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Op 2S oktober 2010 is er overleg geweest met
van de
Oesterdam Boardriders Club (OBC) over de werkzaamheden van Projectbureau
Zeeweringen aan de Oesterdam in 2011 en 2012. Projectbureau Zeeweringen
verbetert in 2011 de steenbekleding van de Oesterdam Noord, tussen Tholen en
dijkpaal 1140 en in 2012 het gedeelte tussen dijkpaal 1140 en de Bathpolders. De
kreukelberm en het onderste gedeelte van de steenbekleding van de gehele dam
zijn voldoende sterk en worden behouden. De bekleding daarboven, voornamelijk
Haringmanblokken, zal verbeterd worden.
De leden van de OBC surfen aan de Oosterscheldezijde van de Oesterdam. In
overleg met Rijkswaterstaat (oa
heeft de club een aantal paadjes
gemarkeerd op de Oesterdam waarlangs gemakkelijk te water gegaan kan
worden. Op deze locaties is de kreukelberm beloopbaar gemaakt door het
plaatsen van betonblokken.
Oesterdam Noord, uitvoering 2011
Het gedeelte tussen de Bergsediepsluis en circa dijkpaal 1140 is afgesloten voor
recreanten. Surfers en andere recreanten zullen dan ook niet direct last hebben
van de werkzaamheden, maar zullen wel te maken krijgen met transport
bewegingen door werkverkeer. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken zullen
er op een aantal locaties passeerplaatsen aangelegd worden op de
onderhoudsweg.
Oesterdam Zuid, uitvoering 2012
De werkzaamheden in 2012 zullen waarschijnlijk gefaseerd uitgevoerd worden, dit
in verband met recreatie en het beperken van de verstoring voor vogels. De
exacte fasering zal medio 2011 bekend zijn en zal dan ook gecommuniceerd
worden richting OBC (actie PBZ).
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vraagt of het mogelijk is om gelijktijdig met de uitvoering van
de werkzaamheden de paadjes over de kreukelberm beter begaanbaar te maken
voor surfers, maar ook voor recreanten in het algemeen. Nu is de overgang van
kreukelberm naar voorland erg slecht beloopbaar en is er een aanzienlijk
hoogteverschil.
zal dit verzoek inbrengen in het reguliere
overleg van Projectbureau Zeeweringen (actie PBZ).
De paadjes liggen ter hoogte van de volgende (weg)hectometerpaaltjes:
4.5, 4.6, 4.8, 5.3, 5.6 en 6.9.
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3.7, 4.4,

Tevens dient
het verzoek in om te kijken of een ander
gedeelte van de Oesterdam, bijvoorbeeld ter hoogte van de Speelmansplaten,
voor surfers opengesteld kan worden als de Oesterdam Zuid afgesloten wordt.
Deze mogelijkheid zal bekeken worden (actie PBZ).
zal de contactgegevens van de aBC ook doorgeven aan de
afdeling communicatie (actie PBZ).

A ctle
• r'
Ijst

actie
Fasering Oesterdam Zuid doorgeven aan OBe
Mogelijkheid uitvullen kreukelberm bespreken
Openstellen alternatief deelOesterdam tijdens werk
Contactgegevens OBe opnemen

Wie
PBZ
PBZ
PBZ
PBZ

Wanneer
Juli
November
Juli
Oktober

2011
2010
2011
2011

Contactgevens:
Oesterdam Boardriders Club

www.oesterdam.be

M: 0032/(0)486/10
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