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Geachte heer, mevrouw,

Vogelbescherming Nederland wil enkele opmerkingen maken over de planbeschrijving
Wilhelminapolder Oost-Bevelandpolder, meer in bijzonder over de afsluiting van het toekomstige
onderhoudspad. Terecht wordt in de planbeschrijving verwezen naar de IBOS, waar de
belangrijke broed- en foerageergebieden en de HVP's in beeld zijn gebracht. Op grond van die
inventarisatie is duidelijk geworden dat hier sprake is van een gebied dat belangrijk is voor
bontbek- en strandplevier en functioneert als HVP. Ook in het rapport van Bureau Waardenburg
"Openstellen onderhoudswegen Oosterschelde en Westerschelde, 2010" komt het grote belang
naar voren.

In de planbeschrijving wordt echter een onduidelijk voorstel gedaan om deze vogelwaarden
afdoende te beschermen. In de huidige situatie is het dijktalud uitgevoerd in gras, waar
recreanten gebruik van maken. In de planbeschrijving wordt voorgesteld om het buitendijks
onderhoudspad tussen dp 1665 en dp 1679 uit te voeren in asfalt en met borden en hekken het
gebruik door fietsers tegen te gaan. Op andere locaties is gebleken dat borden e.d. niet helpen
om fietsers tegen te houden. De meest effectieve manier is het onderhoudspad af te strooien
met teelaarde en te zorgen voor een gedegen grasmat, zodat gebruik mogelijk blijft. Het plaatsen
van afsluitende hekken met klaphekjes voor de wandelaar is een extra waarborg voor beperkt
gebruik. Om broedende bontbek- en strandplevieren te beschermen is daarnaast noodzakelijk
dat het buitendijkse schor effectief wordt afgeschermd met schapengaas, waardoor betreding
van recreanten met of zonder hond onmogelijk wordt gemaakt. Deze plekken dienen met extra
borden te worden aangegeven als belangrijk voor broedende vogels (het bord dat nu binnendijks
staat zou daarvoor bij het schor of bovenop de dijk geplaatst dienen te worden).

Vogelbescheming wil u dan ook verzoeken het afstrooien met teelaarde en het effectief afsluiten
met hekken voor fietsers van het traject dp 1665 tot dp 1679 in de vergunning op grond van de
Natuurbeschermingsweg op te nemen. Daarnaast dient met bebording het belang van het traject
voor de beseherminq van de natuur van de Oosterschelde te worden aangegeven.

Met vriendelijke groet,
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