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Uw kenmerk

Geacht Bestuur,

Zoals u bekend zal zijn bereidt Rijkswaterstaat samen met de Zeeuwse
waterschappen op dit moment de verbetering van de steenbekledingen op de
zeedijken voor. De eerste vakken zijn in 1997 aangepast, na 1 april 1998 worden
opnieuw een viertal vakken in uitvoering genomen. Aan de voorbereiding van de
overige vakken wordt volop gewerkt. In de planning zit opgenomen, dat voor 2005
alle thans bekende onvoldoende glooiingen moeten zijn verbeterd.

Te voorzien is, dat ook langs de bij u in beheer zijnde buitendijkse schorren
dijkversterkingen moeten worden uitgevoerd. Een mogelijke variant voor de
verbetering is om de huidige steenbekleding te vervangen door een extra dik
klei pakket. Vooral uit een oogpunt van natuurbelangen kan het zinvol zijn zo'n
variant bij de afweging te betrekken. In onze visie zal het, om een zorgvuldige
keuze te kunnen maken voor de dijken langs Saeftinghe, nodig zijn vooraf inzicht te
krijgen in de effecten op beheer en onderhoud en in de ontwikkeling van o.a. de
natuurwaarden. Wij overwegen daartoe in 1998 enkele proefvakken aan te leggen.
In de ambtelijke contacten met vertegenwoordigers van uw stichting is reeds een
mogelijke vormgeving aan de orde geweest.

Wij zijn van mening dat het voor de afweging van de definitieve alternatieven
(waarbij in ieder geval de bestaande betonglooiing tot onder het schor moet worden
opgebroken en een beperkte verstoring van het schor onvermijdelijk zal zijn)
wenselijk is ervaring op te doen met een in klei uitgevoerde oplossing. Voor in 2000
of 2001 die definitieve beslissing over de versterking wordt genomen stellen wij
daarom voor om op twee locaties over enkele honderden meters vakken aan te
leggen, waaruit kan blijken hoe deze passen in het ecologische- en in het
dijkbeheer ter plaatse.
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Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m, de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NS station richting centrum. na 150 m. rechts.
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Wij verzoeken u er mee in te stemmen deze vakken in overleg met u aan te leggen.
Gelet op het belang van het gebied is tevens een verqunninq op grond van de
natuurbeschermingswet vereist. In verband met de daarvoor te doorlopen
procedures willen wij graag, zo mogelijk voor 1 april, uw visie vernemen.

Hoogachtend,
P ojectbureau Zeeweringen
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