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Aanleiding
In 1996 is een begin gemaakt met de versterking van de zeeweringen langs de
Westerschelde. Door Rijkswaterstaat werd geconstateerd dat bij de werkzaamheden
verschillen in de vormgeving optraden tussen de dijkvakken waaruit de zeewering bestaat.
Daarom is aan de Dienst Landelijk Gebied (DLG)gevraag een landschapsvisie op de
zeeweringen van de Westerschelde op te stellen. Deze is in november 1998 vastgesteld
door het projectbureau Zeeweringen.
Vanaf dit moment wordt bij elk op te stellen bestek voor de aanpassingvan de
zeeweringen van de Westerschelde rekening gehouden met de adviezen uit de
landschapsvisie.
Landschapsvisie algemeen
Het landschap op en rond de zeewering wordt bepaald door de Westerschelde en door de
zeewering zelf, die zich als een continu lijnvormig element door het landschap beweegt.
Uit de landschapsvisie blijkt dat de continuïteit wordt bepaald door:
•
•
•
•
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waterdynamiek;
vegetatie;
historische dijkopbouw;
waterkerende functie.

Het continue, lijnvormige kenmerk van de zeewering dreigt echter te verdwijnen. Op basis
van technische randvoorwaarden, de (min of meer toevallige) beschikbaarheid van het
materiaal en de aanwezige natuurwaarden en -potenties en administratieve grenzen
worden verschillende typen bekledingsmaterialen toegepast. Hierdoor treden grote
verschillen op binnen dijkvakken en tussen de dijkvakken onderling.
De landschapsvisie geeft aan hoe bij de aanpassingenvan de glooiingen aantasting van het
beeld voorkomen/beperkt kan worden. Het beeld bestaat uit een horizontale zonering van
bekledingsmaterialen op het dijklichaam en is tot stand gekomen door het patroon van
bekledingsmaterialen te laten 'reageren' op de eerder genoemde aspecten.
Het advies komt in het kort neer op de volgende punten:
1. Het benadrukken van de horizontale opbouw door het toepassen van verschillende
materialen in de onder- en de boventafel;
2. Donkere materialen gebruiken in de ondertafel;
3. Lichte materialen gebruiken in de boventafel;
4. Verticale overgangen beperken en zo min mogelijk in de boven- en ondertafellaten
samenvallen;
5. Onderhoudspad niet met asfalt verharden, maar bijvoorbeeld met betonblokken, om zo
min mogelijk de grasberm te onderbreken;
6. In de landschapsvisie genoemde cultuurhistorische en recreatieve elementen krijgen
extra aandacht.
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Djjkvak:

Westkappe/se zeedijk

Datum:

01 jun; 2004

Door:

P.Goossen, Dienst Lande/jjk Gebied

Nadere uitwerking dijkvak Westkappelse zeedijk
Het dijkvak Westkappelse zeedijk is een relatief eenvoudig dijkvak gezien de beperkte
omvang van de noodzakelijke aanpassingen en de oplossingsmogelijkheden.
De
werkzaamheden beperken zich vooralsnog tot het onderste deel van de glooiing. In de
huidige situatie bestaat dit deel uit basalt. Het bovenste deel bestaat uit asfalt.
Het advies conform de landschapsvisie is als volgt: Verbeteringen in het onderste deel van
de glooiing uitvoeren in duurzame bekleding met donkere kleur. Indien mogelijk kan de
basaltbekleding blijven en deze in te gieten met asfalt en eventueel te voorzien van een
afdekkende breuksteenlaag. Het beeld hierbij is robuust en past bij dit deel van de
zeewering. Een eerste indruk geeft aan dat deze constructie ook voldoet aan de gestelde
normen wat betreft sterkte en veiligheid. Het verdient verder de, aanbeveling bij deze
constructie aan te sluiten op het bestaande asfalt. Voor het best passende beeld is het
beter de afdekkende laag breuksteen geleidelijk aan af te laten nemen in dikte vanaf het
grensvlak met het bestaande en te handhaven asfalt.
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Dijke. Erik van (RWI)(DZL)
Goossen, P. (Piet) [P.Goossen@minlnv.nl]
woensdag 2 juni 200413:14
'Dijke, Erik van (RWI)(DZL)'
'Gils, Harrie van (AXZ)(DZL)'; 'Gils, Harrie van (BWD)'
Advies landschappelijke inpassing Westkappelse zeedijk

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Westkappetse dijk.doe

Erik,
Hierbij ontvang je mijn advies landschappelijke
inpassing voor de
Westkappelse
zeedijk. Hopelijk cf. afspraak en passend binnen de lijn die je
uitzet voor het ontwerp. Als er vragen zijn dan hoor het graag vanmiddag
nog. Vanaf morgen heb ik namelijk vakantie. Ik hoop 21 juni weer terug te
zijn.
Met vriendelijke

groet,

Piet Goossen
_"andschapsvormgever
Dienst Landelijk Gebied
Bezoekadres: Westsingel
58, 4461 DM Goes
Postadres: Postbus 6, 4460 AA Goes
t
0113 - 237 349
t
06 - 52 40 14 11
f
0113 - 237 350
e p.goossen@minlnv.nl
i www.dienstlandelijkgebied.nl
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