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Bemerkingen bij het kennisgevingsdossier project-Mer- Dijkwerken ter hoogte van 
Blokkersdijk te Antwerpen. 

 

- P. 3 eerste alinea: De waterkerin bestaat ui een stalen damwand met betonnen kopbalk klopt niet echt 
met de verdere beschrijving van het project. 

- Voorgestelde alternatieven: Op twee plaatsen wordt geargumenteerd waarom het alternatief dijkprofiel 
met terassen niet uitgevoerd wordt: 

o  p.29: Aangezien de nieuwe waterkering er komt in het kader van het Sigmaplan,………,en zijn 
uitvoeringsalternatieven op diet vlak niet van toepassing. Dit is een zeer zwakke redenering, 
moeten we daaruit dan afleiden dat de andere dijken die wel met terrasbouw aangelegd werden 
niet voldoen aan de sigma normen? 

o Dit uitvoeringsalternatief wordt echter niet in beschouwing genomen omdat er aan de rivierzijde 
geen werken gepland zijn. Op die manier zullen geen negatieve effecten te verwachten zijn aan 
deze zijde van de dijk. Deze redenering druist helemaal in tegen de filosofie van de AMIS 
procedure die na het AMIS rapport (1994) gestart werd. AMIS gaat verder dan het vermijden en 
milderen van schade maar onderzoekt gericht naar alternatieven die bij uitvoering kunnen 
bijdragen aan het beter functioneren van het estuarien ecosysteem.  

Wij betreuren ten zeerste dat deze filosofie niet meer gevolgd wordt. Blokkersdijk bevindt zich ter hoogte van 
een zeer zwakke schakel in de estuariene gradiënt die onstaan is door de havenontwikkeling en de uitbreiding 
van het stedelijk gebied in die omgeving. Bovendien bevinden we ons hier in het overgangsgebied van brak naar 
zoet, een redelijk zeldzame situatie. Alle gelegenheden die zich aandienen om de connectiviteit van intergetijden 
habitats te versterken en te ondersteunen moeten dan ook maximaal en optimaal aangegrepen worden. In 
aansluiting op de terrassen voor het Sint-Annabos zou de variant met getrapt talud een wezenlijke versterking 
van het ecologisch netwerk kunnen vormen. Ook al zijn er nu geen werken gepland aan de rivierzijde, éénmaal 
dat de dijk op Sigmahoogte en profiel is zal zich in lange tijd niet meer zo’n gelegenheid voor doen. Wij willen er 
dan ook voor pleiten om toch de variant met getrapt talud mee op te nemen als alternatief. 
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