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Tentoonstelling over Kleidijk in het bezoekerscentrum van het land van Saeftinghe.

In het bezoekerscentrum bij het Verdronken land van Saeftinghe is momenteel een
tentoonstelling te zien over de aanleg van de kleidijk.
Rijkswaterstaat heeft in samenwerking met waterschapZeeuws-Vlaanderen op twee
proefvakken een kleidijk aangelegd. Een dijk heeft normaal een stenen bekleding. De stenen
bekleding is in het Verdronken land van Saeftinghe vervangen door een twee meter dikke
kleilaag. De klei voor deze dijk is gewonnen in de Aardenburgse Havenpolder. In het
Verdronken land van Saeftinghe is een kleidijk mogelijk omdat het voorland bestaat uit
slikken en schorren. De dijk heeft ook een flauwer aflopende glooiing, zodoende worden de
golven geremd, lopen ze niet zo hoog op en slaan ze niet zo krachtig op de dijk. Als de proef
met de kleidijken slaagt, worden er in toekomst meer van dergelijke dijken aangelegd. Dit is
ook goed voor de natuur, want er kan een schrale doch bijzondere begroeiing ontstaan.
Op de tentoonstelling kan men aan de hand van foto's en een videoband zien hoe de kleidijk
is aangelegd. Op de videoband zijn ook interviews te zien met
projectmanager van het Projectbureau Zeeweringen en , beheerster van het
bezoekerscentrum Saeftinghe.
Verder staat er een computer opgesteld, waar men de internetsite van het Projectbureau
Zeeweringen kan raadplegen. Twee grote panelen van het Project Zeeweringen completeren
het geheel.
De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met waterschapZeeuws-
Vlaanderen, RijkswaterstaaUProjectbureau Zeeweringen en Stichting het Zeeuwse
landschap.
Het bezoekerscentrum Saeftinghe is tot en met 15 maart 2000 alleen de zaterdag en zondag
geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur. Vanaf 15 maart 2000 is het bezoekerscentrum
geopend van dinsdag tot en met zondag, van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Meer informatie kunt u krijgen bij van het Projectbureau Zeeweringen Tel.
0113-241370 of Ben Verhuist van waterschap Zeeuws-Vlaanderen tel. 0115-641273
Ingesloten vindt u Informatiekrant nr. 4 van het Projectbureau Zeeweringen, waar u het
verhaal over de kleidijk vindt.
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