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Geachte heer, mevrouw,
Vogelbescherming
Nederland wil enkele opmerkingen maken over de planbeschrijving NieuweAnnex-Stavenissepolder,
meer in het bijzonder over de afsluiting van het toekomstige
onderhoudspad. Terecht wordt in de planbeschrijving gewezen naar de Integrale beoordeling
van effecten van dijkverbetering op de natuurwaarden van de Oosterschelde (IBOS), waar de
belangrijke broed- en foerageergebieden en de HVP's in beeld zijn gebracht. Op grond van die
inventarisatie is duidelijk geworden dat hier sprake is van een gebied dat belangrijk is voor veel
soorten. Ook in het rapport van Bureau Waardenburg "Openstellen onderhoudswegen
Oosterschelde en Westerschelde, 2010" komt het grote belang van de Nieuwe-AnnexStavenissepolder voor deze soorten naar voren.
Vogelbescherming
is op grond van bovengenoemde rapporten dan ook van mening dat het
buitendijkse deel van het onderhoudspad effectief dient te worden afgesloten. Naast het plaatsen
van toegangshekken is het afstrooien van het onderhoudspad en het beweiden met schapen de
meest effectieve methode. In de planbeschrijving wordt het afdekken met teelaarde nu alleen
voorgesteld tussen dp 879 en dp 921 in het belang van de recreanten.
Vogelbescherming wil u dan ook verzoeken het afstrooien met teelaarde en het daarna
beweiden (beweiden exclusief traject dp 895 tot dp 900) voor het traject dp 879 tot dp 921 in de
vergunning op grond van de Natuurbeschermingsweg
op te nemen.
Met vriendelijke groet,
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Vogelbescherming Nederland is Partner van BirdLife International, wereldwijd actief voor vogels en natuur
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