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onderwerp: wegreconstructie Hooglandsedijk
Geacht College,
Omdat enige tegemoetkomingen in de verleende vergunning in het overleg tussen
waterschap, gemeente, Natuurmonumenten en BZZB zijn bereikt, trekt de BZZB haar
bezwaar tegen de wegreconstructie Hooglandsedijk in. Wij zullen de uitvoering en de
toekomstige bestendigheid van de gekozen oplossingen voor deze prachtige beschermde
dijk uit 12e en 13e eeuw de komende jaren kritisch bezien.
De verbreding van het asfalt gaat helaas doorgang vinden. Het spijt ons dat u zelf niet met
het waterschap in overleg gegaan bent om een betere oplossing te vinden voor het
doorbreken van de structuur van deze beschermde dijk (Omgevingsplan Borsele 2018).
Door inbreng van NM en BZZB komen met menggranulaat verharde wachtplekken van 6 bij
1,5 meter op vier dammen naar de percelen, waardoor het verkeer niet meer in de bermen
hoeft te rijden. Wij pleiten dan ook voor het algemeen maken van het begrip ‘wachtplek’
op onze beschermde dijken. Wachtplek geeft een beter indicatie dan het begrip
passeerstrook en past wat ons betreft in positieve doelstellingen zoals onthaasten,
genieten van het landschap en veilige en gezonde verkeersdeelname.
Laat het landbouwverkeer en overig doorgaand gemotoriseerd verkeer gebruik maken van
de platte wegen waar enige wegverbreding en snelheid mogelijk is zonder de waarden van
structurerende elementen in het landschap aan te tasten. Offer de middeleeuwse dijken
niet verder op. Landbouwverkeer voor aanpalende percelen kan door de wachtplekken
voorrang krijgen, de overige weggebruikers kunnen met een beleefde wachthouding helpen
de omgeving authentiek, mooi, veilig en leefbaar te houden. Beschaafd weggedrag kost
maar een enkele minuut!
De tien door het waterschap toegezegde knotbomen zullen hopelijk bijdragen aan de
natuurlijke inrichting, die al jaren geleden door een collectief van organisaties waaronder het waterschap!- is bepleit in de Landschapsbewuste Verkeersvisie voor de Zak
van Zuid Beveland. Landschappelijke waarden vergroten is een prachtig maatschappelijk

duurzaam doel bij het gebruiksvriendelijk en veilig inrichten van onze omgeving.
Historische beplanting terugbrengen draagt bij aan (bio) diversiteit.
De BZZB is content met de geboden mogelijkheid tot overleg. Een volgende keer hopen we
dat de verleende vergunning geen aanleiding geeft tot overleg. Bescherm het erfgoed waar
u voor staat in het traject vóór de besluitvorming.
Afschrift van deze brief hebben wij verstuurd aan het Waterschap en NM.
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