
DE KALOOT ONTOEGANKELIJK I.V.M. DIJKWERKEN 
  
De Kaloot is een half jaar afgesloten voor het publiek in verband met aanpassing van de 
dijk. De dijkaanpassing heeft de trajectnaam: Van Citterspolder / Oostelijke Sloehavendam en 

ligt aan de Westerschelde in de gemeenten Borsele en Vlissingen. De voorbereidende 

werkzaamheden starten half maart; tussen 1 april en 1 oktober vindt de dijkaanpassing plaats. 

Dit mag alleen in deze periode, omdat het dan geen stormseizoen is. Tot november vinden er nog 

wat afrondende werkzaamheden plaats. Op de website http://www.zeeweringen.nl/home/  
is alle informatie over het project te vinden. Van die informatie geven we hier slechts de 
beperkingen weer die we als fossielenraper ontmoeten: 
  
-    Vanwege de veiligheid is het niet toegestaan om op het werkterrein te komen. Dit geldt zowel voor 

de dijk, de duintjes als het strand langs het hele traject. Wandelen en andere vormen van recreatie zijn 

dus van half maart tot november verboden. 

-    Het strand De Kaloot is dus ook afgesloten. Speciaal voor recreanten wordt er één uitzondering 

gemaakt: van 15 juli tot en met 12 augustus is dit strand wel toegankelijk. De aannemer ruimt het 

strand op, zodat recreanten hier goed terecht kunnen. 

-    Van half maart tot en met half juli worden de toegangswegen naar de Van Citterspolder afgesloten 

voor fietsers. Het gaat om een deel van zowel de Wilhelminahofweg, de Weelhoekweg als de Zeedijk. 

Ook het buitendijkse fietspad langs de Zeedijk wordt afgesloten vanaf het gemaal van Borssele, omdat 

dit de laatste optie is om veilig binnendijks verder te fietsen. 

-    Het nieuwe onderhoudspad dat we op het deel Van Citterspolder aanleggen, blijft tot november 

afgesloten. Hoewel het pad al eerder klaar is, blijft het vanwege de veiligheid dicht omdat in de nabije 

omgeving nog gewerkt en met zwaar verkeer gereden wordt. 

-    Aan de binnenzijde van de dijk wordt ook gewerkt. Daarom is het nodig om telkens 300 meter van 

één weghelft van de Europaweg Zuid en de Zeedijk (langs EPZ) af te sluiten. Er staan verkeerslichten 

om het verkeer te regelen. Dit zorgt voor enige vertraging voor autoverkeer. 

-    De exacte data van de afsluitingen zijn nog niet bekend. Deze staan op de website en in de digitale 

nieuwsbrief van Zeeweringen. Wel is duidelijk dat de Zeedijk gedeeltelijk afgesloten is voor een 

bepaalde periode tussen eind april en half juli. Voor de Europaweg Zuid ligt nog open in welke 

periode tussen half maart en november de weg gedeeltelijk afgesloten wordt.  
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