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Ecologische eindoplevering traject ‘Anna Vosdijkpolder — Moggershilpolder’

1 Aanleiding
De werkzaamheden langs het dijktraject ‘Anna Vosdijkpolder — Moggershilpolder’ op Tholen zijn in
oktober 2014 afgerond. Voor het uitvoeren van de dijkverbetering is voorafgaand een beoordeling
van de mogelijke effecten op de aanwezige flora en fauna uitgevoerd. Uitkomst van die afweging
was dat door te werken conform de Gedragscode Flora- en faunawet van de Unie van Waterschap
pen in overeenstemming met de Flora- en faunawet wordt gehandeld. Het aanvragen van een ont
heffing bleek niet noodzakelijk. Voor de mogelijke effecten van de werkzaamheden op de kwalifice
rende natuurwaarden van Natura 2000-gebied ‘Oosterschelde’ is een Passende Beoordeling opge
steld en vervolgens een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 aangevraagd en
verkregen. Die door de provincie Zeeland verleende vergunning kent een aantal voorwaarden die
moeten worden nageleefd. Na afronding van het werk is op 22 oktober 2014 gecontroleerd of aan
deze vergunningvoorschriften is voldaan. De ecologische eindcontrole wordt hieronder aan de hand
van deze voorschriften besproken.

2 Voorschriften
1. De werkzaamheden dienen strikt conform de vergunningaanvraag te worden uitgevoerd,

voor zover niet in strijd met de voorschriften in deze vergunning.
Waarvan akte.

2. De werkstrook heeft maximaal een breedte van 15 meter bij droogvallend slik en schor, ge
rekend vanaf de nieuwe waterbouwkundige teen van de dijk.
Conform voorschrift uitgevoerd

3. Inrichting van de Grote Nol geschiedt conform de beschrijving in de notitie “Alternatieve uit
wijkmogelijkheden voor vogels langs dijktraject Anna Vosdijkpolder-Moggershilpolder’
(Grontmij, referentienummer 326169, 19 maart 201 3).
Conform voorschrift uitgevoerd (zie foto’s)

5. Om te voorkomen dat vogels vast komen te zitten in het asfalt, moet bij het uitvoeren van
overlagingen met asfalt van de huidige dijkbekleding verstoring plaatsvinden totdat het asfalt
volledig is afgekoeld.
Conform voorschrift uitgevoerd

6. Het voorland (slik en schor) in de werkstrook dient aansluitend op de werkzaamheden op de
oorspronkelijke hoogte te worden teruggebracht. Voor slik geldt dit voor de werkstrook buiten
de kreukelberm, voor schor echter over de gehele breedte van de werkstrook. Eventuele
kreekjes die binnen de werkstrook (en buiten de kreukelberm) zijn gelegen dienen vooraf ge
registreerd, en na afloop, hersteld te worden.
Conform voorschrift uitgevoerd, eindresultaat is goed (zie afb. 1 — 4). Er blijft geen water
staan.

4. Om broeden van vogels te voorkomen, moet de vegetatie op het buitentalud en kruin vx5r 15
maart zeer kort gemaaid en gehouden of door schapen begraasd worden.
Conform voorschrift uitgevoerd



Conform voorschrift uïtgevoerd

Overig Omdat het traject voor de dijkverbetering waardevolle wiervegetaties kende diende de kans
op herstel daarvan vergroot te worden door de overlaging af te strooien met lavasteen.
Conform afspraak uitgevoerd, het resultaat ziet er goed en kansrijk voor het gewenste herstel
uit

3 Conclusie
De dijkverbetering is in overeenstemming met de bepalingen in de Flora- en faunawet en de voor
schriften in de verleende vergunning Natuurbeschermingswet uitgevoerd.


