PLANBESCHRIJVING "WESTKAPPELSE ZEEDIEK"
Technische maatregelen en effecten
Door een breed zandpakket voor de dijk te leggen wordt de golfoploop zodanig
gereduceerd, dat de huidige hoogte voor de eerstkomende 50 jaar volstaat. Bij het
ontwerp is rekening gehouden met de huidige dieptelijnen en de aansluiting van het
strand daarop. Op de hoek (bij het ijzeren torentje) kan geen strand worden aangelegd.
Op deze plaats wordt de dijk overslagbestendig gemaakt, met een zandafdekking aan
de binnenzijde.
Met de voorziene zachte zeewaartse uitbouw wordt de huidige smalle, harde versterking
verbreed. De aansluitingsconstructie met het noordelijk gelegen duinvak verbetert. Een
robuuste kust ontstaat, waardoor goede mogelijkheden ontstaan om ook op langere
termijn de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Een zachte versterking
draagt tevens bij aan de - ook in het landelijke beleid gewenste - versterking van het
kustfundament. Het betreffende kustvak is een zeer geschikte locatie voor voeding van
het kustfundament. Als gevolg van de zachte zeewaartse versterking hier zal in de
noordelijk gelegen kustvakken strandaangroei en duinvorming plaats vinden. Hiermee
wordt een goed vertrekpunt gecreëerd voor een toekomstige zeewaartse versterking
van dit duingebied. Het creëren van strand vormt een belangrijk aspect van de
gewenste versterking van de ruimtelijke kwaliteit.
Inmiddels is gebleken dat de tweede fase van het project zeeweringen vrijwel volledig
uitgevoerd dient te worden. De golfbelasting op de glooiing blijft zodanig dat overlaging
over de gehele lengte nodig is. Momenteel wordt onderzocht of het haalbaar is om de
overlaging voorjaar 2008 uit te voeren.
RWS heeft voor 2008 een kustsuppletie gepland bij de westkappelse zeedijk in het
kader van de versterking van het kustfundament. Deze suppletie kan een belangrijk
bijdrage vormen voor de gewenste zeewaartse versterking in het kader van het project
zwakke schakels. Punt van aandacht is de afstemming in de tijd tussen project
zeeweringen en deze suppletie. Het is gewenst eerst de overlaging uit te voeren en
daarna pas de suppletie.

Figuur 1

Voorontwerp kustversterking zeedijk (opgesteld door WZE)
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(Toeristisch) verkeer
Een extra impuls voor de ruimtelijke kwaliteit wordt gegeven door een panoramaweg
over de dijk aan te leggen. De bestaande weg over de Zeedijk wordt zowel door
bewoners als recreanten bijzonder gewaardeerd vanwege het fantastische uitzicht op
zee en op Walcheren. Deze beleving kan worden verlengd en versterkt door middel van
de Panoramaweg. Omdat de dijk een knik maakt, zal het uitzicht vanaf het nieuwe
traject toch weer heel anders zijn (op de duinen naar Domburg en een ander deel van
Walcheren) dan op het huidige traject. Ten behoeve van het (sportieve) strandbezoek
zullen aanvullende parkeervoorzieningen worden gerealiseerd. De intentie is om de
panoramaweg geheel uit regionale middelen te financieren (zie hoofdstuk 3).

Recreatie en toerisme
De verdere ontwikkeling van strand en strandrecreatie aan de noordwestkust is van
groot economisch belang. Strandrecreatie is dé economische peiler van de gemeente
Veere. De plannen voor de kustversterking worden dan ook nadrukkelijk geplaatst in
het bredere kader van “Pieken in de Delta”. De lokatie is bovendien zeer aantrekkelijk
voor surfers gezien de golfcondities en voorziet daarmee in een specifieke behoefte. Het
surfgebied met voor Nederland unieke golfcondities neemt door de voorgestelde
zeewaartse versterking in oppervlakte toe. Op het nieuwe strandgedeelte kunnen
daarvoor, gekoppeld aan een nieuw strandpaviljoen, specifieke voorzieningen worden
aangelegd.
Op bijgevoegde artist impression is te zien, hoe na realisering van bovenstaande
maatregelen het kustgebied "Westkappelse Zeediek" beleefd en benut wordt.
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Natuurontwikkeling
Het verzanden van de dijk zal tot meer verstuiving van strand en duin naar de
achterliggende vroongronden kunnen leiden. Dat draagt bij aan de daar in uitvoering
zijnde natuurontwikkeling. In het Natuurgebiedsplan Zeeland is een groot deel van het
gebied langs de kust tussen Westkapelle en Domburg aangewezen als nieuwe en
bestaande natuur. De ligging aan de kust maakt dat grote aantallen trekvogels langs het
gebied trekken en dat plaatselijk zilte invloed in de vegetatie zichtbaar is. Door een op
de natuur afgestemd waterbeheer kan het oppervlak vochtgerelateerde natuur
toenemen en de functie van het gebied voor vogels verbeteren. Het huidige
vogelkijkpunt op de dijk zal een kwaliteitsslag krijgen en zo worden ingericht dat zowel
aan zee- als aan landzijde de vogels optimaal geobserveerd kunnen worden. Centraal in
het natuurontwikkelingsplan staat de overgangszone van kust naar polder. Deze
overgang bestaat uit lage kopjesduinen met op plaatsen waar het maaiveld laag ligt
natte tot vochtige, voedselarme biotopen, vergelijkbaar met duinvalleien. Door
verstuiving op kleine schaal kan de natuurlijkheid en variatie toenemen.
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