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Jong, Anne Marie de (PPO)
Van:

Giesen, Wim [Wim.Giesen@mottmac.nl]

Verzonden:

dinsdag 9 juli 201317:10

Aan:

Voort, Roy van de (ZO); M.vankatwijk@science.ru.nl

CC:

'Wouter.Suykerbuyk@nioz.nl';
(Kris.Giesen@nioz.nl)

Onderwerp:

RE: Memo inspectie zeegras Karelpolder

Jong, Anne Marie de (PPO); Jong, Dick (ZO); Kris Giesen

Hallo Roy,
Bedankt voor het doorsturen van de memo over de Karelpolder2. Op deze locatie (Oostdijk) gaat het
om de belangrijkste nog resterende kleinzeegraspopulatie in de Oosterschelde, en de aannemer moet
hier wel zijn uiterste doen om impacts te voorkomen.

•

Wij hebben op andere locaties gezien dat er bijv. met lange geul/dijk combinaties werd gewerkt voor
opvang/lozing van water (bijv. Dortsman Noord, Krabbenkreek Noord), of dat er met pijpen werd
gewerkt die lang op één plaats bleven liggen omdat er flink werd gepompt (Krabbenkreek Noord).
Kortom, o.i. er is veel mogelijk om impacts te voorkomen. Ik begrijp dat Wouter (en misschien Kris)
er morgen bij zullen zijn voor overleg en een kort bezoek aan de locatie. Hopelijk kan er een
oplossing worden gevonden waar iedereen mee kan leven.
Met vr. groet,
Wim

From: Voort, Roy van de (ZO) [mailto:roy.vande.voort@rws.nl]
Sent: 08 July 2013 9:46
To: M.vankatwijk@science.ru.nl;
Giesen, Wim
Cc: 'Wouter.Suykerbuyk@nioz.nl';
Jong, Anne Marie de (PPO)
Subject: FW: Memo inspectie zeegras Karelpolder
Ter informatie.

•

Van: Braad Michel, M.L. [mailto:MicheI.Braad@Oranjewoud.nl]
Verzonden: vrijdag 5 juli 2013 13:37
Aan: Moeliker, Christian (PPO)
CC: Meininger, Peter (ZO); Voort, Rey van de (ZO)
Onderwerp: Memo inspectie zeegras Karelpolder
Beste Christian,
Hierbij de bevindingen van de inspectie afgelopen dinsdag en donderdag op het dijktraject Karelpolder irt. het
zeegrasveld en lozen.
De conclusie is dat voor het dijktraject Karelpolder nog geen passende praktische maatregel is gevonden
voor het lozen van het water uit de werkstrook, die voorkomt dat het zeegrasveld wordt aangetast.
Het voorstel is om binnenkort een overleg te plannen met de aannemer, waterschap (uitvoering) en PBZ om
over praktische maatregelen ter behoud van het zeegras na te denken en te komen tot een oplossing. Dit
overleg kan ik wel organiseren, maar wil graag eerst even met Peter/Roy dit onderwerp kortsluiten. Ga ik
begin volqende week doen. Een voorzet voor bespreekpunten is in de memo opgenomen.
Vragen of opmerkingen,

10-7-2013

ik hoor het graag.
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Goed weekend!
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4 en 2 juli 20-'
groet,
michel
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