
~~

~
Waterschap Zeeuwse Eilanden

Besprekingsverslag

betreft: opgesteld door:

~
A~.p§.~B~e:au~~:ort~r-__ TI~c:::i::.D~' ~~~A~U~9~2~OO~'.d~~~"~·~~~.~~'~ ..~,.;Slib in Haven Hoedekenskerke IProjectbureau zeewe- plaats bespreking: .~ -<I' ca ,ummer: IL_j t:=.i-J

ringen Hoedekenskerke
aanwezig: kopieën aan:
Van deWatersport vereniging: Deheer en de heer

secreteris)
Waretschap ZeeuwseEilanden:

afwezig:

Agendapunt Actie door:Opmerkingen/Actiepunten

Gezamenlijk De watersportvereniging heeft een vergunning voor het mogen storten
bemonsteren van baggerspecie. Deze moet jaarlijks worden bemonsterd. Het lijkt hun

dat de eventuele bemonstering beter gezamenlijk plaats kan vinden.

Probleem slib
in de haven
t.p.v. de
glooiing

Mogelijke
oplossingen

Waar reke-
ning mee
moet worden
gehouden.

Dammetje
tegen golf-
slag

Toezegging

Adres

Bijlage:

Ik heb toegezegd om de watersportvereniging op de hoogte te houden en Ad Beaufort
antwoord te geven op de vraag voor de aanleg van dat dammetje

Bij de geplande glooiingwerken te Hoedekenskerke dient de glooiing aan
de havenzijde in het slik te worden ingegraven. Wanneer deze werk-
zaamheden worden uitgevoerd zoals dit bij de glooiingwerken gebruikelijk
is, de slib opzij wordt gezet Na de werkzaamheden weer terug wordt ge-
zet, zal in dit geval de slib in het gebaggerde gedeelte van de haven
schuiven.

1e De watersport vereniging baggert ten behoeve van de glooiingwerken
De kosten worden verrekend met de watersportvereniging.
2e De aannemer van het glooiingwerk baggert.
De watersportvereniging baggert liever niet extra omdat de specie die wij
er uit willen hebben vaster is dan welke zij hebben. Zij vermoeden dat hun
methode van het met een ploeg de baggerspecie naar buiten werken niet
geschikt is voor onze specie.

Baggeren voor 1 april a.s in verband met de bootjes in de haven. Voor
deze tijd is het mogelijk de bootjes en het steiger tijdelijk weg te halen.
Wanneer er problemen zijn met de kwaliteit van het slib zijn er binnen het
projectgebied wel mogelijkheden het slik op te hogen.

De watersportvereniging verzoekt om van onbruikbare uitkomende steen
een dammetje op het slik te willen leggen aan de zuidoostkant van de
haven.

Adres Watersportvereniging De Val Secretaris de heer Burgel pia Haven-
straat 28
4433 AM Hoedekenskerke 0 t13 - b~3bbo
Vergunning Baggeren

Projectbu-
reau zeewe-
ringen



.;._~ ~., ~'

~ ~
,""ot ''"' .,.',
I .

i,~ . t·, '..... t·~· ,.' . . .....
j' .. ~. . ..--'~.~.". , ," .'... .r...~..~.. , .,._............ . ..
~ ~ .;' LlI~· .
,'4" ... ' . . .. ..' " ·U~ ... . .

( .... . 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II1
008563 2004 PZDT-V-042390ntw
Besprekingsverslag Slib in haven Hoedekenskerke

'.,

". .
~-f . ~.. . :~:~ '.- .

~,,:""'f" J .. "_n' '..e•••• " ~~ """_:';')

~ . . ;"1.' 4'\~";' •. ,.:1:- ,,. \!""'.".~' •• .• • ,. ..,.. -",~""~",.."...... ,,.., ...

'.

':"~~"'"

•




