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(AXZ)(DZL)
RE: planbeschrijving Baarlandpolder

Beste ,

In dit traject komen geen plevieren voor. In de beschrijving wordt
vermeld dat het traject geen prioriteit heeft voor een inrichting als
broedgebied voor plevieren, dat is de potentiele ontwikkeling en niet de
huidige situatie, vanwege de aanwezigheid van de camping en recreatieve
druk is het geen goed idee om plevieren hiernaartoe te lokken waar ze
uiteindelijk geen goed broedresultaat kunnen hebben door al die
verstoring. Ik betwijfel het trouwens of ze uberhaupt zullen komen
aangezien de slikken voor het gebied nogal smal zijn. Volgens
broedvogelgegevens in 2000 broeden er op het schor (niet op dit traject

~dus maar westelijk ervan) drie paar Tureluurs en dat op grote afstand
~(meer dan 1 km.) van de werkzaamheden. In het broedseizoen werken zal

dan ook geen probleem zijn.

Op dit traject bevindt zich ook geen hvp. De opmerkingen van
Vogelbescherming worden behandeld door het waterschap en het
projectbureau maar zoals je ziet zijn ze in dit traject niet helemaal
van toepassing. Wel zou bij een verhoging van de recreatiedruk op dit
traject moeten worden gezorgd dat er geen effecten optreden bij het
aangrenzende gebied.

Groeten

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van:
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(AXW);
~=400SMTPGW;a=400NET;c=NL;dda:RFC-822=rjoossevbn(a)zeelandnet.nl;

Onderwerp: planbeschrijving Baarlandpolder

geachte
naar aanleiding van uw verzoek om commentaar op de
concept-planbeschrijving
verbetering gezette steenbekleding Baarlandpolder
merk ik het volgende op.
* op pag.16 staat dat het waterschap het advies om de onderhoudsstrook
langs de dijkvakken 39a en 39b af te sluiten voor recreatief medegebruik
vanwege de recreatieve functie die de berm nu reeds heeft niet
overneemt. De
onderhoudsstrook wordt vanwege onderhoudskosten afgewerkt met
grindasfaltbeton i.p.v. met de uit landschappelijk oogpunt geadviseerde
doorgroeibare verharding. Te verwachten is dat het recreatief
medegebruik
hierdoor zal toenemen. Volgens de beschrijving komen hier plevieren
voor;
soorten waarvoor de Westerschelde is aangewezen als
Vogelrichtlijngebied. De
effecten op de plevieren worden niet in beeld gebracht en de afweging
die
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