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Het bestek Mosselbanken is in uitvoering. Zowel de dijkbeheerder als de directie van het
werk hebben verzocht de verharding van de nog aan te leggen onderhoudsstrook te
veranderen van een granietbekleding in een asfaltbekleding. Reden hiervoor is het
anticiperen op de nieuwe aanleg van haveninfrastructuur in de Braakmanhaven en het
optimaal inzetten van beschikbare steenzetters.
Deze wijziging betekent dat geen vrijkomende graniet wordt hergebruikt maar dat de
standaard oplossing voor de verharding van een onderhoudsstrook wordt toegepast.

In overleg tussen het Projectbureau, de dijkbeheerder en de provincie is bezien of de
met het werk gemoeide andere belangen hierdoor beïnvloed worden.
De twee belangrijkste motieven om destijds niet voor de standaardoplossing te kiezen
waren:

1. het streven om de berm fietsonvriendelijk te maken en
2. het streven om de potentie die dit vak heeft als broedplaats voor plevieren zo

goed mogelijk tot z'n recht te laten komen.
Met het toepassen van natuursteen zou daaraan goed tegemoet gekomen kunnen
worden.
Nu een deel van dit dijkvak als havengebied wordt ontwikkeld en het binnendijkse
terrein eveneens ingevuld wordt met bedrijfsvestigingen wil Zeeland Seaports de
buitenberm permanent met een hekwerk afsluiten. Buiten het hek wordt naast de
dijkovergang van de Paulinapolder wel graniet toegepast en wordt een zandbarrière
opgeworpen die aansluit op de duintjes voor dit vak. Daarmee wordt beter dan in de
besteksoplossing bereikt, dat het dijkvak niet bereikbaar is voor recreanten en als
hoogwatervluchtplaats en als broedplaats kan functioneren.

Aan het Ambtelijk Overleg wordt voorgesteld met deze wijziging in te stemmen.
Vervolgens zal de wijziging aan het provinciaal bestuur worden gemeld.
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