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Aanvulling (2) op detailadvies natuurwaarden zeewering
Van Citterspolder (7201 F0203)

CIRCULATl!l MAP

Het dijkvak nr. 18c, zeewering Van Citterspolder, is op 12 juni 2002 bezocht en
geïnventariseerd op natuurwaarden. Het betreffende detailadvies heeft u reeds
ontvangen. Op het detailadvies moeten enkele aanvullingen vermeld worden:

•
Hoewel in principe een detailadvies altijd gericht is op het behouden en mogelijk
verbeteren van de plaatselijke natuurwaarden kan hiervan afgeweken worden.
Het betreft hier een gedeelte glooiing van enige tientallen meters ter plaatse van de
aansluiting inlaatwerk kerncentrale en Noordnol. Het aanwezige "type3" begroeiing
(zie aanvulling 1) zou in aanmerking komen voor een constructie uit categorie
"redelijk goed". In verband met de technische complexiteit (bocht + twee
aansluitingen) en de geringe oeverlengte, moet het mogelijk zijn een bitumineuze
constructie toe te passen. Bovendien ligt een groot deel hiervan niet aan de
oppervlakte.
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Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met
(0118 - van mijn dienst.

Als er binnen 20 werkdagen na briefdatum geen reactie van u is ontvangen,
neem ik aan dat deze resultaten aan uw verwachtingen voldoen.

Met vriendelijke groet,

Het Hoofd van de Meetinformatiedienst Zeeland,
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