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Afschrift aan

Projectbureau Zeeweringen heeft voorzitter van Vereniging
Redt de Kaloot, uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Doel van het gesprek is het
geven van een toelichting op de dijkversterking die in 2012 aan dijktraject
Oostelijke Sloehavendam, met het daarin aanwezige natuurgebied De Kaloot, zal
plaatsvinden.

• Het ontwerp van dit dijkvak is opgesteld door Deze geeft
nadere toelichting over de opzet van het projectbureau, over de noodzaak van
verbetering van de havendam en over de keuze van de toe te passen bekleding.

benadrukt dat de werkzaamheden van projectbureau Zeeweringen in
geen enkel opzicht gerelateerd zijn aan de plannen voor de aanleg van een weT.

is van dit onderscheid op de hoogte.

kent het gebied zeer goed en kent een hoog belang toe aan
de aanwezige natuurwaarden. Hiertoe overhandigt hij dan ook een cd-rem met
daarop gegevens van tellingen van verschillende soorten flora en fauna.

verwacht dat de voorgenomen ingreep en het nieuwe bekledingstype
ten nadele zullen komen van de natuurwaarden in het gebied.
geeft aan dat hier bij het projectbureau van meet af aan rekening wordt
gehouden door een trajectecoloog te laten adviseren. Het gekozen
bekledingstype, overlagen met breuksteen en ingieten met gietasfalt, is ter
plaatse echter het enig technisch mogelijke toepasbare bekledingstype gebleken.
Hoewel dit bekledingstype niet geheel aansluit op het ecologisch advies, zullen ten
aanzien van beschermde plantensoorten gepaste maatregelen getroffen worden
om herstel zo goed als mogelijk te bevorderen. zegt toe de
informatie op de cd-rem door te zullen nemen met de trajectecoloog, zodat deze
kan beoordelen of aanvullende maatregelen nodig en mogelijk zijn.
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Tot slot geeft aan geïnteresseerd te zijn in de ontwikkelingen
ten aanzien van de voorbereiding van dit project. Daartoe wordt afgesproken dat
hem de planbeschrijving, zodra deze is vastgesteld, zal worden aangeboden.

Actie: Actiehouder: Gereed:

Informatie van cd-rom overleggen trajectecoloog eind juli

Planbeschrijving aan dhr. van Nieulande sturen zodra
definitief
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