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Van:  
Verzonden: donderdag 6 oktober 2011 11 :21 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: FW: NB.10.015: Schelpen in werkstrook Abraham Wissepolder 
Beste  ter info en  t.b.v. a rchief. 

@@ , graag opnemen in ons archief. 

Van:  
Verzo
Aan: 
CC: H  
Onderwerp: RE: NB.10.  Abraham Wissepolder 

- Beste Roy,

-

In .de vergunning voor het dijktraject Willempolder en Abraham Wissepolder (10028093/NB.10.015) staat 
als voorschrift 14 opgenomen: . . . 

14. Op de locaties van de oorspronkelijke zeegrasvelden (tussen dijkpa/en 656 en 657) dient na
uitvoering van de werkzaamheden 15cm ontgraven te worden ten opzichte van de oorspronke/ijke
maaiveldhoogte (op het gedeelte waar geen kreuke/berm is gerealiseerd). Daarop dient een sche/pen/aag
van ecologisch gewonnen gebiedseigen schelpen (fractie 0-40 mm) met een taagdikte van 7 cm (max. 10
cm) te worden aangebracht en te worden afgedekt met slik in een /aagdikte van 7 cm (max. 10 cm).
Overtollig slik dient egaal ter plaats van de kreuke/berm verwerkt te worden (niet nabij de zeegrasvelden).

Na de werkzaamheden is echter gebleken dat niet al het zeegras na de werkzaamheden is verdwenen. 
De achterblijvers hebben n. Het zou zonde zijn deze te 
verstoren. Op advies van  zijn de natuurwaarden er 
meer bij gediend als er ge

Het doel van de vergunning is om de natuurwaarden zo min mogelijk schade te laten ondervinden. Wij 
kunnen de mening, dat het niet Liitvoeren van voorschrift 14 meer kansen biedt voor de ontwikkeling van 
het zeegras, onderschrijven. Er is daarom ook geen (wijzigings)vergunning nodig vcior het niet uitvoeren 
van dit voorschrift. De werkzaamheden kunnen dus worden afgerond zonder dat aan voorschr'ift 14 
voldaan hoeft te warden. 

Eeri afschrift van deze mail is aan de afdeling 'groene handhavirig' en betreffende inspecteur voor dit 
dijkvak verzonden, zodat zij op de hoogte zijn van deze afspraak. 

Met vriendelijke groet, 

 

-----------------------------------��� ·--��-.-· ----· -··--

Medewerker vergunnirige,:, natuur en landschap 

Provincie Zeeland, afdeling Water en Natuur 

 

10-10-2011
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Van: ]
Verzonden: dinsdag27 september201114:14
Aan:
CC:
Onderwerp: NB.10.01S:Schelpenin werkstrookAbrahamWissepolder

Beste Marco,

De werkzaamheden aan de Abraham Wissepolder zijn zo goed als afgerond. Op 1 september jl. e
hebben in het kader van de
zeegrasverplaatsingen een bezoek gebracht aan het dijktraject Abraham Wissepolder.

Hun conclusie hier is dat het aanbrengen van een schelpenlaag conform voorschrift 14 schade
toebrengt aan het aanwezige zeegras. Mijn voorstel is om af te wijken van dit voorschrift (door
het niet uit te voeren). Ed heeft het advies van Dick in zijn bezit.

Wil je dat we dit punt formeel middels brief afhandelen?

Met vriendelijke groet,

Medewerker omgevingsmanagement

Projectbureau Zeeweringen
Kanaalweg 1 I 4337 PA I Middelburg
Postbus 1000 I 4330 ZW I Middelburg

http://www.zeeweringen.nl

Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband
van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen.
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