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Samenvatting van gevoerde overleg:
Vogelbescherming is afwezig in verband met vakantie.
In principe gaat Vogelbescherming akkoord met gegeven adviezen/gemaakte
afspraken door/met RIKZ. .
Provincie heeft verzocht van gemaakte afspraken in kennis te worden gesteld.
Directie Zeeland (W. Oorthuijsen) is wegens ziekte afwezig.

In de brief van Vogelbescherming Nederland en de reactie van het projectbureau daarop
is de situatie aangegeven. Het probleem met de strandplevieren wordt zwaar genoeg
gevonden om, binnen het redelijke, voorzieningen te treffen die tot een oplossing leiden.
Achtereenvolgend worden de dijkvakken onder de loep genomen.

Margarethapolder dp 0 - 8
Het betreft 800 m op een plaats waar een broedconcentratie is aangetroffen.
Afgesproken wordt om ter plaatse van de slikdammen niet alleen een toegang voor
vissersen de beheerder te maken, maar over 25 m een fijnere sortering over de grove
steen aan te brengen (waarvan zoals reeds op verzoek van de beheerder was besloten
± 3 m wordt gepenetreerd met asfalt). Ook op plaatsen waar geen slikdammen liggen
zal om de ca. 100 m een uitvulling met fijnere steen worden aangebracht. Indien de
nieuwe kreukelberm hoog boven het strand ligt zal een vloeiende afronding naar het
strand worden gemaakt.

Margarethapolder dp 16 - 19
Hoewel hier geen broedplaats is geconstateerd zal halverwege ook een 25 m brede
'oversteek' worden gemaakt.

Eendragtpolder omgeving dp 16
De overlaging zit hier diep en wordt deels onder het strand begraven in het cunet van de
oude kreukelberm. Deze oude kreukelberm wordt weer over de grove steen getrokken.
Indien daarna nog teveel grote steenopeningen overblijven zal ook hier op twee plaatsen
extra worden uitgevuld met fijn materiaal.

Projectbureau Zeeweringen

Postadres pia postbus 114, 4460 AC Goes

Bezoekadres pia waterschap Zeeuwse Eilanden,

Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70

Telefax(0113)216124

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.
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Eendragtpolder omgeving dp 25
De overlaging zit hier hoger, zodat het nodig is op twee plaatsen extra materiaal aan te
brengen.

Kruispolder dp 193 - 200
De situatie is hier als bij Eendragtpolder dp 16, dat wil zeggen het voorland ligt hoog ten
opzichte van de overlaging. Nadat de oude kreukelberm over de overlaging is
teruggebracht zal bezien worden of het nodig is nog extra materiaal (fijn) aan te
brengen. In het algemeen geldt dat, als ter plaatse schelpgruis beschikbaar is, dit ook
geschikt geacht wordt om de bovenlaag fijner mee te maken.

Meininger wijst erop dat er kennelijk een verband bestaat tussen broedplaatsen en het
voorliggende slikstrand. Waar geen breed slikstrand aanwezig is zijn ook geen
broedgevallen gevonden. Bij overlagingen op plaatsen met een voorliggend strand zal in
de toekomst extra aandacht aan het vogelaspect worden geschonken.
Afgesproken wordt in de loop van september meer algemeen het vogelbelang te
evalueren.
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