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Voor de werkzaamheden aan het dijktraject Molenpolder Yerseke heeft er op twee momenten een
ecologische check plaatsvonden. Eenmaal is het dijktraject tijdens de werkzaamheden bezocht, op
24 juni 2010, en een tweede maal kort na afronding van de dijkwerkzaamheden, op 19 november 2010.
Tijdens de beide dijkbezoeken is getoetst of er tijdens de werkzaamheden voldaan wordt aan de eisen
(fasering, rnitigerende maatregelen) uit de Natuurbescherrningswet-vergunning. Bij het laatste
dijkbezoek is er ook op gelet of de werkzaamheden zorgvuldig zijn uitgevoerd en het dijktraject
'netjes' is achtergelaten. De bevindingen van beide bezoeken worden hieronder na elkaar besproken.

• Dijkbezoek van 24 juni 2010
Inhet bijzonder is gelet op de mitigerende maatregelen, zoals deze zijn voorgesteld in de
Soortenbeschermingstoets (Flora- en faunawet) en de Passende Beoordeling (Natuurbeschermingswet 1998).
In deze memo zullen deze mitigerende maatregelen, aan de hand van waarnemingen die zijn gedaan in het
veld, worden behandeld.

• Om verstoring van broedende Kluut en Tureluur in de inlaag Koude- en Kaarspolder en de landbouwpercelen
ten noorden van Yerseke zoveel mogelijk te minimaliseren, moeten de (voorbereidende) werkzaamheden vanaf
I maart starten bij dijkpaal 1396 en dient hier vanaf I april aan de dijkglooiing gewerkt te worden.

Ten tijde van het dijkbezoek waren de werkzaamheden ter hoogte van de Koude- en Kaarspolder al
afgerond. Alleen de parkeerplaats bij de inlaag werd nog gebruikt als opslagterrein.

• Om verstoring van rustende en foeragerende Steenlopers bij de havens en oesterkuekerijen van Yerseke tot
een minimum te beperken, dienen er tussen dijkpaal 1358 en 1370 geen werkzaamheden plaats te vinden van
1 april tot 1 juni. Bij voorkeur worden deze werkzaamheden in de maanden juni en juli uitgevoerd.
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Tijdens het dijkbezoek was men ter hoogte van partycentrum De Zaete begonnen met het verwijderen
van de oude steenbekleding. Hieruit is afgeleid dat men zich aan de fasering heeft gehouden en pas na
1 juni is gestart met de werkzaamheden in de havens van Yerseke.

• Tussen dijkpaal1351 en dijlcpaal1358 en bij Hardenhoek worden geen werkzaamheden uitgevoerd.
Hiermee wordt voorkomen dat belangrijke hoogwatervluchtplaatsen en foerageergebied ter hoogte van deze
gebieden wordt verstoord.

Tussen dp 1351 en 1358 en bij Hardenhoek zijn geen werkzaamheden waargenomen.

• Er vinden geen werkzaamheden of transport plaats voorbij dijlcpaal1396 richting het noorden, voor de kust
van de inlaag Koude- en Kaarspolder.

Voorbij dp 1396 zijn geen werkzaamheden of transportbewegingen waargenomen.

• Om verstoring en vernietiging van zoogdieren te beperken, dient twee weken voorafgaand aan de
werkzaamheden de vegetatie op de dijk gemaaid te worden. Hierdoor ontstaat een ongeschikte biotoop voor
grondgebonden zoogdieren en deze zullen naar verwachting uitwijken naar de omgeving.

• Vóór 15maart wordt de vegetatie op het buitentalud en kruin zeer kort gemaaid en gedurende de duur van de
werkzaamheden kort gehouden;

Er kon niet meer worden vastgesteld of de vegetatie op het buitentalud en de kruin voorafgaand aan
de werkzaamheden is gemaaid.

• De aannemer dient maatregelen te treffen om te voorkomen dat vogels, bij oueruigingsuxrkzaamneden. in nat
gietasfalt of asfaltmastiek terecht komen.

Er zijn tijdens het veldbezoek geen overlagingswerkzaamheden waargenomen.

Overig:
Tijdens het dijkbezoek zijn geen ongeregeldheden waargenomen of zaken strijdig met de mitigerende
maatregelen dan wel Nb-vergunning. •

Figuur 1: links: de parkeerplaats ter hoogte van de Koude- en Kaarspolder wordt gebruikt als opslagterrein.

Rechts: ter hoogte van De Zaete is met gestart met het verwijderen van de steenbekleding,
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Eindcheck dijkbezoek van 19 november 2010
In november heeft een controle plaatsgevonden voor de 'ecologische oplevering' van het dijktraject
Molenpolder Yerseke. Wederom is het gehele dijktraject langsgelopen om te controleren of de
werkzaamheden conform de mitigerende maatregelen zijn opgeleverd. Resultaten en aandachtspunten
uit het eerder uitgevoerde veldbezoek zijn, voor zover relevant, meegenomen bij de eindcontrole.

De werkzaamheden aan de dijkbekleding zijn voor loktober, en daarmee voor de start van het
storm seizoen, afgerond. Er zijn bij de eindcontrole geen zaken aangetroffen die strijdig zijn met de
voorgestelde mitigerende maatregelen of met de huidige natuurwetgeving (Flora- en fauna wet en
Natuurbeschermingswet 1998). Het tijdelijke depot ter hoogte van de Koude- en Kaarspolder is in
oude staat hersteld. Op de grens met de inlaag is een raster geplaatst. Er zijn geen perkoenpalen of
ander vrijkomend materiaal achtergebleven in de werkstrook. Het aanwezige slik is op de
oorspronkelijke hoogte teruggebracht. Op het strand is op verzoek van de gemeente extra zand
aangebracht.
Bij het eindbezoek is geconcludeerd dat het dijkvak keurig is opgeleverd .

•
Figuur 2: links- en rechtsboven: oplevering van depotlocatie bij Koude- Kaarspolder en nieuwe raster.

Links- en rechtsonder: oplevering dijktraject ter hoogte van strand en Koningin Julianahaven.
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