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Alle dijken in Nederland moeten een superstorm kunnen

nemer rooit de bomen door ze met grote kranen uit de

trotseren die eens in de 4.000 jaar voorkomt. Daarom is lan-

grond te trekken. Daarna worden ze ter plekke verwerkt tot

delijk gestart met het programma ‘Zwakke Schakels’. Dit zijn

houtsnippers. Deze worden in vrachtwagens afgevoerd naar

stukken Nederlandse kust die volgens toetsing van het Rijk

een biomassacentrale. Het rooien gebeurt op werkdagen van

niet voldoende bescherming bieden tegen overstromingen

7:30 tot 17:00 uur. ’s Nachts, in de weekenden en op erken-

vanuit zee. Eén van deze zwakke schakels is Nolle-Westduin.

de feestdagen ligt het rooiwerk stil.

Uit onderzoek blijkt dat deze waterkering niet breed en
hoog genoeg is. Het waterschap gaat daarom het kustvak

Groen licht

Nolle-Westduin versterken. We houden u graag via deze

Op 24 december 2008 heeft de Raad van State groen licht

nieuwsbrief op de hoogte van de werkzaamheden.

gegeven voor de werkzaamheden bij Nolle-Westduin. Het
versterken van het kustvak was eerst uitgesteld, omdat ver-

Bomen rooien voor de kustversterking

schillende belanghebbenden, waar onder grondeigenaren,

Waterschap Zeeuwse Eilanden start in de week van 12 janu-

beroep hadden ingediend tegen onder meer het rooien van

ari met het rooien van bomen voor de kustversterking van

bomen. De Raad van State heeft alle beroepen ongegrond

Zwakke Schakel Nolle-Westduin. De verwachting is dat het

of niet-ontvankelijk verklaard. Daarom kunnen de werk-

rooiwerk eind februari is afgerond. Het waterschap haalt

zaamheden nu beginnen.

de bomen weg, zodat er zand geplaatst kan worden. Dit is
nodig voor de versterking van het kustvak.

Aandacht voor vogels en vleermuizen
De Grote Bonte Specht, de Groene Specht, de Sperwer

Aan het werk

en Vleermuizen. Wie goed omhoog kijkt in de omgeving

Het waterschap haalt een brede strook bos weg tussen de

van Nolle-Westduin, ziet allerlei vogels en vleermuizen.

Galgeweg en de Burgemeester van Woelderenlaan. Verder

Waterschap Zeeuwse Eilanden hecht veel waarde aan hun

wordt er een smalle strook bos gerooid tussen tennispark

bescherming. Daarom houdt het waterschap hier tijdens de

Zwanenburg en de Boulevard. Ook verwijdert het water-

werkzaamheden op verschillende manieren rekening mee.

schap de begroeiing op een deel van de duinen. In totaal

Zo worden de bomen bewust weggehaald vóór het broedsei-

wordt er zes tot zeven hectare grond vrij gemaakt. De aan-

zoen. Daardoor kunnen vogels en vleermuizen zich hier niet
meer in nestelen en zoeken ze een ander plekje in het bos.
Voordat de bomen gerooid worden, wordt goed gekeken of
er nog beschermde diersoorten in de bomen zitten. Als dit
het geval is, neemt het waterschap passende maatregelen
om de dieren te beschermen. Verder hangt het waterschap
voor vleermuizen speciale vleermuiskasten op in de omgeving. Dit geeft hen een vervangende verblijfplaats.

Bos ter compensatie
Door het rooien van de bomen gaat een deel van het bos
verloren. Het waterschap vindt de bescherming van de
natuur belangrijk. Ter compensatie plant het waterschap
bomen en struiken op een andere plek. Er wordt ongeveer
twee keer meer geplant dan er gerooid wordt. De nieuwe
beplanting komt waarschijnlijk direct aansluitend aan het
bos tussen de Galgeweg, de Bachlaan en de Burgemeester
van Woelderenlaan. De gesprekken over de verwerving van
de grond lopen nog.

Impressie van de nieuwe situatie

Planning

Onderstaande illustraties laten de huidige situatie zien en

Dit is een voorlopige planning van de werkzaamheden, zoals

geven een impressie van de toekomstige situatie. Deze illu-

ook gecommuniceerd op de informatieavond op 10 decem-

straties zijn getoond op de informatieavond op 10 december

ber 2008. Het is mogelijk dat de aannemer hier nog van

2008. Ze zijn gemaakt door André Houwing van de gemeen-

afwijkt. Als er belangrijke wijzigingen zijn, informeren we u

te Vlissingen.

daarover. De meest recente planning wordt sowieso iedere
keer in de maandelijkse nieuwsbrief opgenomen. In de periode van 4 juli 2009 tot 1 september 2009 zijn er geen werkzaamheden, in verband met het toeristenseizoen.

Nieuwe situatie

Huidige situatie
Planning

Werkzaamheden

Periode

Rooien bos

januari - februari 2009

Aanleg waterleiding

februari - maart 2009

Verbreding van Burgemeester van Woelderenlaan

februari - maart 2009

Versterken glooiingen van het kustvak

februari - april 2009

Verwijderen weg onderlangs duinen

maart 2009

Aanleg parkeerterrein President Rooseveltlaan (Nollebos)

maart - april 2009

Aanleg parkeerterrein Zwanenburg

maart - april 2009

Overslagbestendig maken van het kustvak

april - juni 2009

Opspuiten van het kustvak met zand

april - juni 2009

Aanleg fietspad onderlangs

mei en juni 2009

Uitrijden en profileren van het zand

september - oktober 2009

Aanbrengen van overgangen

september - oktober 2009

Aanleg parkeerterrein Burgemeester van Woelderenlaan.

september - oktober 2009

De onderhandelingen met de grondeigenaar lopen nog.
Aanleg punaise Westduin. Een punaise is een kleine verlaagde rotonde.

november 2009

Aanleg rotonde Bachlaan

november 2009

Inplanten van de duinen

november - december 2009

Aanleg parkeerterrein Galgeweg

november - december 2009

Even voorstellen
Waterschapsmedewerkers zijn druk bezig met de kustversterking bij Nolle-Westduin. Wellicht komt u ze ook ter plekke
tegen. Wij stellen ze alvast aan u voor:

André Marinisse

André Marinisse is de drijvende kracht achter het

Emilie Sturm

Emilie Sturm verzorgt de
communicatie voor de

project. Hij is als projectco-

kustversterking bij Nolle-

ördinator overal bij betrok-

Westduin. Zij organiseert

ken. Dit houdt in dat hij de

bijvoorbeeld informatieavon-

grote lijnen van het werk in

den, zorgt voor nieuwsbrie-

de gaten houdt. Daarnaast

ven en houdt de website

heeft hij als taak om het

actueel.

directieteam en het bestuur
op de hoogte te houden over
de projecten.

Coen Bertijn

Coen Bertijn is projectleider
van de kustversterking bij

Joséphine van Belzen

Joséphine van Belzen is
klantenmanager bij het

Nolle-Westduin. Hij voert

waterschap. Ze houdt de

directie over het werk. Coen

meldingen en vragen bij voor

is daarom regelmatig bij

alle projecten van het water-

het werk te vinden om te

schap. Mocht u een klacht

kijken of alles goed ver-

hebben over de uitvoering

loopt. Samen met Marc is hij

van het werk, dan kunt u bij

het aanspreekpunt voor de

haar terecht. U kunt bellen

omgeving.

met Joséphine of een formulier invullen op de website.

Marc Serier

Marc Serier is toezichthouder
namens het waterschap. Hij
houdt toezicht op de uitvoering door de aannemer en
hij zal bijna iedere dag op de
locatie aanwezig zijn. Onder
meer om te controleren of
het werk door de aannemer
goed wordt uitgevoerd.

Op de hoogte blijven
Het waterschap houdt belangstellenden onder andere op de hoogte via nieuwsbrieven. Heeft u nog geen abonnement? Stuur een mailtje naar communicatie@wze.nl en geef aan dat u de nieuwsbrief over Nolle-Westduin
graag wilt ontvangen. U kunt de nieuwsbrief ook per post aanvragen.

Contact
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan gerust contact
met ons op.
Inhoudelijke vragen: André Marinisse
Vragen over planning en uitvoering: Coen Bertijn
Vragen over voorlichting: Emilie Sturm
Klachten over uitvoering werk: Joséphine van Belzen

Alle medewerkers zijn te bereiken via telefoonnummer: 0118-621000.

Colofon

Het project Zwakke Schakels is een initiatief van het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat (V&W). Het ministerie treedt op als
financier en is verantwoordelijk voor de aansturing van de realisatie van de studies voor de zwakke schakels. De regierol bij
het uitvoeren van de studies is weggelegd bij Provincie Zeeland
vanwege de beleidsmatige rol in de ruimtelijke planvorming
en toezichthoudende taken op de primaire waterkeringen en
de ruimtelijke ordening. 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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