Overzichtsschema mitigerende maatregelen zeeweringen Zeeland
Beschrijving
Planning
Trajecten niet langer dan 5 km
Trajectbegrenzing afstemmen op ecologische
criteria
Uitvoering
Alle van toepassing zijnde maatregelen
vastleggen in het bestek.
Toezicht op c.q. begeleiding bij de uitvoering
Vogels
Geen werkzaamheden op twee direct
aansluitende dijktrajecten
Voor het broedseizoen ( begin april) beginnen
met werkzaamheden
Voor aanvang van het broedseizoen ( 1 april) de
aanwezige vegetatie zo kort mogelijk maaien
Periode van werkzaamheden zo kort mogelijk
houden
Riet- en ruigtestroken langs rijroutes voor
aanvang broedseizoen maaien
Keuze rijroutes afstemmen op aanwezige
vogelwaarden
Geen stenen breken op of aan de buitenzijde
van de dijk

Toegankelijkheid onderhoudsweg voor
recreanten beperken. Maatregelen plaatsafhankelijk nader te specificeren
(doorgroeisteen, borden, hekken, schapen etc.)
Fasering van werkzaamheden in de tijd voor
zover mogelijk afstemmen op tijdelijke
aanwezigheid van vogels
Verplaatsen van dijkovergangen

Van toepassing onder volgende
omstandigheden

Vogels

Zoogdieren

Amfibieën

Planten

Habitats
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Alle Oosterscheldelocaties

X
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Alle maatregelen
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X

x

x
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In principe alle

X

Werkzaamheden vinden plaats binnen de
verstoringsafstand van aanwezige broedvogels
(soortafhankelijk 200-500m)
Werkzaamheden vinden plaats binnen de
verstoringsafstand van aanwezige broedvogels
(soortafhankelijk 200-500m)
Altijd en overal

X

X

x

x

Indien aanwezig

X

x

x

Indien belangrijke vogelplaatsen aanwezig
Overal waar slik, schor of ander voorland aanwezig
is waar vogels geregeld gebruik van maken. Indien
er op dezelfde locatie ook binnendijks vaak vogels
bivakkeren, of (veel) woonhuizen aanwezig zijn,
moet er een afweging worden gemaakt
Op locaties waar werkzaamheden plaatsvinden
binnen 200m van een unieke broed-, rust- of
foerageerplaats met significante aantallen vogels

X

Broed- en hoogwatervluchtplaatsen, met name
indien sprake is van significante aantallen en
afwezigheid alternatieven
Indien gelegen in direct nabijheid van belangrijke
hvp’s of foerageergebieden

X

X

X

x

Beschrijving
Creëren van uitwijk-hvp’s, bijvoorbeeld door
lokale ophoging of kort maaien op schorren of
afsluiten aangrenzende delen voor recreanten
Dijkbekleding afstemmen op aanwezige
natuurwaarden (= detailadvies)
Zoogdieren
Voor aanvang van de werkzaamheden de
aanwezige vegetatie zo kort mogelijk maaien,
bij voorkeur aan het begin van het groeiseizoen
(2e helft maart).
Bij werkzaamheden zoveel mogelijk vanaf de
teen naar boven werken
Van een zijde van het dijkvak beginnen en een
kant uit werken
Dieren verjagen of wegvangen
Openingen van bunkers vrijhouden
Amfibieën
Afschermen werkzaamheden c.q. wegvangen
van rugstreeppadden voor aanvang
werkzaamheden
Habitats
Teenverschuiving minimaliseren (ontwerpfase),
bv. door steiler talud (voorzorgbeginsel)
Breedte kreukelberm niet breder dan strikt
noodzakelijk (maximaal 5 meter)
Breedte werkstrook niet breder dan strikt
noodzakelijk, bij voorkeur binnendijks opslaan,
maximaal 15 m van de waterbouwkundige teen
Het voorland buiten de werkstrook niet betreden
of berijden
Geen opslag van materialen (stenen, grond etc)
Na werkzaamheden ter plaatse van de
werkstrook het oorspronkelijk reliëf zo
zorgvuldig mogelijk herstellen (maaiveldhoogte ,
kreken) met gebruik van gebiedseigen
materiaal. Overtollige grond moet worden
afgevoerd!

Van toepassing onder volgende
omstandigheden
Bij aanwezigheid unieke HVP binnen de
verstoringsafstand

Vogels

Zoogdieren

X

Altijd, groene delen van de buitenzijde en kruin van
de dijk.

X

x

Altijd en overal

X

x

Altijd en overal

X

x

Bij aanwezigheid van populatie binnen 1km van het
werk

Planten

Habitats

X

Altijd en overal

Indien dit niet vanzelf gaat
Bij aanwezigheid vaste rust- of verblijfplaatsen van
vleermuizen

Amfibieën

x

x
x

x

x

Altijd en overal, maar met name bij aanwezigheid
kwalificerend habitat
Altijd en overal, maar met name bij aanwezigheid
kwalificerend habitat
Bij aanwezigheid voorland, met name bij
kwalificerend habitattype

x

x

x

x

x

x

Bij aanwezigheid voorland, met name bij
kwalificerend habitattype
Binnen- en buitendijkse terreinen met belangrijke
natuurwaarden
Bij aanwezigheid voorland in de vorm van slik of
schor, met name in geval van kwalificerend habitat

x

x

x

x

x

x

Beschrijving
Planten, week- en schelpdieren
Geen werkzaamheden op zeegraslocaties voor
eind monitoringsperiode van 2
Oosterscheldelocaties
Keuze van dijkbekledingsmateriaal afstemmen
op aanwezige natuurwaarden (= detailadvies)
incl, detailafwerking
Bestortingsmateriaal en periode van storten
(okt. – dec.) zo veel mogelijk afstemmen op
sublithorale flora (op basis van advies
onderzoek)

Van toepassing onder volgende
omstandigheden
Alle Oosterscheldelocaties, behalve op de
monitorings- en werklocaties Al te Klein en Tholen
Zuid.
Altijd en overal

Aanwezigheid waardevolle sublithorale flora
(Oosterschelde)

Vogels

Zoogdieren

Amfibieën

Planten

x

x

Habitats

