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de (OZL)

Van: DZL)

Ver%onden: maandag 14 juni 201010:08

Aan: DZL)

CC: (DZL)

Onderwerp: FW: Check broedvogels 2e Bathpolder 19 mei en 11 juni 2010

-----Oorspron kelij k bericht -----
Van:
Verzonden: vrijdag 11 juni 2010 15:59 .
Aan: (DZL)
Onderwerp: Check broedvogels 2e Bathpolder 19 mei en 11juni 2010·

Beste collega's,

eandaag las ik het verzoek te controleren of er in op het dijktraject Tweede Bathpolder broedvogels aanwezig zijn tussen
dijkpalen 122.4 en 125,5.

Op 19 mei bezocht ik al het traject tussen dp 122.4 en 123.9. Daar was toen al volop activiteit: binnendjks transport,
buitendijkse werkweg aangelegd, buitendijkse graafwerkzaamheden, de kruin van de dijk was kaal gemaaid en al deels in
gebruik als grondepot. Het binnentalud was niet gemaaid.

Op het traject werden geen broedvogels aangetroffen, met Uitzondering van een zingende graspieper bij dp. 122~5 (op de
grens van het traject), en een alarmerende Tureluur op het binnentalud, nabij een tijdelijke verbreding t.b.V.
vrachtverkeer.

Vandaag (11 juni) bezocht ik het dijktraject tussen dp. 123.9 en 125.5. Daar zijn nog geen (voorbereidende)
werkzaamheden gaande. Het traject wordt begrensd door schor. De buitenberm wordt begraasd door schapen, de
binnendijkse onderhoudsweg ook. De aanwezigheid van schapen is afdoende om broedvogels "weg" te houden. In het
aangrenzende schor werden binnen 50-100 m van de dijk geen broedvogels vastgesteld. Er was één alarmerende
Tureluur aanwezig op >100 m van de dijk, alsmede een zingende Graspieper nabij dp. 125.5.
Wat betreft broedvogels zijn er geen belemmeringen per direct te starten met de werken tussen dp. 123.9 en 125.5.

Bij dijkpaal 125.5 is eendijkovergang en een keerpunt. Tussen dp. 125.5 en Roeishoek mag vooral nog niet buitendijks
agewerkt worden. Met name op het hogere schor (met schelpen en stenen) rond dp 126.4 zijn diverse broedvogels .
"Janwezig, alle tussen 15 en 50 m uit de teen van de dijk: Scholekster (2 nesten met 3 eieren), Bonbekplevier (1

alarmerend paar), Strandplevier (nest met 3 eieren), Kleine Plevier (1 baltsende volwassen vogel). Hier moet rond 1 juli
opnieuw gecontroleerd worden op de aanwezigheid van broedvogels!

vr groet,

21-6-2010
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