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(Zuidgors)
17 september 2009Datum bespreking

Deelnemers

Afschrift aan

•
Tijdens het kwartetoverleg is het stuk: Voorlopige mitigerende maatregelen
Dijktraject: Everinge-, Van Hattum-, Ellewoutsdijkpolder + aansluitend deel
Baarland besproken. Het document is als bijlage bijgevoegd en aangepast op de
zaken zoals besproken tijdens het overleg. De aanpassingen zijn hieronder kort
weergegeven:

-De fasering rondom de broedkolonie is dp 439 - dp 446, dit wordt smaller dp
440 - dp 446 .

• De mitigerende maatregelen worden verder doorgenomen en akkoord
bevonden, geen wijzigingen.
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Bijlage: Voorlopige mitigerende maatregelen Dijktraject Everinge-,
Van Hattum-, Ellewoutsdijkpolder + aansluitend deel Baarland

Standaard Mitigerende maatregelen
• Vóór 15 maart zal de vegetatie op het buitentalud en kruin zeer kort

gemaaid worden, tenzij in de locatiespecifieke maatregelen anders is
aangegeven.

•
• De breedte van de werkstrook bedraagt maximaal 15meter,

gerekend vanuit de nieuwe waterbouwkundige teen van de dijk.
Voor zover mogelijk zal een smallere werkstrook aangehouden
worden .

• Indien het voorland uit slik bestaat, worden vrijkomende grond en
stenen ter plaatse van de kreukelberm verwerkt en niet over de
gehele werkstrook. De stenen en grond worden zo egaal mogelijk
over grote dijklengte verdeeld, waardoor de ophoging zo min
mogelijk wordt. Perkoenpalen en overige vrijkomend materiaal
worden verwijderd en afgevoerd.

• Het voorland (slik of schor) in de werkstrook wordt aansluitend op de
werkzaamheden op de oorspronkelijke hoogte teruggebracht. tenzij
in de locatiespecifieke maatregelen anders is aangegeven. Voor slik
geldt dit voor de werkstrook buiten de kreukelberm. voor schor echter
over de gehele breedte van de werkstrook. Eventuele kreekjes die
binnen de werkstrook (en buiten de kreukelberm) zijn gelegen dienen
vooraf geregistreerd, en na afloop, hersteld te worden.

• Ervindt op het slik of schor geen opslag van materiaal en/of grond
plaats buiten de werkstrook. ook niet in aangrenzende dijktrajecten .• • Ervindt geen betreding van het voorland buiten de werkstrook
plaats, niet door personen noch met materieel. tenzij in de
locatiespecifieke maatregelen anders is aangegeven.

Broedvogels (Iocatiespecifieke maatregelen)

Mitigerende maatregelen bruine kiekendief
• De werkzaamheden langs het Zuidgors tussen dp 446 - dp 467 starten

voor 1 april. voordat de bruine kiekendief tot broeden komt.
• De vegetatie in de werkstrook (maximaal 15 meter) vanaf 15 maart

platrijden, zolang hier niet gewerkt wordt, zodat hier geen vogels tot
broeden komen.

Mitigerende maatregel zwartkopmeeuw
• Werkzaamheden ter plaatse van de broedkolonie buiten de

broedperiode (1 maart - 1 juli) uitvoeren.
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• De standaard mitigerende maatregel: vóór 15maart de vegetatie op
het buitentalud en kruin kort maaien, gaat niet op voor dit traject (dp
440 en dp 446). Dit om verstoring van de broedkolonie te voorkomen.

• Langs dit traject mag op het buitentalud en de kruin geen
werkverkeer op en neer rijden, om bijvoorbeeld andere trajectdelen
te bereiken.

• Voor 1 juli brengt de trajectecoloog een bezoek aan het dijktraject
tussen dp 439 en dp 446 om broedgevallen in de werkstrook en op de
dijk uit te sluiten.

• Indien broedvogels aanwezig zijn, mogen de werkzaamheden pas
aanvangen vanaf 1 augustus of wanneer de broedgevallen niet
meer aanwezig zijn. De trajectecoloog zal dit monitoren.

Niet - Broedvogels

Voorlopig worden voor de afzonderlijke kwalificerende niet-broedvogels
geen locatiespecifieke maatregelen voorgesteld. Het voorkomen van
verstoring van deze vogels op de HVP's is helaas niet mogelijk. Met de
voorgesteld fasering worden de HVP'sen broedkolonie zoveel mogelijk
ontzien waardoor de effecten zo beperkt mogelijk worden gehouden.

•
440 - 427Periode 446 - 440

Broedkolonie

werkzaamheden toegestaan

werkzaamheden niet-toegestaan
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