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Beste
Hierbij ontvang je mijn bijdrage ter voorbereiding van het overlagingsbestek Margarethapolder. Ik heb
bestudeerd de vakken 110-112, en gezien de lage ligging van de overlaging alleen de getijdenzone.
Gedurende het veldbezoek was het tij ongunstig. Daarom heb ik mijn advies gebaseerd op een
uitgebreide kartering uit 1990, waarvan ik verwacht dat die nog voldoet
Zoals ook in de Milieu-inventarisatie is te lezen, is de natuurwaarde beperkt Grote bruinwieren
vertonen ten hoogste een geringe presentie. De zonering is incompleet en onderbegroeiing ontbreekt.
De potenties liggen bij aanpassing van het dijkbekledingsmateriaal, zowel op de glooiing als op de
kreukelberm, een treedje hoger. Maar dan nog wordt de optimumsituatie voor de Westerschelde niet
bereikt Deze conclusie is gebaseerd op brongegevens (Meijer, 1990), die 5 typen onderscheiden.
Deze zijn in de MI (par. 5.3.4 en 5.3.5 resp. herstel en verbetering natuurwaarden) omgezet tot
constructiealternatieven. Daarnaast onderscheidt Meijer de glooiing en de kreukelberm; dit
onderscheidt levert geen moeilijkheden op. Onderstaande tabel is voortgekomen uit een controle van
tabel 8 in de MI uitgaande van de brongegevens.

dijkvak
110
111

BW
28
29

ACTUEEL (herstel)
glooiing
kreukelberm
geen voorkeur
geen voorkeur
~QldQende
zoldoende

POTENTIEEL (verbetering)
glooiing
kreukelberm
voldoende
zoldcende
vQldQendeLredelijk
redelijk gQedL
gQed
vQldQende

112

30

geen voorkeur

zoldoende

geen voorkeur

voldoende

De onderstreepte constructievoorkeuren wijken iets af van de MI. De keuzevrijheid is groter
geworden. Indien gewenst moet dit verschil met de Bouwdienst worden opgenomen. Voor dijkvak
111 geldt, dat een constructie gekozen moet worden (bij verbetering van natuurwaarden) uit de
categorieën redelijk goed of voldoende (volgens de toelichting op pag. 2 van 5 (tabel 8». Voor de
andere vakken geldt de categorie voldoende.
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Voor de breuksteen-overlaging met patroonpenetratiè is van belang, dat 'vol en zat' niet wenselijk is
(tabel 2). Bij vol-en-zat penetratie wordt niet aan de doelstelling 'herstel en verbetering
natuurwaarden' voldaan.
Ik hoop jullie hiermee voldoende van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
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