,
te fietsen en te hardlopen. Ook werd de peilpaal op het
Nollestrand onthuld. Op deze paal is met een V-teken de
waterstand aangegeven bij een superstorm.

We hebben in totaal 2.5 kilometer waterkering aangepakt.
Vanaf de Boulevard (Nollestrand) in Vlissingen tot aan de
Galgeweg (hotel Westduin). De duinen zijn flink verbreed,
de dijk is overslagbestendig gemaakt en de steenbekleding
aan de zeezijde is verbeterd. Daarnaast zijn er nieuwe fietsen wandelpaden, parkeerterreinen en overgangen aangebracht. In de toekomst komt er ook nog een nieuw natuurgebied. Hierover kunt u verderop in de nieuwsbrief meer
lezen. Ook moet er nog helm worden ingepland op sommige
delen van de duinen, dit gebeurt de komende maanden.
Nu het kustvak Nolle-Westduin weer sterk is, stopt ook deze
nieuwsbrief. We willen u van harte bedanken voor de interesse in ons werk!

Werk Galgeweg
Nu het gebied Nolle-Westduin weer helemaal op orde is,
gaan we ook de Galgeweg een opknapbeurt geven. Eind
oktober, na de herfstvakantie, start aannemer BAM met het
werk. Alle slechte plekken in de weg worden eruit gehaald,
opgevuld en afgedekt met een nieuwe laag asfalt. Aan beide
zijden komt een strook doorgroeistenen. Dit zijn betonnen
stenen waar het gras doorheen kan groeien. De berm blijft
dan een stevige uitwijkmogelijkheid, maar de weg ziet er
niet breder uit en de berm lijkt nog even groen.
Tijdens het werk is de Galgeweg afgesloten voor verkeer.
Het werk wordt in fases uitgevoerd, zodat aanwonenden en
bestemmingsverkeer wel toegang hebben tot aanliggende
percelen. Ook de bedrijven aan de weg blijven bereikbaar.
Het fietspad langs de Galgeweg blijft toegankelijk voor fietsers. Er worden omleidingsroutes aangegeven voor al het
andere verkeer. Halverwege november moet het werk klaar
zijn. Wij vragen begrip voor de overlast.

Cadeau
We hebben geprobeerd om de overlast van de dijkversterking zoveel mogelijk te beperken. Het is gelukt om alles binnen anderhalf jaar voor elkaar te krijgen, dankzij de goede
samenwerking met andere overheden en de aannemers.
Ondanks alle inzet heeft de omgeving altijd last van het
werk, daar kunnen we niet onderuit. We willen daarom iets
teruggeven aan de omwonenden.

Daar hebben we uw hulp bij nodig! Bedenk een leuk cadeau
voor de omgeving. Het moet wel praktisch uitvoerbaar zijn,
betaalbaar (maximaal € 5000,-) en een duidelijke relatie
hebben met de kustversterking. Wees creatief en stuur uw
idee naar communicatie@scheldestromen.nl. We zullen het
beste idee kiezen en via de website www.kustversterking.nl
bekend maken.

Vliegshow van vogels
Heeft u het vreemde ‘huisje’ op het duin al zien staan? Ga
er vooral eens rustig zitten. Dan ziet u vanzelf waarom dit
een vogelkijkhut is. Het gebied tussen Nolle en Westduin
ligt namelijk midden in een vogeltrekroute. Vooral in het
najaar – van half augustus tot half november – trekken op
sommige dagen letterlijk honderdduizenden vogels langs de
Walcherse kust naar het zuiden.
De duinen vanaf Westkapelle tot aan Vlissingen vormen
voor hen een handig oriëntatiepunt zodat ze de goede kant
op vliegen. Op die dagen gaat er een stroom kwikstaarten,
zwaluwen, graspiepers en later in het seizoen lijsters, vinken,
ganzen, kieviten en spreeuwen langs de Nolle. Een vliegshow, die u gratis kunt bekijken. Wel redelijk vroeg uit de
veren, want zeker het ‘kleine spul’ vliegt vooral de eerste
uren van de dag. Roofvogels als visarenden, wouwen, kiekendieven en buizerds gaan meestal wat later de lucht in.
Over buizerds gesproken, op 15 oktober vorig jaar kwamen
er binnen vier uur zo’n 183 langs, een wel heel spectaculair
schouwspel. En als er niks vliegt, kunt u nog altijd gewoon
lekker in de hut bijkomen van een strandwandeling.
De vogelkijkhut is geschonken door provincie Zeeland.
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Kijk voor meer informatie over de vogeltrekroute op:
www.trektellen.nl en www.deltabirding.nl

Dode bomen achter de duinen?
Herfstachtige taferelen in augustus, het was een raar zicht.
Terwijl iedereen genoot van de laatste mooie stranddag, hadden veel bomen achter de duinen hun bladeren al verloren.
Dat had niets te maken met het weer, maar alles met het
zoute water. Karel Leeftink, boswachter bij Staatsbosbeheer,
gaat met ons het gebied in.

Meteen begint Karel enthousiast om zich heen te wijzen.
“Hier heb je lamsoor en daar staat een veld vol zeeasters.
Ruik maar eens de honinggeur van die bloem, dat trekt
weer vlinders aan en mooie vogels.” En inderdaad, een
pot potpourri is er niets bij. Maar bijzonder is het wel, zilte
natuur aan de landskant van de duin. Daarnaast zijn de
dode bomen ook geen mooi zicht. Leg dat maar eens uit!

Boom op het hoofd?
“Tijdens de kustversterking is zeewater door de duinen
het achterland binnengekomen”, vertelt Karel. “En daar
kunnen bomen slecht tegen. Verder landinwaarts wordt
het water steeds zoeter door de invloed van regen en
grondwater. Daarom zie je dat de voorste rij bomen kaal
is, terwijl de bomen een paar meter verder wel bloeien.”
Kan een boom niet ineens op ons hoofd belanden, vragen
we bezorgd. “Nee hoor”, zegt Karel geruststellend. “We
houden goed in de gaten of het veilig is. Als het nodig is,
halen we bomen weg.”

Een nieuwe slaapplek
“Dode bomen zijn een bron voor nieuw leven. Op het eerste gezicht ziet het er misschien dood uit, maar van dichtbij
zie je dat het bruist van leven. Paddenstoelen, schimmels
en klein grut zoals pissebedden en oorwurmen gebruiken
de schors. Maar ook spechten en spreeuwen zijn gek op de
holle boomstammen. Voor hun betekent een dode boom
gewoon een nieuwe slaapplek.”
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Lekker bramen plukken

“En straks?”, vervolgt Karel. “We moeten een bos aanleggen ter compensatie voor de bomen die gekapt zijn. Dan
krijg je hier een prachtig natuurgebied met een zoute
en zoete kwel. Daar kunnen bijzondere dingen ontstaan.
Achter de duinen zullen er duindoorns groeien, meidoorns
en sleedoorn. Zeker in de herfst zal het een mengelmoes
van kleuren worden. Van bramen en rode besjes tot helmgras. Verder landwaarts zullen weer hele andere planten
gaan groeien.”

Fantasie staat voorop!
Het is de bedoeling dat mensen hier echt gaan genieten
van de natuur. Zo wordt een stukje van het gebied ingericht als speelbos voor kinderen. Plastic toestellen zijn uit
den boze, er is alleen plaats voor natuurlijke materialen.
“Nergens in Nederland mogen kinderen in de duinen
spelen. Door hier een plek met zand aan te leggen, kan
dat straks wel. Laat ze maar zandkastelen maken, boomstammen verslepen en hutten bouwen. Iedere dag ziet
het speelbos er anders uit. De fantasie van kinderen staat
voorop!”

De metamorfose…

Nieuw
Vanuit de lucht gezien.

Nieuw
Vanaf de overgang bij de Burgemeester Van Woelderenlaan
kan iedereen nu heerlijk over de dijk fietsen.

Nieuw
De Burgemeester Van Woelderenlaan kreeg o.a. een
vrijliggend fietspad, parkeerpaaltjes en 30 km- inrichting.

Oud
In 2005 was het een heel ander zicht.

Oud
Vroeger was het flink ploeteren door het zand.

Oud
Vóór de kustversterking zag het er heel anders uit.

Het gebied Nolle-Westduin is zo veranderd door de kustversterking, dat we bijna zouden vergeten hoe het er vroeger uitzag. Op deze pagina’s zetten we daarom de foto’s van voor en na de
metamorfose nog eens naast elkaar. Herkent u de locaties nog?

Nieuw
De overgang bij Westduin is nu een slingerpad over de duinen met
bankjes onderweg om even het zand uit de schoenen te kloppen.

Nieuw
Onder de duinen kan volop gefietst en geskeelerd worden.

Nieuw
Als de duinen straks wat groener zijn, ziet de trap mét leuning er nog
mooier uit.

Oud
De duinen waren hier vroeger zo laag, dat het maar een korte wandeling was om het strand te bereiken. Wel makkelijk, maar niet veilig
tijdens een storm.

Oud
De oude weg is helemaal verdwenen. Onder het zand. Met de
auto onder de duinen rijden kan niet meer.

Oud
Soms kon je bijna niet meer zien dat er een trap was!

Prikkeldraad of niet?
Prikkeldraad langs de wandelpaden. Niet alle strandliefhebbers waren blij met deze nieuwe afrastering. Bezoekers zijn
vooral bang dat kinderen zich eraan bezeren. Toch schrikt
prikkeldraad mensen wel goed af om niet door de duinen
te lopen. Daarnaast is het makkelijker in onderhoud. Als
iemand namelijk leunt op het draad, blijft het netjes strak
staan door de krammetjes. Bij een glad draad, gaat het
draad meteen over een hele grote afstand loshangen. Om
toch een oplossing te vinden, hebben we bij de drukste
strandovergangen het prikkeldraad vervangen door glad
draad. Zo kan iedereen veilig naar het strand en blijven de
duinen goed beschermd.

Kustversterking.nl
Speciaal voor alle Zeeuwse kustversterkingen van het
waterschap, is er een nieuwe website gemaakt:
kustversterking.nl. Op de website zijn naast algemene
informatie over de projecten, ook de laatste nieuwtjes
te vinden. Zo zijn er excursies naar de Herdijkte Zwarte
Polder, is er een prijsvraag rondom Nolle-Westduin
en blikken we terug op het Zandfeest in NieuwvlietGroede. Ook onderwerpen zoals de schaderegeling en
uitleg over de toetsing hebben een plek op de website.

Dag van de dijk
Zaterdag 18 september vierden we de Dag van de Dijk
in Yerseke. De zon scheen, er waren zeemansliederen
en volop activiteiten. Hoewel het ‘s ochtends wat rustig was, zijn er uiteindelijk toch rond de 1000 bezoekers geweest. We organiseerden deze dag samen met
Rijkswaterstaat om uitleg te geven over alles wat er
gebeurt rondom waterbeheer.
Bij de haven stonden kraampjes waar steeds weer wat
anders te doen was. Zo konden bezoekers bij projectbureau Zeeweringen raden hoeveel een breuksteen
weegt, bij het waterschap was er een voelwand met
daarin onder andere een echte muskusrat en konden
mensen bij de Zuid Westelijke Delta luisteren naar oude
verhalen. Ook de rondvaartboot van Rijkswaterstaat en
fotoworkshop van Marcel Kentin waren erg populair.
Daarnaast was er voor de kinderen een eigen tent met
volop activiteiten. Ook werd er geld ingezameld onder
de collega’s, voor de slachtoffers in Pakistan. We haalden € 1183,22 op!

Kustversterking.nl vervangt de internetpagina’s van
waterschap Zeeuwse Eilanden en waterschap ZeeuwsVlaanderen die over de kustversterking gaan. Door de
vele projecten door heel de provincie, was de informatie versnipperd. Nu er een speciale website is, kan
iedereen meteen zien waar het waterschap aan het
werk is.

Het nieuwe gebied
De paden in het gebied zijn helemaal klaar. Op dit kaartje vindt u een overzicht van de nieuwe indeling.
In de vorige nieuwsbrief hadden we al een kaart gepubliceerd, maar die bleek niet helemaal compleet te zijn.
Nu staan alle wandel- fiets- en ruiterpaden aangegeven. Ook de overgangen staan erop.
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Blijf op de hoogte
Het waterschap houdt belangstellenden graag op de hoogte
van de werkzaamheden, onder andere via de nieuwsbrief.
Nu Zwakke Schakel Nolle-Westduin bijna is afgerond, is dit
de laatste nieuwsbrief van het project. Vindt u het interessant om op de hoogte te blijven van Zwakke Schakel West
Zeeuws-Vlaanderen? Meld u dan aan via de website
www.kustversterking.nl. Geef daarbij aan of u hem per post
of via de mail wilt ontvangen. U kunt ons vanzelfsprekend
ook bellen.

Twitter

Informatie over het werk aan de kustversterking is ook te
vinden op Twitter onder de naam Zwakke Schakels. Iedere
dag vindt u hier korte berichten over de kustversterkingen,
evenementen en het werk van de waterschappers. Zo krijgt
u een kijkje achter de schermen. Kijk op:
www.twitter.com/zwakkeschakels.

Contact
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen,
opmerkingen of suggesties? Neem dan gerust contact met
ons op via het telefoonnummer 088-2461000 (lokaal tarief).
Inhoudelijke vragen: André Marinisse
Vragen over de uitvoering: Coen Bertijn
Vragen over voorlichting: Emilie Sturm
Als u een klacht heeft over het werk en er niet uitkomt
met bovenstaande medewerkers, kunt u contact opnemen
met Joséphine van Belzen, klantcoördinator.

Colofon

Het project Zwakke Schakels is een initiatief van het ministerie
van Verkeer en Waterstaat. Het ministerie treedt op als financier en is verantwoordelijk voor de aansturing en realisatie
van de versterking van de kust. Waterschap Zeeuwse Eilanden
voert het werk uit in nauw overleg met Rijkswaterstaat,
projectbureau Zeeweringen, de gemeenten Veere en
Vlissingen en de provincie Zeeland.
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