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Informatieavond dijkversterking Koninging Emma- / Van Alsteinpolder 2006

Geachte heer, mevrouw,

Graag wil ik u uitnodigen voor een informatieavond over de werkzaamheden die
Projectbureau Zeeweringen uitvoert aan de dijk langs de Koningin Emma- en Van
Alsteinpolder, achter Het Verdronken Land van Saeftinghe:

Woensdagavond 10 mei a.s.
Tijd: 19.30 - 21.00 uur

Locatie: Café 'Het Zicht der Schelde' in Paal

Tijdens deze avond die voor iedereen toegankelijk is, wordt informatie gegeven over
wat er de komende maanden precies gaat gebeuren. Ook wordt er ingegaan op
vragen. Bijvoorbeeld: Wat gaat er precies gebeuren? Waarom is het nodig? Waar en
wanneer wordt er gewerkt?

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,

Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax 0118 - 621993

E-mail .rws.minvenw.nl

Internet www.zeeweringen.nl

http://www.zeeweringen.nl
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Projectbureau Zeeweringen versterkt dit jaar de steenbekleding op de dijk langs de
Koningin Emma- en Van Alsteinpolder. Dit dijkvak ligt in een uniek natuurgebied met
schorren en slikken. Onder het gemiddelde hoogwaterniveau van de dijk wordt
dijkbekleding met een dikte van twee meter aangebracht. Door als toplaag klei uit de
omgeving te gebruiken zal de natuurlijke schorvegetatie zo snel mogelijk weer
aangroeien. In totaal zal er circa 164.000 m3 klei worden aangebracht. Op de berm
komt een onderhoudsweg voor werkverkeer. De werkzaamheden zijn naar ver-
wachting dit jaar klaar.

Het projectbureau en de gemeente hebben maatregelen getroffen om overlast zoveel
mogelijk te voorkomen. Bijvoorbeeld door de zorgvuldige keuze van aan- en
afvoerroutes van materialen. Helaas is enige overlast in de zomer niet helemaal uit te
sluiten, wij vragen hier uw begrip voor. Het ongemak is gelukkig tijdelijk. Wat blijft, is
een veilige dijk!

Heeft u nu reeds vragen, dan kunt u met mij contact opnemen via telefoonnummer

Met vriendelijke groet,

projectsecretaris projectbureau Zeeweringen
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