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Vergadering op 25 mei 2010 om 10.00 H
(Bergen op Zoom)

Overwegingen
De drempel van Bath is, op enkele kleine zones na, afgewerkt. In totaal werd daar
ongeveer 1.200.000 m³ in situ weggebaggerd. Er werd gestart met de verdieping van de
Overloop van Valkenisse. Daar werd tot nu toe ongeveer 425.000 m³ in situ
weggebaggerd. De komende maand zal gestart worden met de verdieping van de
afwaartse drempels (Borssele en Terneuzen).
De aanleg van de duin op de Hooge Platen West is afgerond. Het sproeiponton werd
verplaatst naar de plaatrandstortzone Hooge Platen Noord om daar eerst de Oostarm

aan te leggen. Eind mei zal de Oostarm afgewerkt zijn. Het sproeiponton wordt dan
verplaatst worden naar de Plaat van Walsoorden. Ter hoogte van de Westarm bij Hooge
Platen Noord werd geklept.
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. Voor de Plaat van Walsoorden zal deze nadere analyse het eerst worden
uitgevoerd, om meer inzicht te krijgen in de verplaatsing van specie in deze stortzone.
Op het strand van Baarland werd in totaal 35.000 m³, gemeten in beun, opgespoten door
middel van de rainbow-techniek.

Besluit
De vergadering besluit dat de monitoringresultaten geen aanleiding geven om de
planning van plaatrandstortingen bij te sturen.
De vergadering besluit dat er een detailonderzoek zal gebeuren van de peilingen ter
hoogte van de Plaat van Walsoorden, waarbij ook de trend van de laatste jaren wordt
bepaald.

