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Naar aanleiding van de Nb-wet vergunning is onduidelijkheid ontstaan over de toegankelijkheid
van de dijk en nol bij Schelphoek-West na de dijkverbeteringwerkzaamheden in 2010.
Donderdag 14 januari heeft een overleg tussen de Provincie en het Projectbureau plaats
gevonden. Met betrekking tot de westelijke havendam (Westnol) zijn de beide partijen het
volgende uitgangspuht overeengekomen (zie ook verslag PZDB-V-10008):

De huidige toegankelijkheid van de Westnol zal in stand worden gehouden. Dat betekent dat de
nu reeds aanwezlqe slagboom na de werkzaamheden zal worden terug geplaatst. Deze
slagboom houdt autoverkeer op de nol tegen maar voor wandelaars blijft de nol toegankelijk.

Daarbij zijn de volgende argumenten van belang:
• Ongewijzigde situatie:

o De Westnol is in de huidige situatie reeds toegankelijk voor wandelaars. Er is geen
directe aanleiding deze toegankelijkheid te wijzigen.

• De nol en zijn directe omgeving vormen in de huidige situatie geen belangrijke HVP:
o De nol is recent niet gebruikt als HVP door overtijende vogels (gegevens 2006 en 2007).
o Aan de buitenzilde van de nol waren geen HVP's aanwezig.
o Op het slik direct grenzend aan de binnenzijde van de nol zijn langs het overgrote deel

van de nol ook geen overtijende vogels aanwezig. Alleen de hoek tussen de nol en de dijk
ter hoogte van dijkpaal 56 en 57 wordt gebruikt als HVP door o.a. diverse soorten
strandlopers en plevieren.

• Verstoring neemt af in de omgeving van de Westnol:
o Het streven van Staatsbosbeheer is het buitentalud van de westelijke ringdijk tussen dp

54 en 77 minder toegankelijk te maken voor met name hondenuitlateirs Zo mogelijk zal de
dijk door schapen begraasd worden en zal in de baai van schelphoek-west inclusief de
hoek van de dijk en de havendam minder verstoring optreden.

• Extra HVP in Schelphoek-West:
o Naast verminderde verstoring langs de dijk tussen dp 54 en 77 zal door het herstel van

Vogeleiland 't Heertje (eilandje in de Schelp hoek wat verhoogd zal worden) nog een extra
HVP worden gecreëerd. Het eiland zal na verbetering bij hoogwater niet overstromen
maar wel ontoegankelijk zijn vanaf de wal en vormt zo in het bijzonder in de winter een
geschikte hoogwatervluchtplaats voor vogels.

Gezien het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat als gevolg van het toegankelijk
houden van de havendam redelijkerwijs geen negatief effect op lokaal overtijende vogels
verwacht kan worden.:
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