Dijkversterking

Krabbendijke

Een project van Rijkswaterstaat
en waterschap Scheldestromen
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Zeeuwen hoeven zich geen zorgen te maken
over natte voeten. De dijken beschermen
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Zeeland tegen overstromingen. Projectbureau
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Zeeweringen zorgt ervoor dat dit in de
toekomst zo blijft. Tot en met 2015 versterken
we de dijken, in totaal 325 kilometer. Dit jaar
is onder andere dijktraject Krabbendijke aan de
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beurt. Het werk is ruim vier kilometer lang en
loopt vanaf Roelshoek tot aan de Nieuwelandseweg.
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We werken tussen half maart en november.

Krabbendijke

Roelshoek

Werken aan veiligheid
We versterken dijktraject Krabbendijke door het
aanbrengen van nieuwe steenbekleding.
Van Roelshoek tot voorbij de dijkovergang bij de
Karelpolderweg overlagen we de oude
steenbekleding op het onderste deel van de dijk met
breuksteen en gietasfalt. Daarboven en in de rest
van het dijktraject zetten we nieuwe betonzuilen.
Helemaal onderaan de dijk leggen we een nieuwe
kreukelberm aan. Om het natuurherstel te

bevorderen, strooien we het gietasfalt af met
lavasteen en gebruiken we betonzuilen met een
speciale eco-top. Op deze materialen hechten
wieren en planten zich goed.
Planning en werktijden
We voeren het werk uit tussen half maart en
november. We streven ernaar het gedeelte tussen
Roelshoek en de dijkovergang bij de Karelpolderweg
eerder klaar te hebben. Zo kunnen vogels hier
zo snel mogelijk weer in alle rust naar eten zoeken.
In principe werken we van maandag tot en met
vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur. Bij uitzondering
kunnen ook werkzaamheden plaatsvinden op
zaterdag. Dit melden we vooraf in onze digitale
nieuwsbrief.
Dijktraject afgesloten
Vanwege de veiligheid is het dijktraject afgesloten.
Ook wanneer er niet (zichtbaar) gewerkt wordt,
mogen mensen de dijk niet betreden. Wandelaars,
vissers en pierenstekers kunnen hier tijdelijk niet
terecht. De transportroute is gedeeltelijk afgesloten
voor fietsers en wandelaars. Fietsers die het
knooppuntennetwerk volgen, worden omgeleid.
We geven dit met borden aan.

Om overlast voor strandbezoekers te voorkomen,
plaatsen we een afscheiding tussen het werkgebied
en het strand. We leggen een tijdelijke dijkovergang
aan, zodat werkverkeer niet in de buurt van het
strandje rijdt.
Makkelijk te water
In het dijktraject liggen vier zwemovergangen. Zo
kunnen recreanten makkelijk het water bereiken.
We leggen deze zwemovergangen op dezelfde
locaties terug aan. De trappen op het bovenste
gedeelte van de dijk blijven behouden.
Fietsen langs de Oosterschelde
We leggen een nieuw buitendijks onderhoudspad
aan. Goed nieuws voor fietsers: na afronding
van de werkzaamheden stelt het waterschap dit pad
open voor recreanten. Zij kunnen straks vanaf
Roelshoek tot aan de dijkovergang bij de
Nieuwlandseweg langs de Oosterschelde fietsen.

Altijd actueel
Wilt u op de hoogte blijven van de dijkversterking in
Krabbendijke? Meld u dan aan voor onze digitale

Strandje wel open
Het strandje van Roelshoek valt buiten het
werkgebied. Het blijft de hele werkperiode open.

nieuwsbrief op www.zeeweringen.nl. U kunt ons ook
volgen op Twitter: @Zeeweringen.

