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Afwerking schor dijktraject Everingepolder (Zuidgors)

Beste collega's,

Vanmorgen bezochten (trajectecoloog) en (schordeskundige RWS Zeeland) het Zuidgors.
Het was laagwater. Vrijwel de gehele werkstrook tussen de nieuwe visuele teen van de dijk en de rand van de
oospronkelijke schorvegetatie stond onder water. Dit is geen gevolg van regenwater of extreem hoge waterstanden,
maar het gevolg van overspoeling met een gemiddeld hoogwater.

Het stagnerende water lijkt een structureel verschijnsel en maakt herstel van de begroeiing onmogelijk: schorplanten
kunnen niet kiemen of uitlopen. Indien geen maatregelen worden genomen betekent dit onherstelbare en
onacceptabele schade aan een waardevol schor.

Wij bevelen aan op zeer korte termijn maatregelen te nemen om de afwatering van de werkstrook goed te laten
functioneren. Dit kan door het graven van kreekjes en sleuven die aantakken op bestaande kreken. In het meest

• westelijke deel van het Zuidgors kan een kreekje worden gegraven langs de rand van de schorvegetatie, aflopend van
oost naar west en in het westen aantakkend op een bestaande kreek. Verder oostelijk moeten verbindingen worden
gemaakt tussn de plassen en kreekjes in het schor.

Er mag niet met materieel in het schor worden gereden. De kreken dienen te worden gegraven door materieel dat kan
rijden over zacht slik, bijv. met brede banden of eventueel met gebruik van rijplaten. Het handmatig graven is ook te
overwegen.

Het effect van de graafwerkzaamheden dient meerdere malen te worden gecontroleerd en de kreken iedere keer
eventueel aangepast indien plassen blijven staan.

De broedtijd nadert snel, en de werkzaamheden moeten uiterlijk 1 april 2012 te zijn afgerond.

Met vriendelijke groet,

Projectbureau Zeeweringen

•
Kanaalweg 1 I 4337 PA I Middelburg
Postbus 1000 I 4330 ZW I Middelburg

T
F 088 246 1994

http://www.zeeweringen.nl

Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband
van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen
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