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Bespreking van de effecten voor Stichting Het Zeeuwse Landschap van de
glooiingsverbetering Anna-Jacobapolder Veerhaven/Willempolder. Onderwerpen van
gesprek zijn de volgende:

1. Eendenkooi
2. Rumoirtschorren en Holle Stelle
3. Landbouwhaven Sluis
4. Overig

Eendenkooi
Voor de eendenkooi geldt het afpalingsrecht voor de beheerder van de kooi. Dit is
geregeld in de NB-wet, o.a. art 56 t/rn 59.
Art 59, lid 2 stelt dat handelingen die eenden kunnen verstoren verboden zijn als deze
zonder toestemming van de kooiker plaatsvinden. Lid 3 stelt dat openbare werken -
zoals dijkversterking - hiervan vrijgesteld zijn, mits deze niet anders uitgevoerd
kunnen worden. Lid 4 stelt dat de opdrachtgever (RWS in deze) tot de openbare
werken eventuele schade dient te vergoeden.

Voor de eendenkooi is het vangseizoen het belangrijkst. Dit seizoen loopt van juli t/m
oktober. Werkzaamheden die duidelijk verstorend kunnen zijn, worden bij voorkeur
eerder uitgevoerd. De zone waarvoor dit geldt is een zone van 625 m uit het midden
van de kooiplas. Dit is tussen circa dp 590 en dp 603. De werkzaamheden op traject
dp 590 - 603 dienen bij voorkeur voor 1 juli afgerond te zijn. Op deze wijze is geen
sprake van overlast door de werkzaamheden voor de eendenkooi.
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De transportroute loopt langs de eendenkooi. Er worden door Het Zeeuwse Landschap
geen significante effecten verwacht voor de eendenkooi door de hogere frequentie
van vrachtverkeer.

De werkzaamheden en het transport beïnvloeden de eendenkooi niet nadelig gegeven
de voorgestelde maatregelen.

Ten aanzien van de beweiding dient opgemerkt te worden dat een schapenhouder is
gevonden voor de beweiding. De beweiding zal plaatsvinden met flexhekken. Het
dijkvak wordt in percelen beweid. Beweiden kan helpen ter voorkoming van vestiging
van broedvogels. Het dijkvak Anna-Jacobapolder. dient evenwel meerdere keren ten
dele te worden bemaaid omdat de schapen slechts over circa 500 m kunnen grazen.
De directievoerder dient hierover tijdig met Chris de Jong contact op te nemen.
ACTIE Projectbureau Zeewerihgen overlegt tzt over beweiding tijdens uitvoering.

Rumoirtschorren en Holle Stelle
De werkzaamheden bestaan uit verbetering van de schorrandverdediging (2008) en
aanvulling van het schor (2009).

De schorrandverdediging wordt najaar 2008 versterkt. Dit werk wordt uitgevoerd
vanaf de zeezijde. Stichting het Zeeuws Landschap wil tijdig geïnformeerd worden
vanwege fuikvissers. ACTIE Projectbureau Zeeweringen informeert ZL over start
werkzaamheden schorrand.

De schoraanvulling wordt aangebracht vanaf landzijde conform eerdere verslagen. Dit
dijkgedeelte wordt waarschijnlijk na 1 juli uitgevoerd. Getracht wordt zoveel klei te
verwerken als beschikbaar.

In de Holle Stelle komen mogelijk amfibieën voor. Mogelijk komen deze niet in het
werkgebied voor, maar wel vlak ernaast.
ACTI E Zeeuws Landschap gaat na of er amfibieën voorkomen en meldt dit aan PBZ.

Landbouwhaven Sluis
Het nestplekje op de landbouwhaven wordt gebruikt door een scholekster. Er is nog
geen plevier gesignaleerd.
Dinsdag 27 mei 13.30 gaan Ad Beaufort, Leo Wisse en Huibert Simons in het veld
kijken welke mogelijkheden er zijn om de haven te conserveren. Idee is dat de
damwand wordt verbeterd door het Waterschap, maar dat deze werkzaamheden
worden uitgevoerd als onderdeel van de dijkversterkingswerkzaamheden.

Bij de landbouwhaven is de schorzijdebij gesignaleerd. Onbekend is waar deze precies
nestelen. Voor de uitvoering is het nodig te weten waar ze zitten. ACTIE Stichting
Zeeuws Landschap geeft door waar de schorzijdebij nestelt.
Wanneer ze op de dijk nestelen, moet een nieuwe nestgelegenheid terugkomen. In de
bulten op Anna-Jacobapolder 1 hebben zich schorzijdebijen gevestigd. Het is nog
onduidelijk hoe duurzaam de aangelegde bulten zijn. ACTIE: Chiel neemt hierover
contact op met Peter.
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Overig
Nagegaan moet worden of de beperkte teenverschuiving nog aanleiding is voor
overdracht van kadastrale percelen. ACTIE Leo zoekt uit of kadastrale grenzen moeten
wijzigen

Stichting Het Zeeuwse Landschap heeft een kaart van de mosselpercelen nabij Anna-
Jacobapolder. Voor dit dijkvak lijken mossels minder van belang. ACTIE Zeeuws
Landschap- stuurt de kaart toe .
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