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Provincie Zeeland - Directie Ruimte, Milieu en Water
Afdeling Water en Natuur
T.a.v. dhr.
Postbus 165
4330 AD Middelburg

Betreft: zienswijze Vereniging Redt de Kaloot betreffende werkzaamheden dijktraject Van
Citterspolder fase 2 (kerncentrale)

Nieuwdorp, 10 oktober 2011

Geachte dames, heren,

De Vereniging Redt de Kaloot heeft kennis genomen van de plannen voor de verzwaring van de
dijk bij de Van Citterspolder (kerncentrale) - fase 2. Net als de dijkverzwaring bij de Kaloot zien
wij ook deze plannen met angst en beven tegemoet. Wij vrezen met name dat de beschermde
natuurwaarden van Slufter de Kaloot op termijn door de werkzaamheden zullen worden aangetast.
Voorop dient te staan, dat deze natuurlijke buffer tussen het Natura2000 gebied en het aangrenzend
industriegebied de hoogst mogelijke bescherming verdient.
Het zijn met name deze laatste resten van natuurlijke omstandigheden langs de boorden van de
Westersehelde die het meest onder druk staan en geleidelijk dreigen te verdwijnen.
Hierdoor zullen onvervangbare natuurlijke zones verdwijnen, telkens onder het mom van dit kleine
gebied valt onder de 1% grens en is derhalve geen significante negatieve effecten optreden.
Maar met deze stelling als uitgangspunt kan men dus 100 keer een dergelijk gebied aan te pakken
en is daarmee ook het gehele natuurlijke habitat langs de boorden van de Schelde verdwenen.
Kortom, iedere ingreep in dit kwetsbare gebied heeft als gevolg een significant negatief effect op de
bestaande natuur, omdat er geen enkele mogelijkheid op herstel zal zijn nadat alle dijken onder
asfalt verdwenen zijn,

Men zou natuurlijk de dijk kunnen injecterenmet biogrout,een methodedie het inwendigedijklichaam
versteenten impermeabelmaakt.

Wellicht bent u op de hoogte dat de Europese Commissie subsidie heeft verstrekt voor de aanleg
van de Slufter de Kaloot. Wij gaan er van uit dat de Europese Commissie in deze is geïnformeerd,
maar wij hebben voor de zekerheid toch maar zelf ook de Europese Commissie op de hoogte
gesteld van de plannen.
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Voorkom ongewenste en onvervangbare vernietiging van habitats en bescherm de biodiversiteit van
dit gebied. Een mogelijkheid om de golfbrekende functie te verbeteren kan ook gezocht worden in
een vooroeverversterking, d.m.v. een zandsuppletie (vergelijk het strand bij Baarland, waarvoor
Westerseheldezand is gebruikt). Onduidelijk is waarom een dergelijke optie niet als Meest
Milieuvriendelijk Alternatief is behandeld.
Dit gebied zou juist al modelvoorbeeld kunnen dienen om de veiligheid van het gebied te
waarborgen en tevens de natuur te versterken en te verbeteren, maar in ieder geval tenminste te
behouden.

Uiteraard is de vereniging bereid e.e.a. persoonlijk toe te lichten en staan wij open voor discussie en
positief meedenken.

In afwachting van uw berichten verblijven wij,

Hoogachtend,
Ver. Redt de Kaloot

voorzitter

secretaris
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