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Vergadering op 29 juni 2010 om 10.00 H
(Bergen op Zoom)

Overwegingen
In mei is er verder gewerkt op Overloop van Valkenisse, Drempel van Hansweert,
Drempel van Borssele en de Pas van Terneuzen. De opgebaggerde specie is gestort op
alle drie de plaatrandstortgebieden.
De storthoeveelheden bedragen tot op heden:
- Walsoorden: 1.800.000 m³ in situ

-

Hooge Plaaten West: 1.950.000 m³ in situ
Hooge Plaaten Noord: 1.700.000 m³ in situ
Rug van Baarland: 400.000 m³ in situ

Het sproeiponton ligt momenteel bij Walsoorden, waar nog circa 3 weken gewerkt moet
worden. In de zomer zal het sproeiponton niet aanwezig zijn. In de zomermaanden wordt
het werktempo omlaag gebracht en zal er voornamelijk onderhoudsbaggerwerk
plaatsvinden.
De resultaten van de peilingen geven op dit ogenblik geen aanleiding om de
stortstrategie bij te sturen. Voor de Plaat van Walsoorden werd een detailanalyse
uitgevoerd, waaruit blijkt dat er reeds een erosieve trend bestond voor de
plaatrandstortingen van de derde verruiming van start gingen. De detailanalyse wordt nog
afgewerkt, en er zal een vergelijking gemaakt worden met de periode dat het
sproeiponton ingezet werd.
De resultaten van de peilingen bij de Rug van Baarland laten meer sedimentatie zien dan
enkel de uitgevoerde stortingen. Een frequentie van 2x/maand is gezien de gestorte
hoeveelheden in deze zone overdreven, maar om voldoende inzicht te krijgen in de
evolutie van deze zone is 1x/maand peilen interessant.

Besluit
De vergadering besluit dat de monitoringresultaten geen aanleiding geven om de
planning van plaatrandstortingen bij te sturen.
Het overleg heeft besloten de kleine nevengeulstortvakken in macrocel 6 en 7 niet
structureel te gaan gebruiken, met het oog op risico van te snelle aanzanding van
ecologisch waardevolle gebieden in Saeftinge. De stortvakken kunnen wel incidenteel
gebruikt worden.
De komende drie weken zal het sproeiponton de geplande werkzaamheden aan het
onderwaterduin bij de Plaat van Walsoorden afronden zoals voorzien. Vanaf september
zal het sproeiponton geplaatst worden bij Hooge Platen Noord om de westelijke arm aan
te leggen.
Het Overleg besluit om ter hoogte van de Rug van Baarland 1x/maand te peilen om
voldoende inzicht te krijgen in de evolutie van deze zone.

