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Het aan te passen dijkgedeelte bevindt zich voor de kemcentrale van Borssele, die hier in de Bijlage(n)

zestiger jaren in de van Citterspolder is gebouwd. De dijk heeft nu een zeer groen karakter en t2Dn V --
'C>- -- J' "Sj- -,heeft momenteel geen onderhoudspad. Voor de dijk bevindt zich een natuurlijk duingebied J

met strand.

Het gedeelte sluit oostelijk aan bij het project Oostelijke Sloehavendam en Schorepolder Dit
gedeelte is gepland voor uitvoering in 2012 en is momenteel in procedure. Bedoeling is het
advies Van Citterspolder 2 hier aan toe te voegen.

Voorgesteld profiel:
Bedoeling is een kleilaag aan te brengen op de taluds: aan de landzijde met een dikte van 80
cm. En aan de zeezijde ongeveer 60 cm. Aan de zeezijde wordt halverwege het talud een
geasfalteerd onderhoudspad aangelegd met een breedte van 3 meter. Dit pad zal worden
opengesteld voor fietsers. Reden hiervoor is het feit, dat de weg, die nu tussen kemcentrale
en dijk ligt onttrokken wordt aan de openbaarheid voor alle voertuigcategorieën.
Op het onderbeloop van de buitenzijde wordt de klei weggegraven en een verborgen glooiing
aangebracht van gepenetreerde breuksteen. Daama wordt de klei weer teruggebracht, zodat
op korte termijn weer het oude beeld zal ontstaan.

Landschapsadvies:
Er moet naar gestreefd worden het dijkbeeld zo groen mogelijk te houden. Door voorgestelde
maatregelen wordt hieraan grotendeels voldaan. Een geasfalteerd onderhouds I fietspad is
hier landschappelijk minder gewenst.
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