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De aanleg van een vluchthewvél in het Verdronken
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pe aanleg van een vluchtheuvel in het Verdronken Land van Saeftinghe ter hoogte
van de Riiksdam

GJB, 15/07/98

De lokatie van de geplande vluchtheuvel is aangegeven in Bijlage 1.

Aanleiding

•

In 1997 is door het bestuur van de Stichting Het Zeeuwse Landschap een nieuw
beheersplan voor Saeftinghe voor de periode 1997-2008 vastgesteld. Op 3 maart
1998 heeft Gedeputeerde Staten van Zeeland goedkeuring aan dit beheersplan
verleend in het kader van de Natuurbeschermingswet.
In dit beheersplan wordt onder andere een aanpassing van het begrazingsbeheer
beschreven. De planning voor het aangepaste begrazingsbeheer, inclusief de hiervoor
noodzakelijke inrichtingswerken in het gebied, worden beschreven op de pagina's
105 tot en met 112 van het beheersplan. Een figuratieve samenvatting van dit
tekstgedeelte wordt gegeven in Figuur 22 van het beheersplan, welke bij deze notitie
is gevoegd als Bijlage 2.
Het aangepaste begrazingsbeheer voor Saeftinghe houdt onder andere in dat het
schorgedeelte bij Emmadorp voortaan niet meer door schapen begraasd zal worden,
maar door runderen. Runderbegrazlng vindt reeds, sedert jaren, langs de Gasdam
plaats. Hier beschikken de runderen op een aantal lokaties over een vluchtheuvel
annex drinkwaterplaats (zie Bijlage 2). Bij extra hoog water trekken de runderen zich
terug op zo'n vluchtheuvel. Daarnaast blijken de vluchtheuvels als (gezamelijke)
rustplaats voor de runderen te fungeren. Voor runderbegrazing in het schorgedeelte
bij Emmadorp dient tussen het drinkwaterpunt bij het Gasstation en het naderhand
aan te leggen drinkwaterpunt op de zogenaamde, hoger gelegen, akker bij Emma-
dorp, een extra vluchtheuvel annex drinkwaterpunt ter hoogte van de Rijksdam
aangelegd te worden.

,
{..

Dit voorjaar is door Rijkswaterstaat directie Zeeland, projectbureau Zeeweringen, een
plan uitgewerkt om bij twee dijkvakken van de zeedijk langs Saeftinghe een proef uit
te voeren waarbij een kleipakket in plaats van een steenglooing als verdediging van
het buitentalud zal dienen. Dit projekt-voorstel is uitgewerkt in overleg met het
waterschap Hulster Ambacht. De Stichting Het Zeeuwse Landschap heeft met het
uiteindelijke projekt-voorstel ingestemd.
Eén van de kleidijk-demonstratievakken is gelegen Voor de Koningin Emmapolder,
direkt te westen van het Gasstation. Ruim 800 m ten westen van dit 300 m lange
proefvlak ligt de lokatie van geplande vluchtheuvel.

/

Beide voorgaande punten vormden voor Het Zeeuwse Landschap aanleiding om bij
het projectbureua Zeeweringen het verzoek in te dienen om de uitvoering van het
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projekt 'demonstratievakken kleidijk' te combineren met de aanleg van een vlucht-
heuvel bij de Rijksdam. Uit mondeling overleg is naar voren gekomen dat het project-
bureau in principe bereid is mee te werken aan de uitvoering van dit verzoek.

OntwerD vluchtheuyel

Voor het ontwerp van de aan te leggen vluchtheuvel is uitgegaan van de goed funkti-
onerende vluchtheuvels langs de Gasdam. Hat ontwerp is samengevat in Bijlage 3.
In dit geval is gekozen voor een direkte aansluiting van de vluchtheuvel op het
buitentalud van de zeedijk. Op de dijkvoet wordt, in overleg met het waterschap een
raster geplaatst ter voorkoming van runderbetreding van de zeedijk.
Na aanleg van de vluchtheuvel zal naderhand, in overleg met het waterschap, een
drinkwaterleiding aangelegd worden.

De vluchtheuvels langs de gasdam liggen op ca 10 m afstand van de dam, omdat
hier langs de dam een leiding ligt. Mocht vanwege zeewerlnps-technlsche redenen
ook bij de lokatie Rijksdam een bepaalde afstand tussen de vluchtheuvel en de
zeedijk noodzakelijk zijn, dan zou het ontwerp als zodanig aangepast kunnen worden.
Uit oogpunt van de uitvoering van het begrazingsbeheer gaat echter de voorkeur uit
naar een vluchtheuvel die aansluit op de zeedijk. (Bijvoorbeeld in verband met vee-
inspektie en eventueel de afvoer van runderen.)

-,.I
i

Voor nadere inlichting raadpleeg de HZL;.medewerkers G.J.C. Buth, tel.nr. 0113 ~
569110, en J.Neve, tel.nr. 0114- 633110.
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Figuur 22. Toe~omstige inrichting begrazing Saeftinghe
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e •Vluchtheuvel in het Verdronken Land van Saeftlnghe ter hoogte van de Rljksdam.

Hoogte: 2.5 (bovenop maaiveld)
Talud:1 : 6 ( = '5 m. )
Kleilaag buitenzijde: dikte 2 m.
~anvoer klei ca~ 5000 rn'
Aanvoer zand ca. BOOO m'
Aanvoer zand. kIel: kruin zeedijk open maken
Raster: aansluiten op bëataand ra8te~ -
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