
•

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur enMilieu

• verslag
Schorherstel Zuidgors
22 augustus 2012

onumenten)

enten)

ovincie)
chap)

S)
h.C!E.!!.~.!tL!!i.«!~_~p . . .._... . ..__. .. .. ..__._..__ .. ._.. . .
Waterschap Scheldestromen / 10.00 - 11.00 uur

Verslag van

Datum bespreking

Deelnemers

Afschrift aan

Aanleiding
Gedurende de dijkwerkzaamheden rond Ellewoutsdijk in 2011 is ook gewerkt aan
de dijk in het natuurgebied Zuidgors, in bezit van Natuurmonumenten. De
werkstrook van dit gebied watert ondanks de gedurende uitvoering genomen
maatregelen sinds de dijkversterking niet meer voldoende af. Door het
projectbureau Zeeweringen is opdracht verleend aan de firma BTL op 19 juni jl.
om herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Vandaag wordt gesproken over de herstelwerkzaamheden met BTL en
Natuurmonumenten.

Herstelwerkzaamheden
Over de gehele lengte van de werkstrook (circa 2 km) wordt een meanderend
afwateringskanaal aangelegd van circa 1 tot 1,50 breed, op de bestaande geulen
in het Zuidgors worden in totaal 3 aansluitingen gemaakt. Vrijkomende grond
wordt verwerkt in de werkstrook op locaties om de afwatering nog verder te
bevorderen. Een bijkomend voordeel van de lengtegeul is dat de toegankelijkheid
van het Zuidgors wordt bemoeilijkt. Verhang van de geul wordt buiten ingemeten
en uitgezet.
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De werkzaamheden vinden zo veel als mogelijk plaats vanaf de dijk met een
kraan van 20 ton. Waar nodig wordt gebruikt gemaakt van rijplaten of
draglineschotten. Omdat de werkzaamheden plaats vinden in een natuurgebied
zorgt BTl voor een lekbak .

In het Zuidgors zijn een 2 à 3 natte kommen aanwezig. BTl zal proberen deze
handmatig open te trekken en aan te sluiten op een priel of geul.

Na afloop van de werkzaamheden zal BTl eventueel beschadigde plekken op de
dijk inzaaien .

Dick zal de werkzaamheden buiten namens RWS begeleiden.
Opdrachtgerelateerde zaken verlopen via .

Na het overleg gaan op locatie kijken.

Bijenhotels
Het Zuidgors is prima geschikt voor de realisatie van bijenhotels vanwege de
grote aantallen schorasters. Afgesproken wordt 3 bijenhotels aan te leggen, de
eerste op het meest oostelijke startpunt van de herstelwerkzaamheden, beide
anderen meer westwaarts, 800 meter h.o.h.

De wijze van realisatie van een bijenhotel (zand leveren en afdekken met laagje
vrijkomende grond uit de werkstrook) staat weergegeven in de memo in de
bijlage. locatie is net boven de hoogwaterlijn, de hotels mogen enkele keren per
jaar overspoelen. offreert de extra werkzaamheden

Planning
De werkzaamheden starten in de eerste helft van september en duren 3 weken.
Christiaan plant vooraf een startoverleg op locatie en nodigt de deelnemers uit
[

Toestemming
In het kader van de Natuurbeschermingswet heeft een toets
uitgevoerd naar de effecten van de herstelwerkzaamheden. De provincie heeft
toestemming verleend middels brief, deze is toegevoegd als bijlage. zal
zorgen dat een kopie van de brief gedurende de herstelwerkzaamheden op locatie
aanwezig is [

Projectbureau Zeeweringen heeft Natuurmonumenten toestemming gevraagd om
de werkzaamheden te mogen uitvoeren in haar gebied, zie bijlage. zorgt
voor een brief met toestemming ]. zorgt dat
gedurende de werkzaamheden ook een kopie van deze brief op locatie aanwezig
is

De wetlandwacht van Vogelbescherming zal over de werkzaamheden worden
geïnformeerd ]. Daarnaast zal vragen aan het waterschap
de rayonopzichter en de pachter te informeren .
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Overige zaken
BTLheeft recent het schor van Viane hersteld. Dit is naar tevredenheid
uitgevoerd. Er is nog één plek waar water blijft staan, BTLzal hier nog 1 persoon
met schop 1 uur naar toe sturen.

Daarnaast is het verzoek nog wat zaken handmatig te herstellen op de Anna
Jacobapolder. BTLbekijkt dit eerst met

- einde document -
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Jong, Anne Marie de (DZL)

Van: nl]

Verzonden: donderdag 23 augustus 2012 11:20
Aan:

Onderwerp: RE: Overleg werkzaamheden herstel Zuidgors 22-8 jl.

CC:

Beste,

een kleine aanpassing op je verslag onder het kopje Herstelwerkzaamheden: staat nu in totaal 3
aansluiting maar dat moet zijn ca. 8-10 aansluitingen.
Verder is naar aanleiding van het veld bezoek besproken dat we met 2 kleine kranen (max. 7 ton) gaan
werken i.p.v. de 20 tons kraan. Werkzaamheden vinden dan plaats vanuit de werkstrook op
draglineschotten.
Verder goed en duidelijk verslag .• mooie memo over de bijenhotels. Geeft mij wel een goed beeld. Ik zou graag nog een richtlijn
ontvangen voor de afmetingen en het gewenste zandsoort wat geleverd dient te worden. Klei voor het
ringdijkje wordt vanuit de aanpassing van de werkstrook gebruikt.

of iemand anders van het waterschap): Graag zouden wij in het bezit komen van de sleutels
van de slagboom en het hek wat ter plaatse aanwezig is. Kunnen we afspreken dat er op de eerste
werkdag iemand aanwezig is van het waterschap? Planning ontvangen jullie nog.

We hopen gezamenlijk weer een mooi project te kunnen maken.

Met vriendelijke groet,
BTL Realisatie B.V.
Vestiging Bruinisse

Werkvoorbereider sr.

an, Realisatie B.V.
Vestiging Bruinisse
Postadres : Postbus 83, 4310 AB, Bruinisse
Bezoekadres : Industrieweg 16, 4311 RM, Bruinisse
Telefoon

Fax: 0111 482983
E-mail:
Website :www.btl.nl

Denk aan het milieu. Print deze e-mail alleen als het noodzakelijk is.

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u bestemd is.
verzoeken wij u vriendelijk dit onmiddellijk aan ons te melden en de inhoud van dit bericht te vernietigen. Wij zijn niet aansprakelijk voor en/of in
verband met alle mogelijke gevolgen en/of schade voortvloeiende uit dit e-mailbericht. zoals schade door virussen. Het is niet toegestaan om (delen
van) dit bericht te publiceren of te verstrekken aan derden zonder schriftelijke toestemming van de afzender.

op al onze offertes en overeenkomsten inzake uitvoerende werkzaamheden en het doen van leveranties zijn de Algemene (Business-to-Business)
voorwaarden voor deelnemers aangesloten bij Stichting Groenkeur en leden van de VHG van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 30190781. Voor consumenten zijn van toepassing de Algemene
Consumentenvoorwaarden Groenkeur gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 30190781. In afwijking van
het hiervoor genoemde is op al onze offertes en overeenkomsten inzake advieswerkzaamheden door BTL Advies BV en BTL Bomendienst BV. van
toepassing De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever - architect. ingenieur en adviseur (DNR2011). De van toepassing zijnde
voorwaarden zijn te raadplegen op www.groenkeur.nl respectievelijk www.bna.nl

No rights can be claimed from this electronic message. This e-mail message is private and confidential and only intended for the addressee(s). If this e-
mail was sent to you by mistake. please contact us immediately. In that case. we also request that you destroy the e-mail. We deny any responsibility
for damages resulting from the use of this e-mail message.ltis not allowed to publish or provide (parts of) this e-mail message to third parties without
the written permission of the sender.
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Van:

een kort verslag met acties en bijlagen van het overleg van gisteren aangaande
schorherstel Zuidgors.

«Overleg 22-8-2012.pdf» «Toestemming provincie.pdf» «Toestemming Natuurmonumenten
Zuidgors.pdf» «pzdbm058-beheer Bijenhotels.pdf»

Met vriendelijke groet,

Omgevingsmanager

Projectbureau Zeeweringen
Kanaalweg 1 I 4337 PA I Middelburg
Postbus 1000 I 4330 ZW I Middelburg

•
T 088 24
F 088 24 61 994
M 06 21 84 10 99

http://www.zeeweringen.nl

Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband
van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen.
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