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Jong, Anne Marie de (OZL)

Van:

Verzonden: woensdag 14 november 2012 21 :32

Aan: );

CC: (DZL)

Onderwerp: Toetsverslag eco eindcheck Stavenissepolder - 13 november 2012

Bijlagen: Toetsverslag eco eindcheck Stavenissepolder - 13 november 2012.pdf

Allen,

Afgelopen dinsdag heeft de ecologische eindcheck voor dijktraject N-a-Stavenissepolder
plaatsgevonden.
Met Dick de Jong zijn de resultaten bij het schor (werkstrook, vogeleiland, etc) beoordeeld.
Daarna de situatie langs de rest van de dijk en het depot bekeken.
Conclusies in bijgaand verslag met enkele aandachtspunten opgenomen.

ti Vriendelijke groet,

I Specialist Ecologie en Groene Ruimte I mi
ARCADIS Nederland BV I Utopialaan 40-48 I 5232 CE 's-Hertogenbosch I Nederland
Postbus 1018 I 5200 BA 's-Hertogenbosch I Nederland
T. +31 627061446 I F. 0736144606
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
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Projectbureau Zeeweringen
Toetsverslag erinsen

Contract: 31051228

Type toets: Product
Onderdeel/Object: Mitigerende maatregelen
Risiconummer(s): verwijzing risico dossier
Omschrijving toets: Ecologische eindtoets
dijkwerkzaamheden Nieuwe-Annex-
Stavenissepolder.

Referentie gebruikte documenten

TB: -

VS1: § 3.3.X.X

Verslagnummer: ST.POO

Datum: 13-11-2012
Locatie: werk N-A-Stavenissepolder
Toetser(s):
Materiedeskundige:
Toehoorder:
Gesproken met:

.------------.---------------------------------------------------------------- ...---
PM P verwijzing

e Verificatiematrix verwijzing

Keuringsmatrix verwijzing

Werkpakket verwijzing
-- --------- ------------------------ ----- --------------

R·· , V A t d OordeelISICO S raag n woor +j_

xx Ecologische eindtoets
dijkwerkzaamheden aan dijkvak
Nieuwe-annex-Stavenissepolder

In depot ligt nog grond dat voor 1 feb.
moet zijn afgevoerd.
Haringmanblokken blijven liggen tot
werk 2014.

Controle op ecologische gronden bij
afronding van dijkwerken. Ecologische
begeleiding van dit dijktraject is hierbij
afgerond.

1----------------------------1---------------------- ..-------- .----

Printdatum: 14 november 2012

Algemene waarnemingen schor

Algemene waarnemingen overig

Samen met
bij het schor de oplevering van de
werkstrook, schoraanvulling, dammetje
en vogeleiland beoordeeld ...._ _ _- _ __ ._.__ _._-_._ _ ----_ - _-- ------_ _-------_._ _ _ .._ ..__ ..- -_ -
Afwerking werkstrook en aanvulling is
prima; juiste hoogte, er blijft weinig
water staan en er zijn kreekaanzetten
gegraven naar hoofdkreek.

Vogeleiland en dammetje voldoende en
op juiste hoogte aangelegd.

--.-..---- ------- ..----- ..----------.-- ...---- -.-.-----------... ...-----1-- ...-

Overtollige grond uit de werkstrook is
verwerkt in de werkstrook ten oosten
van het schor.

--_·--1-· ...._----- ..--_ ..-----------------1-----------_·_·_-_·_----- ----

Overige dijkwerkzaamheden zijn keurig
afgerond. Schelpenstrand bij westnol
en zeegras-werkzaamheden zijn netjes
opgeleverd .

..........._ _ .._._- _ _._ _ _ _-_ _ _-_ _ _ __ ..- ._._._ .._ -- .._ _ _ ..__ .._ _ _ .._ __ - _ _-_. "_._ _-

'---.._ _._- _ --- _ __ _ .._ __._------.,-_._ __ _-- ..-_ .._--_._-_ --.._ .._-_._-._- -------
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Projectbureau Zeeweringen
Toetsverslag erinlen

Aandachtspunten
-------------------------------------",,-------------------------------~----~

Tussen nieuwe kreekjes in aanvulling
blijft water staan. Graven van een
geultje naar dichtstbijzijnde kreekje is
nodig.

Putten met water in het schor moeten
nog met geultjes worden aangetakt aan
kreken. Uitvoer waarschijnlijk door BTL.
Actie:

Een deel van de schelpen zijn uit het
schelpeneiland gespoeld en erachter
terecht gekomen (in tijdsbestek van 4
weken). Op zich niet direct een
probleem maar in voorjaar 2013
situatie nogmaals beoordelen en evt.
repareren.

Bij de dijkteen ligt losgespoeld
steenslag of lavasteen. Hoeveelheid is
nu nog beperkt, maar kan nog meer
worden. Mogelijk belemmering voor
aangroei wiervegetatie. Volgend jaar
nogmaals beoordelen.

Risico! In depot is een laagte aanwezig waar
makkelijk water blijft staan. Ondanks
afvoergeultje is hier potentieel
leefgebied voor rugstreeppad ontstaan.
Direct maatregelen gewenst, zoals
opvullen met grond. Depot ligt komend
jaar braak en kolonisatie door padden
aannemelijk.

Oordeel toetser Aanbeveling door Contractgemachtigde

Over het algemeen zijn werkzaamheden
keurig uitgevoerd. Contact met
aannemerscombinatie als bijzonder prettig
ervaren!
Beschreven aandachtspunten dienen nog
nadere aandacht.
Risico met rugstreeppadden op depot.

geen

Printdatum: 14 november 2012

Cl Geen
Cl Hertoets(en) inplannen
Cl Aanpassen risicodossier en toetsingsplan
Cl Aanpassen contractmanagementplan
Cl
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Projectbureau Zeeweringen
Toetsverslag erin.en

Opgesteld Vrijgave Vaststelling

Datum: 14 november 2012
Handtekeni ng:

Kopie aan: Opdrachtnemer, Contract-
gemachtigde, Contractmanager.

Naam toetser:
Arjan Schoenmakers _

Naam contractgemachtigde: Naam contractmanager:

Datum: _
Handtekening:

Datum: _
Handtekening:

Registratie in: UR-SCB en Projectarchief
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