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Toetsing uitvoering werkzaamheden dijkverbetering Tweede Bathpolder, Stroodorper-
polder en Roeishoek dp 1268-1270 in april en mei 2010.

In de Passende Beoordeling voor het dijktraject Tweede Bathpolder, Stroodorperpolder en Roels-
hoek (Jaspers, 2007) met bijbehorend Erratum (Jaspers, 2009) is een fasering opgenomen van
de werkzaamheden op het deeltraject dp 1268-1270 van 1 augustus 2010 tot 31 september
2010. Op basis van deze fasering is vergunning verleend in het kader van de Natuurbescher-
mingswet.

In deze notitie wordt een aanvullende toetsing uitgevoerd naar de mogelijke effecten van de uit-
voering van de voorgenomen dijkwerkzaamheden op het traject dp 1268-1270 in de periode be-
gin april tot eind mei 2010 aan de Natuurbeschermingswet.

De mogelijke effecten van de gewijzigde fasering richten zich op de mogelijke verstoring van
broedende, foeragerende of overtijende vogels. Bij de toetsing wordt uitgegaan van een gemidd-
deld maximale verstoringsafstand van 200m. Dit houdt in dat het mogelijke effectgebied het tra-
ject van dp 1266-1272 beslaat.

Broedvogels
Op dit traject is het voorkomen van broedvogels beperkt tot bontbekplevier, strandplevier en klei-
ne plevier op een stenenstrandje ter hoogte van dp 1266 in de periode maart Um juli. Deze
broedplaats bevindt zich juist buiten de verstoringsafstand van de voorgenomen werkzaamhe-
den. Dit betekent dat er geen effecten van de dijkwerkzaamheden in april en mei op deze broed-
vogels worden verwacht.

Verdronken lond
von Zuid-Beveland
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Foeragerende vogels
Binnen het potentiële effectgebied foerageren in april tussen dp 1266-1268 relatief grote aantal-
len strandplevier van meer dan 1% van de Oosterschelde (geen vogels aanwezig in mei). Het
totale foerageergebied van deze soorten strekt zich hier uit van dp 1260-1268. Dit bètekent dat
van het totale foerageergebied "van 800m circa 200m tijdelijk in april wordt verstoord ..Geilen de
uitwijkm(i)gelijkheden op het traject dr;l 1260-1266 en ook dwars op de dijk vanwege droogvallend
slik van meer diln 1km breed worden .er geen signific~nte effecten van uitvoering van de dijk~
werkzaamheden in april en mei op foeragerende. vogels verwacht.

Overtijende vogels
Binnen het potentiële effectgebied overtijen in april tussen dp 1266-1270 relatief kleine aantallen
steenloper, bonte strandloper en rotgans van < 1% van de Oosterschelde. In mei gaat het om
grotere aantallen (>1% Ooeterschelde) bontbekplevier.
Het totale overtijgebied van deze soorten strekt zichj hier uit van dp 1258-1274. Dit betekent dat
van het totale ov.ertijgebied van 1400m maximaal circa 400m tijdelijk wordt verstoord. Gezien de
relatief lage äanta~·lenen ruime uitwijkmogelijkheden op het resterende traject zonder verstoring
tussen dp 1258-1266 Worden er geen significante effecten van uitvoering van de dijkwerkzaam-
heden in april en mei op overtijende vogels verwacht.


