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Aanvulling detailadvies getijdenzone van Citterspolder

Naar aanleiding van een vraag van Wilbur van Beijnen over natuurwaarden ter plaatse
van het inlaatwerk van de EPZ kan het volgende medegedeeld worden.

De Haringmanblokken van de Getijdenzone die hier dagzomen zijn goed begroeid
(type 3) met bruinwieren. Deze typen natuurwaarden zijn beschreven in (rapport
Waardenburg/Meyer) en als tabel aanwezig in de Milieu-Inventarisatie Westerschelde
(blz 14).

Wanneer de Haringmanblokken vervangen worden is het advies voor de dagziende
nieuwe constructie, er één uit eat. "redelijk goed". Hiermee wordt voldaan aan de eis
van herstel natuurwaarden en zelfs verbetering indien betonzuilen of gekantelde
blokken worden toegepast. Het materiaal is immers hetzelfde als de nu aanwezige
Haringmanblokken maar hebben meer begroeibare naden.

Als er binnen 20 werkdagen na briefdatum geen reactie van u is ontvangen, neem
ik aan dat deze resultaten aan uw verwachtingen voldoen.

Met vriendelijke groet,

Het Hoofd van de Meetinformatiedienst Zeeland,

Directie Zeeland

Meetinformatiedienst Zeeland

Postadres Postbus 5116, 4380 KC Vlissingen

Bezoekadres Prins Hendrikweg 3,4382 NR Vlissingen

Telefoon (0118) 42 2000

Fax 0118 47 27 72

E·mail @dzl.rws.minvenw.nl

-bereikbaar in 10 minuten te voet vanaf station Vlissingen-
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