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Basisdocument

Dit erratum is een wijziging op de controle/vrijgave toetsing van de Everingepolder, Zuid polder (aansluiting
Baarland) tussen dp 042675 en dp 0442 met kenmerk PZDT-M-07465 d.d. 26 september 2007.

In dit erratum staat een aanvulling op het basisdocument.

Aanvulling basisdocument

De aanvulling op het basisdocument betreft een aanvulling "Cultuurhistorie" aan de hand van de
Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de provincie Zeeland.

Cultuurhistorie

De cultuurhistorische objecten van belang voor dit traject:
• GEO-1936: Dammen van basalt (met restant schorrandverdediging) - De smalle strook schorren langs d

kust van Baarland is het overblijfsel van een aantal in de 17" eeuw geïnundeerde polders. AI voor de 1ge

eeuw baande een secundaire geul zich een weg door dit gebied, met als gevolg dat de schorren steeds
verder werden opgeruimd. Dit geultje was in 1892 opgeslikt. De naastliggende ondiepe geul het
Boerengat heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een flinke geul die aan de schorren begon te knabbelen.
Eenzestal in 1922 en 1942 aangelegde vaste punten heeft achteruitgang van het schor wel beperkt,
maar de inscharing tussen de vaste punten ging toch langzaam verder. Daarom werd een gedeelte van
het schor voorzien van een randverdediging. Van de zes dammetjes zijn er nu nog vijf zichtbaar, ook de
schorrandverdediging is deels zichtbaar aanwezig. (CHS-code GEO-1936, waardering hoog)

• GEO-1856: Slikken van Everingen - De Slikken van Everingen liggen langs de Zuidgors in de
Westerschelde. Everingen is ook de naam van een voormalig ambacht en een familienaam. Op de kaart
in de atlas van 1856-1858 is de naam nog" Plaat van Everingen". (CHS-code GEO-1856, waardering
hoog)



I . 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIImllillmllllllllilW ~II~ I
.. 014154 2009 PZDT-M-09089
~vetinËrratLJm controle toetsing I vrijgave cultuurhistori
,

..- ~- -- _,;:__-~:..:.___._- _;:___ ~,,- -:'~- .: - -- --'-~ - --- -- - - -

•




