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(DZL)

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

DZL)
donderdag 22 november 2007 10:42

(DZL)
FW: Doorgest.: n.a.v. ons telefonisch gesprek van 17 oktober j.1.

• ~ 72\)~_~-012.SS-
Broedlocaties t.b.v.

bontbek-s ...

Zie onder. Heb ik alleen de brief laten archiveren of ook de e-mail? Bram Tissink
vraag nl om ook de de e-mail te archiveren. wil je dit aub doen als dat nog niet
gebeurd is.

Bvd,

-----Oorspronkelijk bericht-----
~an: [mailto:
"'erzonden: donderdag 25 oktober 2007 8:29

Aan: (DZL)
Onderwerp: Doorgest.: n.a.v. ons telefonisch gesprek van 17 oktober j.l.

Hier een berichtje van bram tissink

we moeten een en ander nog eens op een rij zetten.

groeten,

»> " < 10/24/07 2:44 »>
Bureau Zeeweringen

N.a.v. van ons telefoongesprek van 17 oktober j.l. heb ik afgelopen
vrijdagmorgen een deel van mijn werkgebied van Kattendijke tot en met
schorretje Wilhelmindorp nog nader bekeken. Het getij was hiervoor
uitstekend geschikt.

Zodoende enkele opmerkingen

~oese Sas en Kattendijke -
Ik betreur het ten zeerste

en vragen:

gebroken dijk met muralt muurtjes
dat ik bij genoemde plannen niet betrokken

ben geweest.
In genoemd gebied zijn prachtige HVP's in de vorm van de havendammen
bij het Goese Sas. Dit geldt m.n. voor de oostelijke dam. Hierdoor is
het naar mijn mening niet noodzakelijke om genoemde dijk te herstellen
t.b.v. het creëren van een HVP. Op dit moment ziet de vervallen dijk er
erg natuurlijk uit en functioneert ook al als HVP. Herstel is een zeer
grote ingreep in het gebied met alle gevolgen van dien die eerder
negatief dan positief kunnen uitpakken. Zodoende ben ik op dit moment
wel gelukkig met het feit dat herstel van de gebroken dijk niet
doorgaat. Indien er opnieuw plannen zijn, ga ik er vanuit dat ik daarbij
betrokken wordt. Wel is het aanbevelenswaardig om aan de dijkzijde van
de oostelijke havendam een natuurlijke barrière te creëren waardoor de
kans op betreding door mensen en honden aanmerkelijk beperkt wordt. Dit
kan bijvoorbeeld in de vorm van een rand met grove breuksteen.

Goese Sas - Schorretje van Wilhelminadorp
Indien t.z.t. de dijkwerken in dit gebied plaats vinden, kunnen er op
div. plaatsen HVP verbeterd worden in de vorm verhoging/verbreding van
enkele streekdammen.Er kunnen ook nieuwe HVP gerealiseerd worden door
het creëren van bijv. eilandjes van fijne breuksteen in gebieden met
ondiepwater.
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en KcVervolg brief broed locaties t.b.v. bontbekplevier: w~
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Overige opmerkingen en vragen:

Zie bijlage hierboven
Tot heden geen reactie ontvangen hierop. Gaarne ontvang ik alsnog een
schriftelijke reactie van bureau Zeeweringen. Ook nader overleg is
gewenst om te komen tot een betere bescherming van o.a. de
Bontbekplevier in het gebied van de Zandkreek waarbij gedacht kan worden
aan de mogelijkheid om de broedlocaties in de Oud-Noord Bevelandpolder
te laten vervallen en deze binnendijks onder te brengen met financiële
steun van bureau Zeeweringen in de Wilhelminapolder.

Infobord Schorretje Wilheminapolder
De tekst van het bord(verzorgd door is
dusdanig geschreven dat het bovenaan de dijk moet staan. Deze plek is in
2006 in overleg met Nationaal park Oosterschelde en Landschap beheer
Zeeland ook vastgesteld als de juiste plek om informatie aan de burger
over te brengen en geeft voor het dijkbeheer(maaien) weinig overlast.
Het bord is betaald door de nationale postcode loterij via
Vogelbescherming Nederland. Als wetlandwacht heb ik hiervoor gepleit.
Het aanvragen van de vergunning en het plaatsen zou worden verzorgd door
Nationaal park Oosterschelde en Landschap beheer Zeeland. Jammer genoeg
lopen zaken zo nu en dan niet conform de afspraken.Ik vertrouw er op dat
het alsnog in orde komt.

P.S. Wordt deze e-mail ook archiveerd.

4Itet vr. gr.
B

WetlandWacht voor een deel van de Oosterschelde
namens Vogelbescherming Nederland

*****************************************************************
Waterschap Zeeuwse Eilanden, laboratorium Zeeuwse Eilanden
Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg; Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

telefoon waterschap 0118-621000, fax 0118-621990
telefoon laboratorium 0118-621000, fax 0118-621991
*****************************************************************

Disclaimer:
Waterschap Zeeuwse Eilanden gebruikt e-mail niet voor het aangaan van verplichtingen

~f rechtsbetrekkingen, tenzij expliciet vermeld. Aan dit bericht kunt u geen rechten
~ntlenen.
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