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Onderwerp Reactie "De Steltkluut" op dijkverbeteringsplan Ser Arendspel-
der. Ingekomen 16 januari 1998. Jullie visie hierop gaarne zo
spoedig mogelijk aanleveren.

Indien.Dog nadere informatie gewenst is, kum u bovenstaand telefoonnummer bellen.
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Naar aanleiding van het dopt u aanpkondigd plan Verbetering g~e steenbekleding
dijkVikken langS de ~ ..Arencf.spolder hebben wij de behoefte hierop te reageren. Zoals door u

a wordt ~eseven is het àaIl de bultenzijde gèlegen, ~ebiedYin groot belantJ als v~selgebied
_ vcor vogels.ê)i) Dit gebied, het Hell~or eo -silk vOnDt echter ook een belangrijk broeclgebied voorrs vogels, met name Tureblur (ca. 20 pr); lilauwbOrst (ca 4 pr), Strandplevier (S pr, door

Clc:::::I rekreatieverstoring nu Dilildcr of ver~) en anderen. ,
t§m Tevens is het ge~ed a)iJilede de dijk langs de Ser-AmidspolderlHeBeaat-slik ~ gooi belang

DI:::::::l voor overtijende watervogel~ o.a. Schole"kster~ Bonte straIldloper~ Wilde eend, Smient,
~ Goudple~~r, Kievit, tot maximaal meerdere lOOOden, Zi1verplevier. Tureluur. Bontbekplevier,
@ ~~tstrandJoper tot m~erd~e IOOden ex. (tellingen W. Wisse voor Rijkswaterstaat, Dienst
~ ûetiJdewateren, Middelburg).' . '
~~ Deze tellingen wOJ"deil reeds jarenlang ononderbroken ~lijks uitgevoerd .
~ De ·zorg .bij ons bestaa~ dat met name door de ..rue! van eeD o~n te stellen fietspad vanaf
~ het gemaal Kampen richting noord (naar Zeedorp) aan de buitenzijde van de Ser·Arefidspolder
(?ti?) enorme verstoring zal optreden' voor overtijende vogel$ in praktisch alle maanden 'Van het jaar.
@ Ook nu treedt deze v~storing op, als mensen zich op die gedeelten van bet dijkvak begeven,
~ waar enorme troepen watervogels .oP ruStplaatsen juist op krachten moeten komen tijdens de

ac;::1 trekperiode ofblrre w~Sdmstandighcden..~
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Wij willen er dan ook voor pleiten, op deze plek geen qoorgaande fietspaden aan te leggen.
Een aan te leggen werkweg dient in oue opti~ Ses10tcm te worden 'Voor het gewone openbare
verkeer.In 'uw pl~ s. dat de Doornikst; bloksteen en basalt, die vrijkomtbij de uit te voeren
vetsterkin~ niet opnieuw gebruilct kan worden: '
VaIJ deze vrijkom~e materialen zou naar ona idee een plaats gemaikt kunnen worden, waar
de vogels in alle rust kunnen verhnjven; namelijk door enkele tientallen ~t max. ca. 100 meter
aan de buitenzijde van de dijk een kunstmatig eiland aan te leggen, 4at uiteraard bij vlo~ niet
overstroomt.
Een geschikte lokatie hiervoor is tUssen de strekdammen aan de buitenzijde van de dijk bij het
vooonalig schor Molenpolder. .

Voor nadere inlichtingen betreffende deze brief kunt u zich wenden tot ons"bestuurslid
.

MetvriendeJjjke ~ -
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N ermin8svereniging De SteltklUut, Postbus 319,4530 AH TernCJWm
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