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Duin voor dijk
We gaan de kust bij Cadzand-Bad versterken 
door een nieuw duin aan te leggen voor 
de bestaande dijk. Dit nieuwe duin wordt 
enkele tientallen meters breed en wordt niet 
hoger dan de huidige dijk. Het deel van het 
strand dat het nieuwe duin in beslag neemt, 
wordt gecompenseerd door extra zand op 

het strand te spuiten. Zo blijft het uiteinde-
lijke strandoppervlak gelijk en ontstaat een 
mooi, nieuw strand.

Strekdammen
De huidige strekdammen aan weerszijden 
van het uitwateringsgemaal maken we 
langer, hoger en steviger. De westelijke 

strekdam wordt verplaatst in westelijke 
richting waardoor meer ruimte ontstaat tus-
sen de dammen. Tussen deze strekdammen 
wordt een jachthaven aangelegd. Tegelij-
kertijd verbeteren we de openbare ruimte in 
Cadzand-Bad.

CADZAND-Maritiem 
folder kustversterking
West-Zeeuws-Vlaanderen

Versterken van de kust

Unieke samenwerking
Waterschap Scheldestromen (initiatiefne-
mer kustversterking), gemeente Sluis (ini-
tiatiefnemer verbetering openbare ruimte) 
en Yacht@Cadzand-Bad BV (initiatiefnemer 
jachthaven) werken samen onder de naam 

‘CADZAND-Maritiem’ om de kustverster-
kingswerken, de aanleg van de jachthaven 
en de ontwikkeling van de openbare ruimte 
te realiseren. Het waterschap is de trekkende 
partij van het project. 

Financiering project
De kustversterking wordt gefi nancierd door 
het Hoogwaterbeschermingsprogramma 
(HWBP) van het ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu (Rijkswaterstaat); de andere 
partijen fi nancieren hun eigen aandeel.

Cadzand-Bad is één van de vijf deeltrajecten van de Zwakke Schakel West-Zeeuws-Vlaanderen. Dat wil zeggen dat een deel van de kust 
daar niet sterk genoeg is om een superstorm te weerstaan die eens in de 4.000 jaar kan voorkomen. Daarom wordt circa 1 kilometer 
kust bij Cadzand-Bad, van strandpaviljoen De Piraat tot strandpaviljoen De Strandloper, versterkt. Uiterlijk 31 december 2015 voldoet 
de kust weer volledig aan de veiligheidsnorm (1:4000).

1 = strandpaviljoen De Strandloper
2 = toekomstig clubhuis jachthaven
3 = KNRM gebouw
4 = uitwateringsgemaal
5 = strandpaviljoen De Piraat
6 = strandpaviljoen Caricole

Op deze luchtfoto van Cadzand-Bad is weergegeven hoe de situatie er na de kustversterking, 
aanleg van de jachthaven en de verbetering van de openbare ruimte uit komt te zien.
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De openbare ruimte van de kust bij Cadzand-Bad wordt aangepakt. Onder de 
naam ‘Duinboulevard’ leggen we nieuwe duinpaden aan tussen hotel De Blanke 
Top en het strandpaviljoen De Strandloper. Ook maken we verschillende rust- 
en zichtpunten in de duinen. Onder de naam ‘Maritiem Balkon’ wordt voor het 
waterschapsgemaal de weg verhoogd aangelegd, zodat weggebruikers daar zicht 
krijgen op zee. Over de uitwateringsgeul komt een fi ets- en wandelpad (brug) en 
wordt de parkeerplaats aan het begin van Boulevard de Wielingen voorzien van 
een overkapping. Alles wordt ‘natuurlijk stijlvol’ ingepast in het landschap.

Planning
De volgende planning is onder voorbehoud:
• Aannemer bekend:  juli 2014
• Start werkzaamheden:  oktober 2014
• Kust voldoet aan veiligheidsnorm:  31 december 2015
• Ingebruikname jachthaven:  1 april 2016
• Alle werkzaamheden gereed:  medio 2016

De kustversterking kenmerkt zich door het gelijktijdig uitvoe-
ren van zowel recreatieve als natuurgerichte aanpassingen. 
Cadzand-Bad en omgeving staat bekend om de boomkik-
kers. Het is een van de weinige locaties in Nederland waar 
de boomkikker in zulke hoge aantallen voorkomt. Om de 
trekroute en het leefgebied van de boomkikker te versterken, 
worden in het gebied waar de kustversterking wordt uitge-
voerd amfi biegoten geplaatst, bestaande poelen uitgediept 
en een aantal nieuwe poelen aangelegd. 

Blijf op de hoogte!

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden bij Cadzand-Bad? 
Meldt u zich dan aan voor de (digitale) nieuwsbrief door uw naam en adres-
gegevens te mailen naar kustversterking@scheldestromen.nl. Vermeld 
daarbij dat u interesse heeft in informatie over Cadzand-Bad. U kunt het 
project ook volgen via Twitter: @ZwakkeSchakels.

Colofon
Eindredactie: waterschap Scheldestromen
Druk: Jumbo-Off set
Vormgeving en fotografi e: Rudy Visser

Meer informatie?
Websites: 
• kustversterking.nl
• scheldestromen.nl
• gemeentesluis.nl
• yachtatcadzandbad.nl
E-mail: kustversterking@scheldestromen.nl
Telefoon: 0117 377122

Realisatie jachthaven

Boomkikker

Volgens het huidige plan wordt een jachthaven met circa 125 ligplaatsen aangelegd tussen de twee strekdammen. Op de westelijke strek-
dam komt een modern havengebouw bestaande uit sanitaire voorzieningen en een clubhuis met een prachtig uitzicht over het water. Spe-
ciaal voor sportvissers wordt een trailerhelling op de oostelijke strekdam gerealiseerd. Het gebouw van de Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij (KNRM) blijft op de huidige locatie staan.

Natuurlijk stijlvol


