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memo Vervangend broedgebied plevieren Wilhelminapolder

In 2012 zal de steenbekleding worden vervangen op het dijktraject Oost-
Bevelandpolder - Wilhelminapolder. Hierbij is het onvermijdelijk dat ook in de
broedtijd wordt gewerkt nabij het Schor Wilhelminapolder, waar meestal één of
enkele paren Bontbekplevieren broeden.

De Bontbekplevier is een schaarse en in aantal afnemende soort. De
Oosterschelde is als broedgebied voor deze soort kwalificerend volgens de Natura
2000-normen. De huidige aantallen broedparen liggen onder de
instandhoudingsdoelstellingen (regiodoel), zodat ieder negatief effect op de
populatie te beoordelen is als "significant negatief".

Daarom is wenselijk deze vogels een tijdelijk vervangend broedgebied aan te
bieden. Dit is aanwezig in de vorm van een binnendijkse akker in de Oost-
Bevelandpolder. Dit gedeelte is aantrekkelijk voor broedvogels vanwege de
positie midden in de polder (rust en veiligheid), de "slechte" grond (zand,
steentjes e.a. rommeltjes) en de flauwe oever/ondiepe kreek waar ze met de
jongen kunnen scharrelen.

In het recente verleden hebben hier al Bontbekplevieren, Kluten, Kokmeeuwen,
Kieviten, Scholeksters, Grutto's en zelfs een Tureluur gebroed.

De enige randvoorwaarde is dat het beoogde broedgebied in voorjaar 2012 braak
ligt, of hoogstens spaarzaam begroeid is. Dit zou kunnen door niet in te zaaien, of
met een gewas waarvan de groei pas laat in het voorjaar op gang komt
(suikerbieten?).

Het kaartje geeft de optimale variant aan (bijna 4 ha); eventueel kan het gebied
worden gereduceerd tot 2 à 3 ha.

Dit plan is mede gebaseerd op overleg met de wetlandwachten van
Vogelbescherming ) en met Stichting
Landschapsbeheer Zeeland ( ).
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