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Voorlopige aandachtspunten fauna traject Oesterdam -Zuid

Bijlage(n)

Hoogwatervluchtplaatsen

• Karteringen van hoogwatervluchtplaatsen (HVP's) zijn beschikbaar vanaf april
2003 t/rn heden. Diverse delen van het talud van de Oesterdam worden
regelmatig gebruikt als hoogwatervluchtplaats door enkele honderden vogels,
met name door steltlopers (o.a. Steenlopers en Scholeksters) en Rotganzen.
Naar verwachting zullen de werkzaamheden een tijdelijk effect hebben op deze
HVP's.

• Uitwijkmogelijkheden zijn voorhanden in de vorm van het nabijgelegen
Markiezaat, Schor van Rattekaai en Oesterdam-Noord.

• Er vindt in de huidige situatie regelmatig verstoring plaats door fietsers en
bromfietsers die gebruik maken van het fietspad; bovendien is groot deel van
het traject toegankelijk voor auto's en recreanten, o.a. hondenuitlaters,
windsurfers, en pierenstekers.

Laagwatertellingen

• Er zijn geen laagwatertellingen uitgevoerd langs de Oesterdam-Zuid.
Verkennend onderzoek in april/mei 2010 wordt overwogen.

Broedvogels

• Inventarisatie van broedvogels is uitgevoerd in 2007.
• Op het talud van de Oesterdam-Zuid werden vastgesteld: drie paar

Scholeksters.
• In de struwelen en ruige vegetaties in het Staatsdomein de Driehoek waren

diverse territoria van zangvogels aanwezig. Dit gebied zal naar verwachting niet
of nauwelijks worden beïnvloed door de werkzaamheden.
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Voorlopige aandachtspunten fauna traject Oesterd:

Overige fauna

• Langs het traject Oesterdam -Zuid werd het Konijn plaatselijk aangetroffen in de
bermen en op de dijk tussen het Staatsdomein de Driehoek en het Schor van
Rattekaai.

• Er komen geen zwaar beschermde soorten zoogdieren of amfibieën voor, zoals
Noordse woelmuis en Rugstreeppad,

• Paddenschermen e.d. zijn niet nodig.

Voorlopige aanbevelingen

• Aanbevolen wordt de grasberm vanaf 15 maart regelmatig zeer kort te maaien
om vestiging van broedvogels te voorkomen.
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