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Landschapsadvies en advies cultuurhistorie
Everinge-, Van Hattum-, Ellewoutsdijkpolder

Algemene beschrijving:
Het projectgebied is gelegen aan de zuidkant van Zuid-Beveland met als voorland de mooie
schorren- en slikkengebieden. Aan de oostkant heeft het schor de naam Zuidgors en aan de
westkant ligt het Schor van Baarland. Daartussen liggen de slikken tot aan de teen van de dijk
(Slikken van Everinge en Plaat van Baarland). De schorren zijn in beheer bij de Stichting
Natuurmonumenten.
Westelijk grenst het traject aan dijkvak Ellewoutsdijk, welke in 2007 is versterkt. De oostzijde
van het dijkvak grenst aan de Zuid Baarlandpolder, Everingepolder welke in 2005 is versterkt.
De totale lengte van het tracé bedraagt een dikke 4 kilometer.

De kruin heeft een groene uitstraling, maar loopt wel ongelijk wat de hoogte betreft: dit geldt
ook voor de onderhoudspaden. Het dijkgedeelte wordt grotendeels beweid door schapen,
hetgeen invloed heeft op het voorkomen van vegetatie. Dit geldt ook voor de schorren,
gelegen voor de dijk.
Er zijn op de schorren nog wat oude dammen van basalt en andere natuursteen aanwezig en
een restant van een oude schorrandverdediging met een cultuuhistorisch belang.
Deze objecten worden door de werkzaamheden van dit project niet aangetast.

Huidig profiel:
Het grootste deel van het dijkvak heeft dezelfde opbouw. De ondertafel is voorzien van vlakke
betonblokken, de boventafel is voorzien van haringmanblokken. Op een klein gedeelte,op de
kop nabij Zweemersdam, is het talud voorzien van natuursteen zoals basaltzuilen, lessinische
en vilvoortse steen.
De kruin is niet overal op hoogte, het voorland bestaat uit slikken en een prachtig schor,
westelijk het Zuidgors, oostwaarts het Schor van Baarland.

Voorkeursprofiel:
Voorstel: Over het gehele traject wordt de ondertafel voorzien van gekantelde vlakke
betonblokken of haringmannen. De boventafel wordt voorzien van betonzuilen. Het is de
voorkeur dit profiel over het gehele traject consequent door te zetten.
Het onderhoudspad wordt uitgevoerd in open steenasfalt en afgestrooid met grond. Hierdoor
blijft de groene uitstraling behouden. Het deels verhogen van de kruin wordt eveneens in het
werk meegenomen. Waar kruinhoogte tekort is, wordt deze tot de goede hoogte aangevuld.
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Landschapsadvies:
Belangrijk is, dat het schor in de huidige vorm niet of minimaal wordt aangetast. De bestaande
schorgrond wordt teruggeschoven tegen de ondertafel.
De verharding heeft een open structuur, hetgeen doorgroei op de lange termijn mogelijk
maakt. Door bestaande begrazing zal de begroeiing minimaal blijven. In overleg met
ecologen, beheerder en pachters moet worden bekeken of bepaalde delen van dijk en schor
uitgesloten kunnen worden van begrazing. Het groene onderhoudspad en de groene kruin
passen ideaal in het gewenste landschapsbeeld.
Zoals gemeld zullen de basalten dammetjes van cultuurhistorische waarde niet worden
aangetast. Paalrijen zijn in dit traject binnen de werkgrenzen niet aanwezig.
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