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Vergadering op 27 april 2010 om 10.00 H
(Bergen op Zoom)

Overwegingen
De drempel van Valkenisse is verdiept. In totaal werd ongeveer 1.040.000 m³ in situ
weggebaggerd. De drempel van Bath is bijna afgewerkt. De volgende drempel die zal
verdiept worden is de Overloop van Valkenisse.
Vanaf de start van de verruiming tot op heden is het sproeiponton werkzaam geweest in
de plaatrandstortzone Hooge Platen West, om een onderwaterduin aan te leggen.
Tegelijkertijd werd geklept in de plaatrandstortzone Plaat van Walsoorden. Sinds einde

maart wordt tijafhankelijk geklept met kleinere schepen op de plaatrandstortzone Rug van
Baarland.
De aanleg van de duin op de Hooge Platen West zal binnen 1 à 2 weken afgerond
worden. Het sproeiponton zal vervolgens verplaatst worden naar de plaatrandstortzone
Hooge Platen Noord om daar eerst de Oostarm aanleggen. Dit zal ongeveer 1 week
duren. Daarna bestaat de keuze om eerst de Westarm aangelegd op de Hooge Platen
Noord of eerst een duin aan te leggen op Walsoorden met als bedoeling een reductie van
de stroomsnelheid te creëren.
Overwegende dat er aan de Hooge Platen veel vogels (waaronder visdieven) foerageren
tijdens het broedseizoen (van mei tot augustus), wordt voorgesteld de tweede
mogelijkheid te kiezen. Na de aanleg van de Oostarm in de stortzone Hooge Platen
Noord, zal het sproeiponton naar Walsoorden gaan.
De resultaten van de peilingen geven op dit ogenblik geen aanleiding om de
stortstrategie bij te sturen. Naast de algemene rapportering per plaatrandstortzone, wordt
afgesproken in de rapportering ook detailgebieden te analyseren waar effectief gestort
wordt.

Besluit
De vergadering besluit dat de monitoringresultaten geen aanleiding geven om de
planning van plaatrandstortingen bij te sturen.
De vergadering besluit dat na afwerking van de Oostarm in de plaatrandstortzone Hooge
Platen Noord, het sproeiponton zal verlegd worden naar de plaatrandstorzone Plaat van
Walsoorden.

