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Terneuzen, 7 januari 1998 .

Reaktie op: Plan verbetering gezette steenbekleding dijkv~.~ken

Nieuw-Othenepolder,
,~

Margarethapoldct

en Eendragtpolder

Geachte mensen,
Naar aanle,dins van het. door u aan ons toegestuurd bovengenoemd plan~delen w~luw inzicht
irtzake de belangrijkheid van de aan de buj~ndijkse zijde gelegen slikken als voedselgebied

voor vogels, blz. 5.

..

'.

Daar het gebi~ ook v~n groot belang is·al.s~oogw~lVluchtplaats voor wad~ogols. dl .de.tijd
dat de vogels met op de shkken en platen ~etecht kunnen vanwege de vloed, UI het ons mzrens
zeer bclan~lj~;' hier apartevodtZleningerl voor te treffen. ...
. .. . .:

Alom is bçk~nd.·· dat vóor \\1advc>gelsvem~ing tijden~ het

verb1üfQP de

:.

...

.

hoogwa~rvluchtpJaat, Z'O ~etftulest, dan weil erionhd lleg&tÏC)veàspekt~n heeft. Voor vogels
is het tijdens ~e wj"~et ~n(oftrekp.~riode Var) gfÓ<!tbelang, niet qnilód;g ~~ergié!~ v~rlié%en.
Om deze verllezeu zo klem mogelijk te houden, dienen er.plaat~n àa,nwezlg te ~Jn, WlUIrde
vogels rustig kunnen overtijen.
.. .
..
....
. '.
.....
Momenteel is het nog zo, dat grote treepee vogels verjaagd' of ópgejaágd worden door
wandelaars en fietsers, meestal'uit onwetendheld dat et een rustp1a~ts is voor vogels.
Wij zouden d4n ook graag zien ~at een voorzjenin~ wordt gereà.li~eerd~door vrijkomende
basaltblokken te storten op een plaats, wJlar de vogels
niet
.
. . gestoord worden. .
'.'

een

Be" geschikte lokatie om een rustplaats voor vpgeJs te maken is
plek waar enkele jaren
geleden ook een' der8elijk~ .basalthoor lag en die toell d06t <fc! 'vogels eveneens als
hoogw:atervlucJttpJaats werd gebruiki, 11. enkele tientallen m~~ers aan de buitenzijde van de
Scheldedijk. direkt teil westen van de jachthaven te Terneuzen, voor het zogenoemde
Nozeschorretje.
.
Het gaat hierbij om l.eer forse aantallen vogels, geregeld worden tbt meet dan 5000 vogels
geteld. waaronder bij~onderheden Ills Strandplevier 300+ ex, St.eenloper 400+ ex, SchoJekster
1500+ ex, Bonte strandloper 4000+ ex, BOJ'ltbekplevier 2S0 ex, Onet.eenstrándloper ce, ZOO
ex. (Tellingen W. Wisse voor Rijkswaterstaat, Oienst. Getijd~wateren, Middelburg). .
zal graag een en ander nader toeliob~ti, telefoon prive
..

Ons bestuurslid
6
of via
Met vriendelijk" ~~
seçrGtaris.
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Onderwerp: ingekomen inspraak reactie ontwerp-plan
gezette steenbekleding dijkvakken Nieuw-Othenepolder,
Margarethapolder en Eendragtpolder

•

De inspraakreactie van De Steltkluut heeft betrekking op het realiseren van een geschikte
locatie om een rustplaats te maken voor vogels. Als locatie wordt het Nozeschorret]e genoemd, dat echter bij RijkswateTstaat in beheer is.
Tijdens de huidige winter enloftrekperiode kunnen de vogels ongestoord gebruik maken van
de betrokken slikken en bij vloed kunnen de vogels vrijwel ongestoord gebruik maken van de
zeedijken, waar zij rustig kunnen overtijen .
Gaarne vernemen wij of De Steltkluut ook een dergelijke reactie bij het waterschap Het Vrije
van Sluis heeft ingediend.
Gaarne ontvangen wij uiterlijk dinsdag] 3 januari a..s. een eventuele reactie op de inspraakreactie.
Met vriendelijke groet,
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