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Donderdag 15 oktober heeft er een controle plaatsgevonden van de in 2009 uitgevoerde
schoraanvulling tussen dijkpaal 605 en 615 bij de Anna Jacobapolder. De controle is uitgevoerd door

Bij de controle is geconstateerd dat de
aanvulling van schor slechts ter dele is uitgevoerd.

Voor het verbeteren van de schorrandverdediging en het aanvullen van het schor is een Passende
Beoordeling uitgevoerd (ARCADIS, 2008, PZDB-R-08058). Voorafgaand aan de passende
beoordeling heeft er in februari 2008 een overleg plaatsgevonden tussen medewerkers van Stichting
Het Zeeuwse Landschap, RWS, WZE en PBZ (Verslag PZDB-V08035).
Om verstoring van beschermde natuurwaarden zoveel mogelijk te beperken is er voor gekozen om in
2008 de schorrandverdediging te verbeteren en in 2009 het schor achter de verdediging aan te vullen
met vrijkomende grond.
In de Passende Beoordeling is het aanvullen van het schor getoetst aan de hand van de onderstaande
afbeelding. Deze afbeelding is ook als basis gebruikt bij het overleg van februari 2008. In deze
afbeelding is met rood gearceerd de delen van het schor die zouden worden aangevuld. Bij de controle
is gebleken dat er alleen aan de oostzijde van het schor een aanvulling heeft plaatsgevonden. Delen
van het schor die niet zijn aangevuld zijn in onderstaande afbeelding omcirkeld.

Bij mij is niet bekend of er redenen zijn waarom deze drie delen van het schor niet zijn aangevuld. De
uitvoer van de huidige schoraanvulling voldoet in zijn huidige vorm in ieder geval niet aan de
uitgangspunten die bij het overleg en de passende beoordeling zijn gehanteerd. Ik neem aan dat deze
uitgangspunten ook zo in de NB-wet-vergunning zijn opgenomen.

De eerste indruk van het schor dat is aangevuld is positief. Voor de bovenste laag is zavel/klei gebruik,
die voldoende verdicht is waardoor er momenteel geen water op het schor blijft staan. Er is een licht
slingerende kreek gegraven vanaf de opening in de schorverdediging richting het westen. Naar het
zich laat aanzien is het schor tot de juiste hoogte aangevuld (tussen NAP + 1,60 en NAP +1,75), al is
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dit bij de controle in het veld niet exact bepaald. Tijdens het veldbezoek was het schor nog niet
begroeid. Er is geen materiaal van de dijkwerkzaamheden op het schor achtergebleven.
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