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Geachte

In het kader van de voorgenomen werkzaamheden van projectbureau Zeeweringen aan de dijk
langs de Vliete- en Thoornpolder bericht ik u als volgt.

Onlangs heeft het projectbureau Zeeweringen (PBZ) een plan beschrijving opgesteld voor de
verbetering van de dijkglooiing langs de Vliete- en Thoornpolder. Deze is inmiddels door het
waterschap vastgesteld en ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten aangeboden. Tevens
vraagt het waterschap een vergunning aan in het kader van de Natuurbeschermingswet, aange-

. zien er sprake is van mogelijke significante effecten van de werkzaamheden op beschermde
natuurwaarden van het Natura2000-gebied Oosterschelde.

In het kader van de nadere uitwerking van het plan naar het bestek heeft PBZ geconstateerd dat
een onderdeel van de plan beschrijving praktisch niet uitvoerbaar is in het licht van de uitvoering
van de glooiingswerken. Het betreft een onderdeel van de mitigerende maatregelen ter be-
scherming van de Rugstreeppad zoals die in het kader van de natuurtoets zijn voorgesteld. Be-
scherming van de Rugstreeppad is in het project nodig vanwege de beschermde status van de
soort in de Flora- en Faunawet. Door de nu voorgestelde maatregelen wordt voorkomen dat de
rugstreeppad buitendijks gaat overwinteren door de inrichting van een binnendijks overwinte-
ringsbiotoop en de aanleg van een paddenscherm tussen dit biotoop en het buitendijks gebied.
Een uitgebreide beschrijving van de voorgestelde maatregelen is weergegeven in bijlage 1. De
wijziging van mitigerende maatregelen heeft waarschijnlijk gevolgen voor de te verlenen vergun-
ning op basis van de Natuurbeschermingset. Deze brief kan dan ook beschouwd worden als een
wijziging/aanvulling van de eerder toegezonden vergunningaanvraag.

PBZ heeft bij de 'Nijziging van de mitigerende maatregelen nadrukkelijk rekening gehouden met
het ontzien van de beschermde natuurwaarden van het Natura2000-gebied. Daartoe worden het
nieuw aan te leggen overwinteringsbiotoop en het paddenscherm aangelegd buiten het binnen-
dijks gelegen natuurgebied (inlaag Keihooogte) en worden er geen werkzaamheden uitgevoerd
ten tijde van het gebruik van hoogwatervluchtplaatsen door vogels.
Daarmee worden de werkzaamheden naar mijn overtuiging schadevrij uitgevoerd.
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Door middel van deze brief wil ik de vraag aan u voorleggen of u van mening bent dat de be-
treffende werkzaamheden vergunningplich.!Qig zijn in het kader van de Natuurbeschermingswet.
Het moge duidelijk zijn dat wij met de uitwerking van de maatregelen de mogelijke schade aan
beschermde natuurwaarden menen te hebben voorkomen, en dat er dus geen sprake is van een
negatief effect. De beheerder van het binnendijkse natuurgebied, Stichting Het Zeeuws Land-
schap, heeft per e-mail (bijlage 2) laten weten in te stemmen met de nu voorgestelde maatre-
gelen,

Hoogachtend,
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Van

Betreft

Wijziging mitigerende maatregelen Vliete- en Thoompolder t.b.v. de Rugstreeppad

In de Planbeschrijving behorende bij het dijktraject Vliete- en Thoompolder is onder
andere beschreven op welke wijze het Projectbureau Zeeweringen om gaat met de
bescherming van de populatie Rugstreeppadden langs het dijktraject Vliete- en
Thoompolder.

In september 2006 is besloten van de voorgestelde werkwijze afte wijken, teneinde de
overwinterende Rugsstreeppadden een betere bescherming te bieden.

Overwegingen
• Langs de dijk (ter hoogte van de Inlaag Keihoogte, dp 1894 tot ca 1895) is het

onderhoudspad buitendijks ondergestoven met zand. Dit pad vormt geschikt .
overwinteringsbiotoop voor de Rugstreeppad.

• Het opgestoven zand moet voorafgaand aan de werkzaamheden (kort voor of rond 1
april) van het onderhoudspad verwijderd worden om transport via het
onderhoudspad mogelijk te maken. Het onderhoudspad wordt vanaf de aanvang de
werkzaamheden (vanaf apri12007) als transportroute gebruikt.

• Tot eind mei kunnen nog overwinterende Rugstreeppadden in het zand aanwezig
zijn.

• Het zand op het onderhoudspad is geschikt om vervangend overwinteringshabitat
voor de Rugstreeppad te creeeren.

$ Langs het binnendijks gelegen onderhoudspad tussen dp 1894 en dp 1895 zijn geen
bijzondere en/ofbeschermde soorten planten te verwachten (zowel op het dijktalud
als in de berm) (veldbezoek d.d. 15 september 2006).

~ Dit deel van het onderhoudspad valt buiten de precieze begrenzing van het
beschermde Natura2000 gebied.



.. ". 4;;/ ~GjiiJn,tnJjj
Referentienummer

203024
Pagina

3 van 5

Mitigerende maatregelen die vervallen
Met het uitvoeren van bovenstaande maatregelen komen de volgende maatregelen zoals
opgenomen in de memo 'Mitigerende maatregelen Vliete- en Thoornpolder (kenmerk
Mit02 dd 21 juli 2006) te vervallen:

Bij aanvang van de werkzaamheden wordt een paddenscherm geplaatst tussen
dp1892 en dp1894 op zodanige wijze dat padden vanuit het zandige terrein bij
de Westnol niet op het onderhoudspad kunnen komen.
Aan de zeekant van het scherm worden op regelmatige afstand vangemmers in-
gegraven. Vanaf het plaatsen van het scherm tot circa eind mei worden de em-
mers dagelijks gecontroleerd op Rugstreeppadden. Aangetroffen dieren worden
in de Inlaag Keihoogte uitgezet. Indien bij de dagelijkse controles blijkt dat er
geen Rugstreeppadden meer buitendijks aanwezig zijn dan kan het scherm ver-
wijderd worden.
Overweging: met de aangepaste maatregelen kunnen de Rugstreeppadden niet
meer buitendijks overwinteren en hoeven er geen maatregelen getroffen te wor-
den om te voorkomen dat buitendijks aanwezige Rugstreeppadden op het onder-
houdspad of ter plaatse van de werkzaamheden terecht komen.

Bij aanvang van de werkzaamheden wordt binnendijks langs de Inlaag Kei-
hoogte eenpaddenscherm geplaatst tussen dp1891 en dp1896. Ter hoogte van
dp1891 loopt het scherm circa 50 meter door in zuidelijke richting (aan de bin-
nenzijde van de inlaagdijk).
Dit scherm voorkomt dat Rugstreeppadden vanuit de inlaag op het werkterrein
of op het opslagterrein bij Waterhoejje kunnen komen. Het scherm dient na af-
loop van de werkzaamheden verwijderd te worden.
Overweging: de aangepaste maatregelen voorzien reeds in dit scherm waarbij
het eerder (september voorafgaand aan de werkzaamheden) geplaatst wordt.
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Aan:
Onderwerp: RE: Aanpak overwinterinçsbiotoop Rugstreeppad Inlaag Keihoogte

Geachte mevrouw

De hieronder door u samengevatte werkwijze wat betreft het zo veel mogelijk veilig stellen van
rugstreeppaden en vloedmerkplanten ter hoogte van de Inlaag Keihoogte lijkt ons als Stichting Het
Zeeuwse Landschap de juiste te zijn. Wij hebben hier niets aan toe te voegen, en stemmen met deze
aanpak in.

met vrienelijke groet,

stafmedewerker

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: grontmij.nl]
Verzonden: maandag 18 september 2006 14:07
Aan:
CC: (AXZ) (DZL)
Onderwerp: Aanpak overwinteringsbiotoop Rugstreeppad Inlaag Keihoogte

Beste

Naar aanleiding van ons telefoongesprek enkele weken geleden geef ik u hierbij wat meer
informatie over de aanpak van het overwinteringsgebied voor Rugstreeppadden nabij de
Inlaag Keihoogte. Graag hoor ik van u of het Zeeuwse Landschap in kan stemmen met deze
werkwijze, zodat wij dit aan de Provincie Zeeland doorkunnen geven.

Het betreft het volgende:
Buitendijks ter hoogte van de Inlaag Keihoogte is veel zand op de onderhoudsweg gestoven.
Dit zand dient uiterlijk begin april 2007 verwijderd te worden zodat de onderhoudsweg gebruikt
kan worden voor transport t.b.v. de voorgenomen dijkverbetering. Omdat niet is uit te sluiten
dat er dan nog overwinterende rugstreeppadden in het zand zitten stellen wij voor om dit zand
op korte termijn te verwijderen (voor t oktober) zodat voorkomen wordt dat Rugstreeppadden
zich daarin ingraven.

Het vrijkomende zand wordt gebruikt om binnendijks, langs de inlaag, een vervangend
overwinteringsbiotoop aan te leggen. Tijdens de werkzaamheden blijft dit biotoop
gehandhaafd, na afloop wordt het zand weer buitendijks teruggelegd. Om te voorkomen dat er
toch Rugstreeppadden naar het buitendijkse gebied trekken, zoals ook rond de Westi1ol,
wordt tussen de dijk en het vervangende winterbiotoop een paddenscherm geplaatst. Dit blijft
staan tot na afloop van de werkzaamheden. Dit scherm voorkomt tevens dat tijdens de
werkzaamheden padden op het werkterrein terecht kunnen komen.

Bijgaand een schematische dwarsdoorsnede van de dijk en de locatie waar het zand
aangebracht wordt. Het gaat om het deel van de dijk tussen dp 1894 en 1895. Op 15
september jl. is met de heer van de Meet Informatie Dienst van RWS deze
locatie bezocht. Het voorkomen van bijzondere en/of beschermde soorten planten is hier niet
waarschijnlijk waarmee wij dit een geschikte locatie achten voor het tijdelijke
overwinteringsbiotoop.

Voor de volledigheid vermeld ik dat er dit jaar nog geen werkzaamheden aan of bij de Westnol
zelf plaatsvinden, en de aanwezige vloedmerkplanten en zoutvegetatie rond de Westnol
gehandhaafd blijven. Voorafgaand aan de werkzaamheden in 2007 worden maatregelen
getroffen om de zoutvegetatie (met o.a. de Zeelathyrus) zoveel mogelijk te beschermen.




