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Bijlage(n)

Uw kenmerk

Onderwerp

Schelphoek - mogelijk herstel vogeleiland

Geachte heer

Op 4 november jl. vond te Zonnemaire overleg plaats tussen medewerkers van
Staatsbosbeheer, waterschap Zeeuwse Eilanden en projectbureau Zeeweringen.
Onderwerp van gesprek was de uitvoering van Project Zeeweringen in en nabij
terreinen die in beheer zijn van Staatsbosbeheer (zie besprekingsverslag PZDT-V-
07526ontw).

Eén van de onderwerpen is het mogelijk herstel van Vogeleiland lI't Heertje" in de
Schelphoek. Idee was dit grotendeels weggespoelde eiland in 2008 te restaureren met
behulp van (grotendeels) overtollig materiaal, vrijkomend uit dijkvak Schelphoek-Oost.
Inmiddels is gebleken dat er nauwelijks overtollig materiaal beschikbaar komt uit dit
dijkvak.

Bij de uitvoering van dijkvak Schelphoek-West in 2010 zijn er nieuwe kansen voor
herstel van het vogeleiland. Bijkomend voordeel is dat herstel van het eiland tijdig kan
worden meegenomen in de planvorming en bij de passende beoordeling en de
vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet.

Om het herstel van het vogeleiland daadwerkelijk ter hand te nemen is het wenselijk
dat de beheerder (Staatsbosbeheer) hiertoe op korte termijn een schriftelijk verzoek
richt aan waterschap Zeeuwse Eilanden (de initiatiefnemer van de dijkbekledings-
werken), t.a. v. de heer

Rijkswaterstaat Zeeland Telefoon (0118) 62 13 70

Projectbureau Zeeweringen Fax (0118) 62 19 93

PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg E-mail

PIa Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1, Internet www.zeeweringen.nl
Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

http://www.zeeweringen.nl
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Mocht u nog vragen hebben, dan Kunt u contact opnemen met onze medewerkers:
(omgevingsmanager,

nl. of

Hoogachtend,

de Staatssecretaris van Verkeer n Waterstaat,
namens deze,
de projectmanager van het proje tbureau Zeeweringen,
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