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DZL)

Van: DZL)

Verzonden: dinsdag 3juli 201211:12

Aan: (DZL)

CC: (DZL)

Onderwerp: FW: Stenen in voorland

Zie onderstaande reactie van de provincie. De stenen en onze werkwijze vormen geen probleem op de
vergunningen.

Van: nl]
Verzonden: dinsdag 3 juli 2012 11:09
Aan: (DZL)
CC:
Onderwerp: RE: Stenen in voorland

Hi

Ik heb even overlegd met Zowel hij als ik herinneren ons niet dat we hier iets specifieks over
gezegd hebben in de vergunningen. Dus de gekozen oplossing lijkt ons prima.

Groet,

Van:
Verzonden: dinsdàg 3 juli 2012 9:26
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Stenen in voorland

Beste

Zie onderstaande. Bij de Sloehavendam worden ontzettend veel stenen aangetroffen in de ondergrond
(ook op locaties waar we niet dieper graven). ON gaat deze stenen zo veel als mogelijk verwijderen, maar
een deel blijft onder het slik aanwezig. Ik weet niet of er volgens jullie verdere acties moeten volgen in het
kader van de verleende vergunningen?

Groet,
Roy

Van:
Verzonden: woensdag 27 juni 2012 16:01
Aan: (DZL)
Onderwerp: Stenen in voorland

Hallo

Bij het uitgraven van een eerste stuk van de teen zijn in het voorland van dijktraject Oostelijke
Sloehavendam - Kaloot veel stenen te voorschijn gekomen. De verwachting is dat dit ook verder langs
het traject het geval zal zijn. Dat betekent dat een 'schone' oplevering van het voorland conform de
voorwaarde in de verleende vergunning Nbwet, vrij van stenen, niet altijd en overal mogelijk is. De
aannemer zal de stenen zoveel als mogelijk diep terug aanbrengen. Daarmee wordt in elk geval voldaan
aan de wens om de situatie in de oude staat te herstellen. Waarschijnlijk is zelfs sprake van een lichte
verbetering daarvan. Negatieve effecten op de aanwezige en potentiële natuurwaarden van de
Westerschelde verwacht ik niet.
Bijgaand enkele afbeeldingen van de aangetroffen situatie.
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Val Stenen in voorland Sloehavendam
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John van Vliet
Trajectecoloog
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