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Geachte Heer Claessens,  
 
 
 
In antwoord op uw vraag van dinsdag 26 augustus 2003 om de keuze van de voorgestelde projecten te beoordelen 
het ik enige bemerkingen.  
 
Algemeen beschouwd werden alle wijziging  die door de werkgroep ecologie tijdens de vergadering van 18 augustus 
ll. werden voorgesteld opgenomen in de herziene versie van het voorstel. Ik heb dan ook geen bemerking omtrent de 
keuze van de projecten. 
 
Graag wil ik echter uw aandacht vestigen op een foutje dat in het dossier geslopen is. Op p.7 van het voorstel komt 
maatregel p) afgraven van bagger- en vulstorten en omzetting van maïsakkers onder de Durmevallei te staan. De 
door de werkgroep geselecteerde cases van het stort van de Ballooi en de maïsakkers aan het Groot Schoor van 
Hamme en Uiterdijk bevinden zich echter niet in de vallei van de Durme maar op de Zeeschelde ter hoogte van de 
gemeenten Temse en Hamme. Voor een juiste localisatie van deze gebieden verwijs wil ik naar de kaarten van het 
NOP verwijzen.  
 
Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest, 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
Erika Van den Bergh, 
Wetenschappelijk medewerker 


