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Onderwerp

Onderhoudsstrook Mosselbanken

Geachte mevrouw

Zoals in het Ambtelijk Overleg 4 september jl. is afgesproken, ontvangt u hierbij de
constructiewijziging van de onderhoudsstrook van het dijkvak Mosselbanken. Over de wijziging
hiervan is contact geweest met de heer R. Joosse van Vogelbescherming Nederland ..
Afgesproken is een afschrift van deze brief ook aan de Vogelbescherming te zenden.

Het dijkvak zal aan weerszijden worden afgesloten met een hekwerk. Tevens zal aan het begin
en het eind over enkele honderden meters de granietverharding als extra markering worden
aangebracht en zal aan de westzijde de afsluiting nog benadrukt worden door de duintjes tegen
de dijk aan te sluiten.

In bijgaand memo is informatie gegeven over de motieven die tot de wijziging hebben geleid.
Op de tekening is het nieuwe dwarsprofiel en de nieuwe situatie aangegeven.

Ik stel voor e.e.a. te voegen bij de Ontwerpnota Mosselbanken. Door het Projectbureau zullen
na afloop van het werk de revisietekeningen worden gemaakt. Deze worden te zijner tijd in het
beheersregister waterkeringen van het waterschap opgenomen.

Hoogachtend,

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
namens deze, de hoofdingenieur-directeur, namens deze,
de projectman het projectbureau Zeeweringen,

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 114, 4460 AC Goes

Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Piet Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 2413 70

Fax 0113-216124

Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.
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