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Ons kenmerk : Wi/98327
Behandeld door:

Heinkenszand, 18

Geachte

Bijgaand gelieve U aan te treffen onze reactie op Uw verzoek tot
proefvakken dijkbekleding in het kader van de nb-wet,

Met Uw verzoek wordt door ons ingestemd,

•

De Stichting Het Zeeuwse Landschap is aangesloten bij de Unie van Provinciale Landschappen
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Gedeputeerde Staten van de
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4330 AD MIDDELBURG

Heinkenszand, 16 juni 1998

Betreft: Nb-wet Saeftinghe; proefvakken dijkbekleding

Geachte heer Zandstra,

•

In reactie op de door u opgestelde brief van 28 mei j.l., uw kenmerk 984901 d over het
verzoek van Rijkswaterstaatdirectie Zeeland in verband met het hiervoor vermelde
onderwerp het volgende.
Over de aanleg van de twee demonstratievakken kleidijk bij het Verdronken Land van
Saeftinghe hebben wij eerder overleg gevoerd met Rijkswaterstaaten de Zeeuwsvlaam-
se waterschappen. Aanvankelijk was onze Stichting geen voorstander van deze variant
van zeedijk-verzwaring, vanwege het verlies aan schoroppervlakte, en de kans op
regelmatige verstoring naderhand in geval geërodeerde gedeelten opnieuw van klei
voorzien moeten worden. Echter, na aanpassing van het oorspronkelijke ontwerp en
nadere toelichting door Rijkswaterstaat kan onze Stichting thans wel instemmen met de
aanleg van de twee demonstratievakken, conform de richtlijnen zoals verwoord in het
'Plan voor de aanleg .... ' versie 8 mei 1998 .

. Voor de goede orde; dit standpunt betekent niet dat op voorhand ingestemd wordt met
een eventuele algehele aanpassing van de zeedijk langs Saeftinghe op deze wijze.
In het geval dat te zijner tijd aan de orde komt zal onze Stichting daarover een nieuw
standpunt formuleren, los van de uitkomst van het onderhavige veldexperiment.

Wat bertreft het veek-demonstratievakwillen wij hier onderstrepen dat hier na de
uitvoer van de werken het veek niet meer mechanisch verwijderd wordt. In dit verband
verwijzen wij naar een vergelijkbare situatie in het Zwin, waar ook een groene zeedijk
aanwezig is, evenals veek-concentraties.ln het Zwin wordt het veek regelmatig door
middel van een hydrologische kraan en transport-karren verplaatst, hetgeen een flinke
vorm van verstoring betekent.

Wat betreft de ontwikkeling van een vegetatiedek op de nieuwe dijkvoet zou uit oog-
punt van natuurwaarden een spontane ontwikkeling optimaal zijn. Indien dit uit water-
staatkundig oogpunt niet mogelijk is dient voor de zone die direct grenst aan het schor
gekozen te worden voor inzaai met relevante grassoorten van het hogere schor:
strandkweek, rood zwenkgras (zilte ondersoort) en fioringras (zilte ondersoort).
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Hogerop voldoen de gangbare grassoorten van zeedijken.

Het gedeelte van de zeedijk waarop het proefvlak Koningin Emmapolder gelegen is
wordt door onze Stichting gepacht van het waterschap Hulster Ambacht. Op deze dijk
vindt schapenbeweiding plaats. Na uitvoer van de werken dienen door Rijkswaterstaat
maatregelen getroffen te worden om te voorkomen dat schapen hier het schor op
kunnen gaan.

•
Wij gaan ervan uit dat de twee demonstratievakkengemon'tord zullen worden. Graag
ontvangen wij te zijner tijd een afschrift van deze onderzoeksresultaten.

Naar aanleiding van het onderhavige plan van Rijkswaterstaat projectbureau Zeewerin-
gen merken wij hier op dat wij in overleg met dit bureau zullen treden over de mogelijk-
heid van een eventuele gelijktijdige uitvoer van een beheersmaatregel opgenomen in ons
nieuwe beheersplan voor Saeftinghe. Het betreft de aanleg van een vliedberg voor
runderen, met een drinkwatervoorziening, ter hoogte van de zogenaamde Rijksdam.

•

De Stichting Het Zeeuwse Landschap is aangesloten bij de Unie van Provinciale Landschappen
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