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Plaats: gemeentehuis Borsele.
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Deelnemers: de heren Donk en Hengst van Rijkswaterstaat, dir. ~Etela,rid';~l;
:-c'~c~'~>::, y'; : ~_.. ;
de heren Van Opdorp en Van den Berge, gemeente

:BorseI~·p,* _,._
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Onderwerp:
1. v.m. veerhaven Hoedekenskerke.
2. strandje Baarland.
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1.

2.

v.m. veerhaven Hoedekenskerke.
:' ÇI;~~\JII,T:[~,W'
__j
Enkele suggesties omtrent een mogelijk toekomstig gebruikworoerr-c=:=:::---:=;.
uitgewisseld. Een beperkte functie als jachthaven. Ontwikkeling als natuur en als
zodanig ondersteunend aan eindpunt sgb. Wat is positie huidige havencafe.
Welke relatie met gemeentelijke landbouwhaven, kwa uitwisseling van functies.
Hoe om te gaan met het dichtslibben van de v.m. veerhaven. Is er in toekomst
nog een mogelijkheid tot buitendijks bouwen.
Afgesproken wordt dat de heren Donk en Hengst het onderwerp eerst nader
bestuderen en daarna contact opnemen voor een vervolg-gesprek, dat zonodig
ter plekke kan plaatsvinden.
strandje Baarland.
_!,
Benadrukt wordt dat de gemeente niet meer beoog. dan het herstellen van wat
er altijd is geweest, een lokaal strandje. Als gevolg van baggerwerkzaamheden
en het terugstorten van de specie is de oorspronkelijke kwaliteit de laatste jaren
erg teruggelopen. De gemeente is niet van plan er een recreatieve
functie/bestemming aan toe te kennen met alles wat daar bij hoort. Het is
vergelijkbaar met het strandje de kaloot bij Borssele. Dat heeft een bestemming
natuurgebied, water en dijk en wordt door de lokale bevolking al decennia
gebruikt als strandje.
De gemeente is daarom nogal geschrokken van de formele toonzetting van de
brief van rijkswaterstaat van 20 november 2002.
Rijkswaterstaat heeft op zich geen bezwaar tegen het aanbrengen van een laag
zand om de kwaliteit van het strandje te verbeteren. Voor rijkswaterstaat is zelfs
bespreekbaar om na te gaan of het vrijkomende zand bij de dijkverzwaring
daarvoor kan worden gebruikt. Als er een krib aangelegd moet worden om
wegspoeling van zand te voorkomen moet het waterschap daar uiteraard mee
instemmen en moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor toekomstig
onderhoud. Rijkswaterstaat zegt dat bij de dijkverzwaring geen basaltblokken
vrijkomen voor aanleg van zo'n krib (worden hergebruikt)
Overigens komt ter plekke van het strandje bij de dijkverzwaring een volledig
nieuwe glooiing en worden ivm. de functie geen losse stenen gelegd.
Afspraken:
a.
wethouder Van Opdorp zal e.e.a. op korte termijn met de dijkgraaf van het
waterschap bespreken, waarbij met name ingegaan zal worden op de
aanleg van een krib en wie daarvoor verantwoordelijk is kwa onderhoud;
(aktie Van Opdorp)
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de heer Uitterhoeve van de afdeling woonomgeving van de gemeente zal
contact opnemen met de heer Hengst om de ideeën voor herstel van het
strandje concreter te maken (aktie Uitterhoeve)
Rijkswaterstaat heeft in bestuurlijk overleg westerschelde informeel al
mededeling gedaan van de ideeën tot herstel van het strandje. De gemeente
Borsele zal daarvan formeel mededeling doen in een volgende vergadering
(aktie wethouder Vermue)
samen met de gemeente zal rijkswaterstaat het idee bespreken met de
Vogelbescherming, de heer Joosse. Aktie Uitterhoeve i.o.m. Hengst, RWS.
gemeente gaat na of aanbrengen laag zand een aanlegvergunning nodig is
(aktie v.d. Berge)

