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Aanvangleinde

Bij de aanpassing van de steenbekledingen langs de Westerschelde moet ook de glooiing op de
zeedijken langs Saeftinghe vervangen worden. In overleg met het waterschap is de variant
zonder steenbekleding in beeld gekomen. .
Het waterschap wil graag ervaring opdoen met een onbeklede dijk en acht het i.v.m. onderhoud
en beheer gewenst eerst een vak aan te leggen waarop enkele jaren het gedrag kan worden
gevolgd. RWS heeft twee vakken van ca. 300 meter op het oog waar vanaf de huidige
buitenberm een flauw glooiend talud (1:8 à 1:10) naar het schor zou kunnen worden gemaakt.
(Voor de lengte van het traject is overigens ook de beschikbaarheid van klei bepalend!)

• Aan de hand van een schets wordt het principe verduidelijkt. De bedoeling is dat een geleidelijke
overgang van dijk naar schor wordt gemaakt waardoor een gevarieerde vegetatie-gradiênt kan
ontstaan. Het waterschap draagt daaraan bij door een dijkbeheer in te stellen gericht op
extensieve beweiding en zonder bemesting. Het periodiek veek ruimen kan op het flauwe beloop
achterwege blijven, omdat het kleiprofiel een overmaat in zich heeft, waardoor enige aantasting
door erosie en een slecht ontwikkelde grasmat geen probleem is.

Het Zeeuws Landschap wijst op het verloren gaan van schor doordat de teen zeewaarts wordt
uitgebouwd. Hoewel herbegroeiing en het ontstaan van een vegetatie-gradiênt niet wordt
betwijfeld en ook wordt gewaardeerd, is behoud van bestaand schor belangrijker dan natuur
"maken". Gevraagd wordt te bezien of de verzwaring minder ver vooruit kan steken.
Het Zeeuws Landschap vindt de huidige steenbekleding door de inmiddels ontstane begroeiing
niet storend. Uitbreiding van de bekleding kan bovendien tegemoet komen aan het
veekprobleem. HZL noemt als variant ook de over de Belgische grens toegepaste bekleding van
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losse stortsteen. Verder wijst HZL erop dat klei wellicht beschikbaar zou kunnen komen bij de
inrichting van andere Zeeuwse natuurprojecten. Bij uitvoering van het werk in Saeftinghe
(ongeacht of dit een klei- of een betondijk wordt) moet rekening gehouden worden met het
broedseizoen en het rustseizoen voor vogels, zodat alleen de zomer en nazomer beschikbaar
blijven.
Problemen met aanwezigheid van muskusratten zijn de laatste jaren niet meer geconstateerd,
zodat voorzieningen daarvoor voorlopig niet getroffen moeten worden.

Een en ander afwegend wordt afgesproken het voorstel voor twee proeflocaties uit te werken.
Zowel de dijkbeheerder als de terreinbeheerder doen daarbij ervaring op. De locaties worden
gekozen zo goed mogelijk passend in het dijktracé (in bocht bij Van Alsteinpolder en aansluitend
aan gasdam).
Afgesproken wordt verder:
1. HZL brengt het voorstel voor advies in de Natuurwetenschappelijke Commissie (27 februari);

de beschrijving van het proefvak wordt daartoe uitgereikt (memo 97.06). .
2. PBZ optimaliseert het ontwerp (bermbreedte, hellingen) en onderzoekt procedures (NB-wet

provincie, aanlegvergunning gemeente, Wet waterkering waterschap-provincie,
eigendomsoverdracht Domeinen).

Alles gericht op uitvoering zomer 1998 .

•




