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WATERSCHAP BULSTER AMBACHT

MEMO aan : Project-bureau

van :

betreft : Opmerkingen bij plannen Noorddijkpol-
der en Molen-/Kievitpolder. Versie 5, 30
juli 1998

Noorddijkpolder

Blz. 2 Overzichtstekening weinig duidelijk.
Blz. 12, derde alinea. Type-foutje: beheersmatiege,

• Molenpolder en Kievitpolder

Blz. 2 Overzichtstekening weinig duidelijk.
blz. 3, eerste alinea onder kopje Natuurwaarden. Laatste zin: nol en dijk fungeren als
hoogwatervluchtplaats. In vorige versie werd gesteld dat het voorland fungeert als
hoogwatervluchtplaats voor vogels. Dit was gebaseerd op de laatste versje van de milieu-
inventarisatie (de versie die verzonden is aan gemeenten, ZMF etc.). Wij hebben erop
gewezen dat het voorland bij hoogwater onder water staat zodat het vrij moeilijk is voor
de vogels om dit als hoogwatervluchtplaats te gebruiken. Nu worden de nol ten westen
van het dijkvak en de dijk ineens naar voren geschoven als HVP' s, zonder dat dat
gebaseerd is op de (concept-)milieu-inventarisatie. -
blz. 9, eerste alinea. Invloed op aanwezig vogels i.v.m. intensiever gebruik door
recreanten. Vraag is dus in hoeverre dit speelt, gezien het loslaten voor dit dijkvak van
het voorland als HVP en het nu zonder deugdelijke documentatie opvoeren van de dijk als
HVP. Overigens wordt op blz. 12 onder het kopje uitvoering aangegeven dat het belang
van dit dijkvak als HVP beperkt is. Dit zal dan ook verwerkt dienen te worden op blz. 9
en blz. 3., met name wat die beperktheid inhoud.
blz. 11, laatste alinea. "In overleg met de beheerder is besloten". Aangezien de beheer-
der, het waterschap, formeel dit plan vaststelt kan beter de verwijzing naar de beheerder
achterwege blijven en enkel gesteld worden dat de basaltzuilen van dp. 287 in oostelijke
richting geplaatst zullen worden.
blz. 12, derde alinea. Vervangen door volgende tekst: c,

Verder wordt op de berm een onderhoudstrook aangebracht. Uit beheersmatige overwe-
gingen wordt de onderhoudstrook met een grindasfaltbetonlaag afgewerkt. Vanuit her
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beheer zal bezien worden in hoeverre de onderhoudsrrook geler op de diverse belangen
opengesteld kan worden voor recreatief medegebruik. De daarvoor benodigde procedures
zullen worden gevolgd.

Data:
-vaststelling concept kan in DB van 26 augustus 1998 (run), indien dat gebeurd:
-publicatie mogelijk op maandag 31 augustus;
-terinzagelegging gedurenden vier weken vanaf 1 september;
-besluit AV eind oktober 1998 (zal een tussentijdse moeten worden).

Opmerkingen bij verkorte versie volgen nog.
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