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CC:

donderdag 13 september 201215:16

Toegangen slik Oesterdam t.h.v. terrein rond Bergse Diepsluis

Onderwerp:

Geachte
Op maandag 10 september jl. heeft u telefonisch contact gehad met de
over de realisatie
van trappen door het projectbureau Zeeweringen ter hoogte van de Bergse Diepsluis op het terrein
waar momenteel officieuze naaktrecreatie plaats vindt.
In het voortraject (2010) is er door het projectbureau gesproken met vertegenwoordigers van de
Naturisten Federatie Nederland (NFN) die hier doorgangen door de kreukelberm hadden gecreërd met
platte stenen en een leuning. Afgesproken is toen een drietal doorgangen door de kreukelberm te
creëren door het volledig ingieten met gietasfalt van de kreukelberm op deze drie plaatsen. Deze
.. werkzaamheden zouden gelijktijdig plaatsvinden met de dijkversterking van 2011, dit is toen echter
"niet
gebeurd.
Bij de dijkversterking dit jaar zijn alsnog voornoemde doorgangen meegenomen. Omdat in de praktijk
bleek dat de kreukelberm op één oor ligt zou dit zorgen voor toegangen tot het slik in de vorm van een
hellingbaan. Gezien de veelal hoge leeftijd van bezoekers van deze locatie is ter plaatse besloten de
toegangen in beton uit te voeren zodat deze meer horizontaal worden. Uitvoering is dan een betonnen
pad door de kreukelberm zonder leuning. Door het hoogteverschil tussen glooiing en kreukelberm lijkt
het een trapconstructie en door de betonkleur vallen ze extra op. Dit was niet onze bedoeling, in de
loop van de tijd zullen de betonpaden door invloed van getij donkerder worden.
Ik begrijp dat u als gemeente niet op de hoogte bent van deze constructies en dat graag had willen
zijn vanwege het gedoog karakter van deze locatie. Dit was niet onze bedoeling, onze excuses hier
voor. Het enige doel dat het projectbureau voor ogen had was de toegang tot het slik behouden voor
bezoekers van deze locatie.
Hopend u hiermee voldoende geïnformeerd
dan verneem ik dit graag van u.

e

Met vriendelijke

te hebben. Mocht u nog vragen of opmerkingen

groet,

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

F 088 24 61 994
nl
http://www.zeeweringen.nl
Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband
van Rijkswaterstaat
en waterschap Scheldestromen.
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