
weringen

Verslag Kwartetoverleg Kwartetoverleg Wevers-Flaauwers Inlagen en Polder Schouwen
Kenmerk: PZOB-V-09077

Datum: donderdag 7juli 2009
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Kantoor Waterschap Zeeuwse Eilanden, te Middelburg

Het kwartetoverleg betreft een eerste overleg waarin twee knelpunten worden besproken.

• Mogelijke knelpunten langs het traject:
1. Transportroute langs broedterritoria, kan broedvogels verstoren
2. verkeersveiligheid, recreatie

Rekening houdend met de randvoorwaarden is de volgende fasering/transportroute
voorgesteld:
1 april starten op twee en eventueel zelfs drie verschillende locaties:

a. Beginnen met gehele polder Schouwen (dp 127-145), werkzaamheden duren circa 21
weken.

b. Tegelijkertijd starten bij Flaauwers Inlaag, beginnen aan de Heerenkeet zijde (dp 126)

en werken in westelijke richting, tot ca. 1 juli transport alleen buitendijks (aan- en afvoer

via Heerenkeet), vanaf 1 juli ook via dijkje tussen inlagen.
c. Eventueel dijkwerkzaamheden ter hoogte van Wevers Inlaag ook 1 april starten. Dit is

afhankelijk van de duur van de werken. De werkzaamheden in beide Inlagen duren
ongeveer 18 weken.

De periode na het broedseizoen is te kort om al het werk af te ronden, bovendien valt augustus
ook uit vanwege bouwvak. Starten tussen 1 mei en 1 juni lijkt Peter ook geen optie, vanwege de
vestigings- en eifase van de aanwezige sterns.
Wanneer de werkzaamheden op 1 april worden gestart, hebben de vogels de keuze of ze al
dan niet gaan broeden op de eilanden. Als ze eenmaal gevestigd zijn, zullen ze zich
vermoedelijk niet zo gauw laten verstoren.

Het haventje bij de Heerenkeet wordt in principe in de winter verbeterd. Waterschap moet nog
beslissen hierover.

Acties voor komende twee weken:
1 bekijken of het buitendijks breed genoeg om vrachtauto's te laten
passeren.
2. controleert of de schapen roosters vrachtwagen-proof zijn en neemt contact op met SBB
ivm de schapen die normaliter dijk ter plaatse begrazen.
3. heeft vogelaars gemaild om hun mening over het plan te polsen en zoekt uit of er nog
een Schouwse wetlandwacht moet worden geïnformeerd.

17/07/09 nogmaals overleg (per mail). Nog niet gebeurd, na de vakantie van (27 jul -
10 aug) wordt beslissing mbt de transportroute genomen door bovenstaande personen.
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Vanuit de ecologie is inmiddels gebleken dat het niet wenselijk is het dijkje tussen de beide

Inlagen en de Inlaagweg als transportroute te gebruiken, vanwege de vogels in de beide
inlagen.
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