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Van: (DZL)
Verzonden: dinsdag 28 juni 2011 10:23
Aan: (DZL)
Onderwerp: FW:Terreinbezoek Zuidgors dp 440 - 446, 26 juni 2011
Hallo

Wil je deze mail archiveren?

Met vriendelijke groet,

Adviseur ecologie

Projectbureau Zeeweringen·
Kanaalweg 1 I 4337 PA I Middelburg
postbus 1000 I 4330 ZW I Middelburg

T 088 246 1402
F 088 246 1994
M 06 31 00 1892

Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband
van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen .

Van: .nl]
Verzonden: zondag26 juni 2011 7:46
Aan:

DZL)
Onderwerp: Re:TerreinbezoekZuidgors dp 440 - 446, 26 juni 2011

Beste collega's,

Gisteren, zaterdag 25 juni 2011, bezocht ik dijktraject Zuidgors tussen dijkpaal 440 en 446. Het
eerder aangetroffen nest met één ei van de Scholekster was leeg (op de overgang bij dp 440).
Er waren langs het traject een zingende Rietgors en een zingende Graspieper aanwezig, maar
beiden minstens 50 m van de dijk.

Er waren verder geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van broedvogels of beschermde
planten.

Er zijn dus uit oogpunt van Flora- en Faunawet of NB-wet geen belemmeringen per direct met
de werkzaamheden te beginnen .:

Met vriendelijke groet,

adviseur ecologie
Projectbureau Zeeweringen

28-6-2011
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From:
Sent: Wednesday, June 22, 201111:04 AM
To:
Subject: FW: Terreinbezoek luidgors dp 440 ~446

Van: nl]
Verzonden: maandag 20 juni 2011 16:27

(DlL)
Onderwerp: Terreinbezoek luidgors dp 440 - 446

Heren,

Hierbij de Memo van het terreinbezoek aan het luidgors vanmorgen.

De conclusie:
Het dijktraject tussen dp 440 - 446 kan voorlopig niet worden vrijgegeven. Tijdens het terreinbezoek is een territorium
aangetroffen van de rietgors en scholekster. Door beide locaties in week 26 te monitoren wordt meer duidelijkheid
verkregen in de nestlocatie van de rietgors en de broed poging van de scholekster. Daarna kan bekeken worden of de
werkzaamheden vanaf 1 juli 2011, eventueel onder voorwaarden, kunnen doorgaan.

Voorgesteld wordt om het buitentalud en kruin tussen dp 441 en 446 alvast kort te maaien. Hierbij dient het materieel te
rijden vanaf dp 446 en kan geen gebruik gemaakt worden van de dijkovergang bij dp 440 (i.v.m. het scholeksternest).

in verband met een cursus kan ik pas woensdag 29 juni het veld in. Zie jij een mogelijkheid om eerder
te gaan?

Vragen of opmerkingen, ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

Adviseur Ecologie
Advies- en Ingenieurbureau Oranjewoud
member of Antea Group

T:
M
F: (

Postbus 40
4900 AA Oosterhout

www.oranjewoud.nl
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professional privilege.
If you are not the intended recipient please notify us immediately.
In that case, we request that you delete the e-mail and that you do
not use or transmit the contents to any third parties.

28-6-2011

http://www.oranjewoud.nl
http://www.anteagroup.com



