
i-:..
'"'I

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

· .. : ..

(Ryvl)(qZL).
maandag 6 februari 2006 ·11:08.

(AXZ)(DZL)
FW: Proeven Boulevard Bankert en Evertsen

Beste

Wil je onderstaande e-mail van archiveren a.u.b.

Groet,

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: , (W er) ma R.E.KUIL@bwd.rws.minvenw.nll
Verzon aan ag 6 eb ua 2006 4

uin J AX R (RWI) (DZL)
Onderwerp:

~IS academisch geschoold ecoloog betrokken bij Zeeweringen (van belang voor
LNV), verklaar ik hierbij dat naar mijn inschatting door genoemde
werkzaamheden geen verboden in het kader van de vigerende
Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet overtreden zullen worden, noch
dat er effecten op beschermde natuurwaarden zullen optreden.

Argumenten:

Nb-wet:
De zeewering ter plekke grenst aan het habitatrichtlijngebied, niet aan
vogelrichtlijngebied. Op de kwalificerende soorten (Fint, rivierprik,
groenknolotrchis, zeehond) zullen ter plekke geen effecten optreden
aangezien deze soorten er niet of maar zeer incidenteel voorkomen. Het
aanpalende kwalificerende habitat (estuaria) wordt door de werkzaamheden
niet aangetast. Conform www.deltavogelatlas.nl bevinden zich langs het
dijktraject Boulevard Bankert & Evertsen (vlissingen) geen concentraties van
watervogels, waaronder hoogwatervluchtplaatsen. Het geluid van de boringen
draagt niet dusdanig ver dat er sprake is van externe werking op het meest
naburige vogelrichtlijndeelgebied (= Eilanddijk) .

Ff-wet:
~angezien de werkzaamheden buiten het groei- en bloeiseizoen worden
~itgevoerd en een minimaal ruimtebeslag kennen, zullen er geen effecten op

beschermde plant-of diersoorten plaatsvinden, als die er überhaupt al
voorkomen (gezien de recreatiedruk ter plekke onwaarschijnlijk). Van vaste
verblijfplaatsen van vogels in de wintermaanden is ter plaatse geen sprake,
conform www.deltavogelatlas.nl. Voor overwintering door vleermuizen,
rugstreeppadden of andere strikt beschermde soorten (vaste verblijfplaatsen)
is het dijktraject niet geschikt.

Gelieve dit mailtje te goed te bewaren c.q. te archiveren.

MVG

Drs.
RWS Bouwdienst
Afd. Waterbouw en Milieu i.o.
Kennisveld Milieu & ecologie

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: .minvenw.nll
Verzonden: dinsdag 31 januari 2006 14:51
Aan: (WBM) (BWD)
Onderwerp: RE: Proeven Boulevard Bankert en Evertsen
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http://www.deltavogelatlas.nl
http://www.deltavogelatlas.nl.
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Onderstaande werkzaamheden worden over twee dagen gespreid. Is mlJn
conclusie juist als ik zeg'dat hier,geen effecten te verwachten zijn?

Groet,

> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: van de (RWI) (DZL)
> Verzonden: woensdag 25 januari 2006 10:13
> Aan: , (AXZ) (DZL)
> CC: (AXZ) (DZL)
> Onderwerp: Proeven Boulevard Bankert en Evertsen
>
> Beste
>
> In februari/maart as. willen we valgewichtdeflectiemetingen en
> constructieboringen laten uitvoeren op de Boulevard Bankert en Evertsen te
> Vlissingen.
>
> Werkzaamheden:
> * Met auto over talud rijden en metingen uitvoeren (geluidsoverlast 1

~ rijdende auto) .
> * 10 stuks constructieboringen (geluidsoverlast 10 maal boren in de
> glooiing) .
>
> Met vriendelijke groet,
>
>
>
> Vanaf 02 januari 2006 is mijn adres gewijzigd:
> Rijkswaterstaat Zeeland
> Projectbureau Zeeweringen
> pia Postbus 1000
> 4330 ZW MIDDELBURG
> tel. (0118)
> fax (0118) 62 19 93
>
>
> Bezoekadres:
> Waterschap Zeeuwse Eilanden
> Kanaalweg 1
> MIDDELBURG

www.zeeweringen.nl

Disclaimer
************************************************************************
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis
hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te
informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de
volledigheid van de mail contact met afzender op te nemen.

This message shall not constitute any rights or obligations.
This message is intended solely for the addressee.
If you have received this message in error, please delete it and
notify the sender immediately. When in doubt whether this message
is correct or complete, please contact the sender.
************************************************************************

Disclaimer
************************************************************************
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis
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