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Dit is een aangepaste versie van een memo van 12 november 2007, weerbi! het
beschouwde gebied is uitgebreid tot en met de Flaauwers- Wevers Inlagen.

Hoogwatervluchtplaatsen

• Karteringen van hoogwatervluchtplaatsen (hvp's) zijn beschikbaar vanaf april
2003 t/rn heden. Er wordt momenteel door en in opdracht van de Waterdienst
gewerkt aan een "tooi" voor de bewerking van deze gegevens tot kaarten.

• Op of langs de Oosterscheldezijde van de dijk zijn nauwelijks
hoogwatervluchtplaatsen aanwezig.

• Er zijn wel regelmatig grote hoogwatervluchtplaatsen in de Wevers Inlaag, de
Flaauwers Inlaag, in de voormalige spuikom, in het natuurontwikkelingsgebied
Pikgat en in het westelijk deel van de Suzanna Inlaag. Naar verwachting zullen
de werkzaamheden een tijdelijk effect hebben op deze hvp's.

• Uitwijkmogelijkheden voor hvp's zijn echter ruimschoots voorhanden in de
diverse uitgestrekte nieuwe natuurontwikkelingsgebieden en in diverse naburige
inlagen.

Laagwatertellingen

• Langs het dijktraject komen nauwelijks buitendijks foeragerende vogels voor. Er
zijn dan ook geen laagwaterkarteringen uitgevoerd.
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Broedvogels

• Inventarisatie van broedvogels uitgevoerd zijn zowel uitgevoerd in 2005 .
(Oosterbaan & Den Boer 2005) als in 2007 (den Boer et al. 2007), in de periode
april tlm juni.

• Buitendijks broeden nauwelijks vogels. Er werden slechts enkele zingende
Graspiepers aangetroffen. Voorland ontbreekt, en langs vrijwel het hele traject
loopt een verhard fietspad.

• Binnendijks zijn zowel in de Wevers- als in de Flaauwers Inlaag belangrijke
kolonies van meeuwen en sterns aanwezig. Met name de kolonie Grote Sterns
in de Flaauwers Inlaag (2004-2008 resp. 409, 550, 1766, 1895 en 600 paren)
vraagt aandacht. Dit is één van de drie regelmatig bezette kolonies in de Delta.
Rust in de vestigingsfase (1 april- 15 mei) is van belang. De eenmaal gevestigde
kolonie kan wel enige onrust verdragen. De weg over de inlaagdijk wordt
immers frequent gebruikt door auto's, fietsers en wandelaars, zonder dat dit
veel effect lijkt te hebben op de Grote Sterns.

• Verder zijn binnendijks vooral de westpunt van de Suzanna Inlaag en de
aangrenzende karrenvelden relatief rijk aan broedvogels.

• Het bovenbeloop van de dijk wordt begraasd met schapen. Aanvullende
maaiwerkzaamheden zijn niet nodig.

• Aanbevolen wordt om de werkzaamheden nabij de Suzanna Inlaag, bijvoorbeeld
de aanleg van een dijkovergang - te beginnen op of kort na 15 maart, om
vestiging en verstoring van broedvogels te voorkomen.

• Aanbevolen wordt - indien mogelijk - werkzaamheden langs de Flaauwers- en
Wevers Inlagen zo veel mogelijk uit te voeren na het kwetsbare deel van de
broedtijd (vestigingsfase, eifase, kleine jongen), dus na 1 juli.

• Er is geen bezwaar tegen recreatief medegebruik van het onderhoudspad ten
oosten van de Heerenkeet. Dit is in de huidige situatie ook opengesteld. Het
onderhoudspad ter hoogte van de Flaauwers en Wevers Inlagen zou echter niet
toegankelijk moeten zijn voor recreanten, om de rust aan de Oosterscheldezijde
van de inlagen zo veel mogelijk te waarborgen.

Muizen

• In 2007 is gericht (vallen-) onderzoek gedaan naar het voorkomen van de
Noordse woelmuis. De soort is niet aangetroffen. Het is niet waarschijnlijk dat
de Noordse woelmuis op en vlak langs de dijk voorkomt, omdat populaties van
Noordse woelmuis in de directe omgeving ontbreken en er op en vlak langs de
dijk concurrentie is van Aardmuis en Veldmuis.

• Geen mitigerende maatregelen nodig.

Rugstreeppad en andere amfibieën
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• In juni 2007 werden enkele roepende Rugstreeppadden aangetroffen op enkele
honderden meters ten noorden van het dijktraject.

• Goed in overweging nemen of en waar eventueel paddenschermen t.b.v. de
Rugstreeppad nodig zijn. Lijkt in eerste instantie niet noodzakelijk.
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