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Op donderdag 21 juni is een overleg gehouden tussen Provincie Zeeland, Waterschap
Zeeuwse Eilanden en het projectbureau Zeeweringen. Het doel van dit overleg was het
op de hoogte brengen van de provincie van bepaalde keuzes en oplossingen in de
ontwerpen voor de dijkvakken Eerste Bathpolder en Oosterlandpolder.
In het algemeen bestaat de wens om in een vroeg stadium, eerder dan de
planbeschrijving, de ontwerpen door het projectbureau aan de provincie toe te laten
lichten. Hiertoe zal de provincie voortaan ook uitgenodigd worden voor de
startoverleggen en voorontwerpoverleggen.

• Eerste Bathpolder
Het projectbureau en het waterschap willen voor het schor van de Eerste Bathpolder
een schorrandverdediging aanbrengen. Doel hiervan is de verwachte schorerosie
(RIKZ) tegen te gaan, waardoor de huidige bekleding van Fixstone op de dijk
gehandhaafd kan worden. Bijkomend voordeel is dat er dan ook niet in het schor·
gegraven hoeft te worden.
De schorrandverdediging dient aangebracht te worden voor de schorklif, die hier
overigens gering is. Verwachte hoogte van de schorrandverdediging is 1,0 m. Het slik
ligt op ongeveer NAP +1,2 m. De schorrandverdediging moet ook de zeesla
vasthouden die nu vaak de begroeiing op de schorrand verstikt.

Ed Stikvoort vraagt naar het herstel van de werkstrook op het dijkvak Tholen 1. De
aanwezigen weten op dit moment niet hoe het herstel verloopt.

Ed Stikvoort geeft aan het voorstel met betrekking tot het aanbrengen van de
schorrandverdediging voor te leggen binnen de provincie. Hij vraagt tevens aandacht
voor hydrologie/morfologie bij de uitwerking van de schorrandverdediging.
Rij kswaterstaat Zeeland Telefoon (0118) 62 13 70

Projectbureau Zeeweringen Fax (0118)621993

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg Email:

Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1, Internet www.zeeweringen.nl

Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

http://www.zeeweringen.nl
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Oosterlandpolder
In deelgebieden II en III van dit dijkvak zijn de taludhellingen vrij steil. Op de
overgang van het talud naar de berm bevindt zich een muraltmuur die een
cultuurhistorische waarde heeft. Voorstel van het projectbureau is om hier de
bestaande taludbekleding te overlagen met breuksteen gepenetreerd met asfalt.
Hierdoor kan de muraltmuur gehandhaafd worden en treedt er ook geen
teenverschuiving op. die habitat verlies tot gevolg zou hebben. Vooral voor
deelgebied II zijn de kosten bij een overiaging ook aanzienlijk lager aangezien geen
grootschalige grondverbetering hoeft te worden toegepast. Echter wordt niet voldaan
aan het detailadvies milieu voor de nieuwe bekleding.
Projectbureau Zeeweringen en het Waterschap zijn het over eens dat voor dit dijkvak
de cultuurhistorische waarde van de muraltmuren in combinatie met het voorkomen
van verlies van habitat en toch ook wel de lagere kosten zwaarder wegen dan het
Detailadvies milieu.

geeft aan ook dit voorstel te bespreken binnen de provincie.
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