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Vergadering op 31 augustus 2010 om 10.00 H
(Bergen op Zoom)

Overwegingen
In juni is verder verdiept op Pas van Terneuzen, Overloop van Valkenisse en Drempel
van Hansweert. De specie van Pas van Terneuzen werd gebracht naar de Hooge Platen
Noord, de specie van Overloop van Valkenisse en Drempel van Hansweert naar Plaat
van Walsoorden en Rug van Baarland. In juli en augustus werden geen
verdiepingsbaggerwerken uitgevoerd.

In de voorbije periode werd onderhoud uitgevoerd op Borssele, Hansweert, Pas van
Terneuzen, Overloop van Valkenisse, Drempel van Valkenisse en Drempel van Bath.
De storthoeveelheden bedragen tot op heden:
- Walsoorden: 3.680.000 m³ in situ
- HP West: 1.830.000 m³ in situ
- HP Noord: 1.950.000 m³ in situ
- R v Baarland: 490.000 m³ in situ
- SN31: 187.000 m³ in situ
- SN51: 185.000 m³ in situ
De komende maand zal opnieuw verder gewerkt worden aan de verdieping op de
drempels Overloop Hansweert en Put van Terneuzen. De specie zal gebracht worden
naar de plaatranden. Vanaf 13 september is een sproeiponton beschikbaar gedurende
een periode van 4 weken. Zoals reeds besproken in het overleg van 29 juni, zal
gesproeid worden op de Hooge Platen Noord. Er zal eerst nog in een aantal vakjes op de
Oostarm gesproeid worden. Daarna zal de westarm gesproeid worden.
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 vergelijking van de
laatste peilingen laten zien dat er in deze zone recent een groter percentage van het
gestorte volume ter plaatse blijft. De fase van het aanleggen van de megaduin met het
sproeiponton is afgerond.

Besluit
De vergadering besluit dat de monitoringresultaten geen aanleiding geven om de
planning van plaatrandstortingen bij te sturen.
Vanaf half september zal het sproeiponton geplaatst worden bij Hooge Platen Noord om
de westelijke arm aan te leggen, en de oostelijke arm nog wat aan te vullen.

