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Middelburg. 18 juli 2006

VERZONDEN 1 9 JüL 2006
Begin volgend jaar zal de steenglooiing van o.m. de Thoornpolder op Noord-Beveland vervan-
gen worden in het kader van het project zeeweringen. Dit houdt in dat de bestaande bekleding
van de zeedijk verwijderd wordt en wordt vervangen door betonzuilen of met asfalt gepenetreer-
de stortsteen.
Hierover heeft u in verband met de aanwezige flora een gesprek gehad met de heer A.P. Beau-
fort.
In verband met de nodige mitigerende maatregelen voor rugstreeppadden zal aan de binnenzij-
de van de zeedijk van de Thoornpolder over een lengte van 150m een zandrug aangebracht
worden met een dikte van ca 1 meter. Dit zal in verband met de trek van de padden kort na 15
september moeten gebeuren. U heeft kennis van de daar aanwezige begroeing. Wanneer u nog
aanvullende tnformatie heeft over de aanwezige flora verzoek ik u die aan mij door te geven
zodat we met het aanbrengen van het zand hiermee rekening kunnen houden.

Hoogachtend,

namens het dagelijfJ bestuu
van waterschap Zeeuwse Ei
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Geachte

Begin volgend jaar zal de steenglooiing van o.m. de Thoornpolder op Noord-Beveland vervan-
gen worden in het kader van het project zeeweringen. Dit houdt in dat de bestaande bekleding
van de zeedijk verwijderd wordt en wordt vervangen door betonzuilen of met asfalt gepenetreer-
de stortsteen.
Hierover heeft u in verband met de aanwezige flora een gesprek gehad met de

.
In verband met de nodige mitigerende maatregelen voor rugstreeppadden zal aan de binnenzij-
de van de zeedijk van de Thoornpolder over een lengte van 150m een zandrug aangebracht
worden met een dikte van ca 1 meter. Dit zal in verband met de trek van de padden kort na 15
september moeten gebeuren. U heeft kennis van de daar aanwezige begroeiing.Wanneer u nog
aanvullende informatie heeft over de aanwezige flora verzoek ik u die aan mij door te geven
zodat we met het aanbrengen van het zand hiermee rekening kunnen houden.

Hoogachtend,

Hoofd afdeling Beheer'
Waterkeringen en \fIJ..:SCk ----
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