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Bijlagen:

Nota d.d.
Van
Betreft

: 15 juli 1998
: Hoofd WegenIWaterkeringen
: VeedrinkplaatsNliedberg voor de waterkering Emmapolder.

Bij het aanleggen van de twee demonstratievaklcen Kleidijlc in de Emmapolder komt een
hoeveelheid zand van ±10.000 m3 zand vrij. Dit zand zal moeten worden afgevoerd
danwel opgeslagen.

Vanuit het Zeeuwsch Landschap is een verzoek aan het projectbureau gedaan dit zand le
verwerken in een drinkplaats/vliedberg. De officiele aanvraag aan het waterschap is nog
onderweg en kan gezien korte tijdsbestek van de planontwikkeling en het nodige ambtelij-
ke overleg ook nog niet binnen zijn.
Deze drinkplaats is nodig om het rundvee dat in het Land van Saeftinghe zal gaan weiden
een drinkgelegenheid en een hoogwatervluchtplaats te bieden.
De locatie van de drinkplaats is gepland bij de rijksdam. ter hoogte van de aansluiting met
de Vercauterenweg op korte afstand uit de waterkering.

•
De drinkplaats .zal vanuit de buitenberm van de waterkering worden uitgebouwd tot een
breedte van ± so mi en een lengte van + 100 mt •

Het raster dat nu aan de bovenkant van de glooiing sraat zal over de aan te leggen
drinkplaats worden geleid zodat de runderen niet op de watèrkering kunnen komen.

Het vrijkomende zand zal over de buitenbenn van de waterkering vanaf Enunadorp en
vanaf de gasdam worden aangevoerd. Het weer in orde brengen van de buitenberm zal
door het Project Bureau worden verzorgd.

Duidelijk is in het ontwerp meegenomen dat de versteri::ing van de glooiing van het
dijkgedeelte Emmapolder in de komende tijd nog ter hand moet worden genomen. In het
ontwerp is hiervoor de nodige ruimte gemaakt.

Gezien het gevoerde overleg en de verkregen infoImatie van het Project Bureau adviseer
ik u, voor uitlopend op de definitieve aanvraag, in le stemmen met de geplande aanleg.
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