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Zoals tijdens het overleg op 27 april jl. afgesproken stel ik u voor de onderhoudsweg die in het
kader van het Project Zeeweringen wordt aangelegd op het dijkvak Everingen-, Zuid-, Baarland-
polder als volgt ontoegankelijk te maken voor recreanten:

• Aan het begin en het eind van de af te zetten zone wordt de onderhoudsweg afgezet met
een (effeetiefjthekwerk met een daarop aansluitend raster. .

• De werkweg wordt geconstrueerd met open steenasfalt afgedekt met een. laagje klei(zie bij-
gevoegde tekening). Deze constructie is fietsonvriendelijk en zal naar verwachting goed be-
groeien.

• De aanwezige schapenrasters worden na afloop van de werkzaamheden herplaatst.
• Bij de afsluitende hekken wordt een. informatiebord geplaatst om recreanten duidelijk te ma-

ken waarom de onderhoudsweg is afgesloten ..

Vogelbescherming en waterschap bezien wat de mogelijkheden zijn om bij het begin van de
afsluiting in de nabijheid van camping Scheldeoord een (eenvoudige) uitkijklocatie te maken.
Gaarne verneem ik zo spoedig mogelijk of u met deze maatregelen instemt. Daarna zal het wa-
terschap de planbeschrijving nogmaals ter goedkeuring voorleggen. In de desbetreffende brief
aan Gedeputeerde Staten van' Zeeland zal ik bovenvermelde maatregelen op een zodanig ma-
nier noemen dat ze beschouwd kunnen worden als integraal onderdeel van de planbeschrijving
en derhalve een formele status krijgen. Indien u dit wenst kan ik het concept van deze brief voor
verzending aan·Gedeputeerde Staten aan u voor commentaar voorleggen.
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Tenslotte wil ik nog wijzen op de afspraak om gezamenlijk de afsluitingenbij de Biezelingsche
Ham te bekijken. Ik verzoek u mij daartoe .op korte termijn te laten weten wanneer u daartoe in
de gelegenheid zou zijn. U kunt mij bereiken onder telefoonnummer of per e-mail:

Hoogachtend,

Ljtiel~ermedewerker Waterkeringen en Wegen'
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