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onderwerp:

Gaarne maken wij van de gelegenheid gebruik te reageren op het boven vernoemde plan.

..
In de eerste plaats spreken wij onze waardering uit voor de zorgvuldige wijze, Waarop met
natuurwaarden rekening gehouden wordt. Wij hebben geconstateerd, dat het plan bestaat uit
de vervanging van de betonblokken door blokken en zuilen met een grotere onderlinge
naadruimte. waardoor de kansen voor begroeiing da~rkelijk bevorderd kunnen worden .

•
Des te meer bevreemdt het ons, dat van de bestaande natuursteeng!ooüng (basalt) alsnog over
de totale lengte van het werk (3800 m') een strook "~2 m. breed wordt omgezet. Wanneer
dit noodzakelijk zou zijn voor het directe doel van de werken (de veiligheid) is er meestal geen
ontkomen aan, maar hier staat het vermeld als aansIuitiDgop het nieuwe werk. Naar onze
mening staat dit in schril contrast met de verwoorde citgangspunten, zoals de beoogde. zorg-
vuldige benadering van verstoring van natuurlijke sy~e.men en processen. Hiervoor lijkt ons
het zoeken naar alternatieven met behoud van de nat:.::tllSteenglooiingeen. VOOr de natuurwaar-
den betere oplossing, die bovendien naar onze mening 110gal wat minder zal kosten.

Voor wat betreft de milieu-aspecten missen wij bij dit plan. voorschriften ten aanzien van het op
een verantwoorde wijze omgaan met milieu-gevaarlij~ stoffen. zoals brandstoffen:;'~-
sehe olie, smeermiddelen enz.

Tenslotte zouden wij graag zien, dat gebruik van hou~soorten die niet d.m.v. cultuur (planta-
ge's) tot stand zijn gebracht vermeden wordt. Indit g~ azobé, waarvan voor zover ons
bekend. nog steeds uit natuurbossen wordt gewonnes,

Met vriendelijke groeten verblijven wij,
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