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Jong, Anne Marie de (DZL)

Van: (DZL)
Verzonden: dinsdag 28 juni 2011 10:35
Aan: )
Onderwerp: FW: Controle dijkvak Strijenham op aanwezigheid broedvogels
Hallo Anne-Marie,

Wil je deze mail svp registreren?

Met vriendelijke groet,

Adviseur ecologie

Projectbureau Zeeweringen
Kanaalweg 1 I 4337 PA I Middelburg
Postbus 1000 I 4330 zw I Middelburg

T 088 246 1402
F 088 246 1994

http://www.zeeweringen.nl
.......... ' ;..
Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband
van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen

Van: nl]
Verzonden: vrijdag 24 juni 201118:53
Aan: nl
CC:
Onderwerp: Controle dijkvak Strijenham op aanwezigheid broedvogels

Beste

Vandaag (vrijdag 24 juni 2011) controleerde ik dijkvak Strijen ham - Klaas van Steenlandpolder
op de eventuele aanwezigheid van broedvogels en beschermde planten. Dit omdat hier op
korte termijn werk moet worden uitgevoerd aan de buitenzijde van de zeedijk en er grond
moet worden aan- en afgevoerd met vrachtwagens. Gebruik zal worden gemaakt van de
dijkovergangen nabij Strijenham en op de grens van de Klaas van Steenlandpolder en
Scherpenissepolder.

Ik heb het dijktraject zorgvuldig bekeken en geen enkele aanwijzing gevonden voor de
aanwezigheid van broedvogels op kruin, boven beloop of steenglooiing. Een gedeelte van de dijk
was nog niet gemaaid, een ander deel begraasd met schapen. Er was een paartje Scholeksters
aanwezig, maar dat vloog later naar een binnendijkse akker.

Ook rond de dijkovergang op de grens van de Klaas van Steenlandpolder en Scherpenissepolder
waren geen broedvogels aanwezig. Hier zong binnendijks een Grasmus op ca. 100 m van de
overgang. In het aangrenzende deel van de Scherpenissepolder waren binnen 200 m van de
overgang geen broedvogels aanwezig. De dijkovergang sluit hier aan op de openbare weg.

langs het traject bevinden zich geen foerageergebieden van watervogels en geen
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hoogwatervluchtplaatsen. Langs het hele traject loopt een verhard onderhoudspad dat toegankelijk
is voor fietsers en wandelaars.

Beschermde planten werden niet aangetroffen.

Samengevat: er zijn op grond van de Flora- en Faunawet en/of Natuurbeschermingswet geen
belemmeringen voor een onmiddellijke start van de werkzaamheden en het gebruik van
genoemde twee dijkovergangen.

Met vriendelijke groet,

Adviseur ecologie
Projectbureau Zeeweringen
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