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Onderwerp

Bruinisser Stelberg
Bijlage(n)

Geen 10 september 2007
Datum

Geachte

Naar aanleiding van uw brief waarin u om advies vraagt omtrent de Bruinisser stelberg en ons
telefoongesprek vorige week over dat onderwerp het volgende. Er zijn nog maar weinig stelbergen en

die bij Bruinisse is de enige stelberg die in Zeeland nog buitendijks ligt. Het is daarom goed dat u hier

zorgvuldig mee omgaat. Gezien de noodzaak tot dijkversterkingen kunnen wij instemmen met het door
u in uw schrijven voorgestelde plan. Daarbij merk ik echter wel op dat het noodzakelijk is om. dat deel

van de stelberg dat door de werkzaamheden wordt verstoord. archeologisch te laten onderzoeken.
Verder is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de stelberg tijdens alle werkzaamheden aan de dijk

niet stuk gereden wordt. Dat houdt in dat er geen voertuigen e.d. op of over de stelberg mogen rijden.

• Hiertoe is het verstandig afspraken met de uitvoerder te maken en de stelberg af te laten zetten.
Overigens zou ik het op prijs stellen' als u mij wilt informeren wanneer de werkzaamheden gaan

plaatsvinden, zodat ik eventueel een bezoek ter plaatse kan brengen.

Met vriendelijke groet,
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten
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