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Onderwerp Informatiebord Saeftlnghe.

•

Beste

Hierbij de herziene tekst voor Informatiebord "Kleidjk Saeftinghe."

Groetjes

Postbus 88. 4530 AB Terneuzen liJd. adres K. Kerkstraat 19, Terneuzen tel. (0115) 641000 fax (0115) 641200
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Informatiebord voor "KLEIDIJK " in het Land vanSaeflinghe

AANLEG DEMONSTRATIEVAK "KLEIDIJK" SAEFTINGHE.

Hier ziJn RIJKSWATERSTAAT en WATERSCHAP ZEEUWS-VLAANDEREN aan het werk.
In het Land van Saeftinghe wordt de dijk versterkt. Dit gebeurt door desteenbekleding weg
te halen en daarvoor In de plaats een twee meter dikke kleilaag aan te brengen op de
bestaande glooIIng. Het aanbrengen van een kleilaag Is hier mogelijk, omdat er zich voor de
diJk schorren en slikken bevinden. Tevens wordt het talud verflauwd, zodat de golven minder
hard op de dijk slaan eri minder hoog oplopen.
De kiel word gewonnen In de Aardenburgse Havenpolder.

Proef
De aanleg van de kieldijk Is een proetprcject. Er moet Inzicht komen in de gebruikte klei van
hoge kwaliteit. De onderhoudskosten als gevolg van winterstormen en beheersaspecten als
gevolg van graverij van muskusratten, konijnen en muizen. De vegetatieontwikkeling en het
erosieprooes wordt gedurende een periode van 10 jaar gevolgd.

Projectbureau Zeeweringen
In oktober 1996 Is het projectbureau Zeeweringen opgericht om de dijkversterking in Zeeland
te coordlneren. Het projectbureau werkt hier nauw samen met waterschap ZEeUWS -
VLAANDEREN.

..
Werk In uitvoering
Inmiddels is al meer dan 25 kilometer dijk versterkt in het kader van het project Zeeweringen.
AI meer dan 100 miljoen Is gelnvesteerd in de veiligheid van Zeeland.
De werkzaamheden aan de dijk in Saeftinghe starten op 1 Juli en eindigen op 30 september
1999. .

Natuur en Milieu.
Dijken zijn kleine natuurgebieden. Hier op de dijk In Saeftlnghe zal een schrale doch
bijzondere begroeIIng ontstaan. BIJ de aanleg van de kleidijk wordt rekening gehouden met
het broedselzoen en de komst van de wintergasten (Ganze~.

'Recreatle
Dijken hebben ook een recreatieve functie . Veel mensen genieten van de dijken om even uit
waaien, te zonnen of te vissen. Op het gedeelte waar wordt gewerkt, is de dijk tijdelijk niet
toegankelijk voor recreanten.

Tentoonstelling
In het Bezoekerscentrum van het Land van Saeftlnghe Is In samenwerking met het Zeeuwse

. Landscha een tentoonstellin In ericht waar u kunt zien wat er aan de dijkgebeurd.

Informatie
Voor meer Ionformatie over het project Zeeweringen kunt
U terecht biJ
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen tel. 0115-641000
(Logo)
ProJectburaeu Zeeweringen 0113-241370
.(Logo)




