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Zienswijze ontwerpplan verbetering gezette dijkbekleding Willem-A

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van het thans ter visie liggende ontwerpplan voor verbetering van de gezette
steenbekleding van de dijk langs de Willem-Annapolder willen wij de volgende opmerking
maken.

De reconstructie van de buitenzijde van de dijk gaat ook hier gepaard met de aanleg van een
onderhoudspad in asfaltvernardinç. U kent onze opvattingen over de recreatieaantrekkende
werking die van een dergelijke strakke asfaltweg uitgaat en de mogelijke impact daarvan op
vogelwaarden op en nabij de dijk.

Het doet ons genoegen te constateren dat deze problematiek punt van aandacht is geweest
bij de voorbereiding van dit plan. Wat helaas ontbreekt in betreffende analyses is de
constatering dat het voorliggende dijktracé bij hmp 323 direct overloopt in een dijkvak dat
een (zeer) belangrijke functie vervult als hoogwatervluchtplaats (8iezelingse Ham, hmp 323 -
335); een gegeven dat naar ons inzicht aanleiding zou moeten geven tot concrete
maatregelen in het kader van dit dijkverbeteringsplan. Meer concreet doelen wij op het
vc!gende.

U hebt het voornemen om het bedoelde onderhoudspad slechts open te stellen voor
recreatief medegebruik tussen hmp 290 en de dijkovergang ter hoogte van hmp 307. Wij
kunnen ons daarmee verenigen. In het verlengde van deze beperking van de
toegankelijkheid missen wij echter een concrete uitwerking van de wijze waarop de rest van
het tracé effectief zal worden afgesloten voor recreatief gebruik.

Wij zouden u daarom willen verzoeken om bij vaststelling van het plan een concrete
beschrijving op te nemen van de wijze waarop u de verdere toegang tot het buitenbeloop /
onderhoudspad (ruim voor de knik in de dijk naar de 8iezelingse Ham) effectief denkt vorm
te geven. Een dergelijke afsluiting van de 8iezelingse Ham vanaf deze zijde ontbreekt
namelijk nog, ofschoon in het verleden door u wel tot afsluiting van de dijk rond de
8iezelingse Ham is besloten, juist vanwege de bedoelde betekenis als HVP. Een dergelijke
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effectieve afsluiting zou naar ons inzicht 'ruim voor de knik in de dijk naar de Biezelingse
Ham gerealiseerd moeten worden. Op grond van ervaringen elders zou een dergelijke
effectieve afsluiting naar onze mening moeten bestaan uit een combinatie van repeterende
rasters met gesloten hekken, voorzien van adequate bebording en een afwerking van het
onderhoudspad met e~n doorqroeibare halfverharding / steenzetting, in plaats van asfalt. De
lengte van het dijktracé tussen de dijkovergang hmp 307 en de Biezelingse Ham lijkt ons
voldoende om hier een dergelijke effectieve afsluiting te kunnen realiseren.

Wij zien uw reactie en het definitieve plan met belangstelling tegemoet. Overigens verzoek ik
u alle verdere correspondentie over dit onderwerp te richten aan mijn collega

(Vogelbescherming Nederland, postbus 925, 3700 AX ZEIST).
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effectieve afsluiting zou naar ons inzicht ruim voor de knik in de dijk naar de Biezelingse
Ham gerealiseerd moeten worden. Op grond van ervaringen elders zou een dergelijke
effectieve afsluiting naar onze mening moeten bestaan uit een combinatie van repeterende
rasters met gesloten hekken, voorzien van adequate bebording en een afwerking van het
onderhoudspad met een doorgroeibare halfverharding / steenzetting in plaats van asfalt. Oe
lengte van het dijktracé tussen de dijkovergang hmp 307 en de Biezelingse Ham lijkt ons
voldoende om hier een dergelijke effectieve afsluiting te kunnen realiseren.

Wij zien uw reactie en het definitieve plan met belangstelling tegemoet. Overigens verzoek ik
u alle verdere correspondentie over dit onderwerp te richten aan mijn collega

(Vogelbescherming Nederland, postbus 925, 3700 AX ZElST).

Met vriendelijke gro!=t.'

Sector Belangrijke Vage/gebieden
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