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Afschrift aan

Tijdens het kwartetoverleg is het stuk: Mitigerende maatregelen Dijktraject:
Oesterdam-Noord besproken. Het document is als bijlage bijgevoegd en
aangepast op de zaken zoals besproken tijdens het overleg. De aanpassingen zijn
hieronder kort weergegeven:

-Transport van het werkverkeer kan de gehele periode plaatsvinden over de
B-weg op de Oesterdam. Het aanbrengen van een fasering, zou
betekenen dat het werkverkeer hier niet langs kan, en dat blijkt niet
mogelijk. Zolang het vrachtverkeer continue rijden en alleen stopt op
plaatsen waar daadwerkelijke werkzaamheden plaatsvinden is verstoring
te verwaarlozen .

• De voorgestelde fasering tussen de dijkpalen 1098 en 1102, wordt smaller
naar dp 1096 - dp 1104. De periode blijft gehandhaafd .

• De werkzaamheden aan de dijk tussen bovengenoemde dijkpalen zijn
afgerond voor 1 augustus .

• In de periode augustus t/rn oktober, vinden dan geen werkzaamheden
tussen dp 1096 - 1104 plaats, met uitzondering van het aanbrengen van
open asfalt beton voor het onderhoudspad. Deze werkzaamheden nemen
maximaallweek in beslag, waardoor de verstoring minimaal zal zijn .

•Ter hoogte van de havendammen wordt een verborgen glooiing aangebracht
waarvoor het struweel aldaar moet verdwijnen. De kap/verwijderen van
het struweel dient in oktober - november plaats te vinden .

• Er is gesproken over de verborgen glooiing. Hoe de aanleg precies gaat
plaatsvinden is nog niet helemaal bekend. Hierover volgt nog een overleg
met betrokkenen. Vooralsnog wordt met de glooiing aangesloten op de
bestaande damwanden.
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Bijlage: Mitigerende maatregelen Dijktraject Oesterdam-Noord

Bij de uitvoering van de dijkwerkzaamheden worden de standaard mitigerende
maatregelen toegepast. Uit de effectbeoordeling blijkt dat er aanvullende
maatregelen nodig zijn voor het dijktraject Oesterdam-Noord, om verstoring van
een HVPvan de scholekster te voorkomen. In onderstaand overzicht zijn alle
relevante mitigerende maatregelen opgenomen.

Overzicht mitigerende maatregelen langs het dijktraject Oesterdam-Noord. In het
overzicht zijn de standaard mitigerende maatregelen opgenomen, evenals

f k Ilocatiespeci ie e uitwerkingen en maatrege en.
Standaardmitigerende maatregelen

Vóór 15 maart zal de vegetatie op het buitentalud en kruin zeer kort
gemaaid worden.

Locatiespecifieke maatregelen
Scholekster
Op basis van de beschikbare gegevens is het wenselijk om de
werkzaamheden gefaseerd uit te voeren. Langs het dijktraject zijn in de
maanden augustus, september en oktober de meeste vogels aanwezig. De
werkzaamheden rond dp 1096 - dp 1104 vinden bij voorkeur buiten deze
maanden plaats. Met uitzondering van 1 week asfalteren van het
onderhoudspad .

•
Bovenstaande mitigerende maatregelen houden in dat de werkzaamheden langs
het dijktraject gefaseerd uitgevoerd moeten worden om ervoor te zorgen dat er
zo min mogelijk vogels (overtijend) verstoord worden. Fasering in de
dijkwerkzaamheden is noodzakelijk in verband met de aangegeven overtijende
vogels. Er zal niet worden gewerkt op de, in het onderstaande overzicht rood
gearceerde gedeelten in de aangegeven maanden. Met uitzondering van het
aanbrengen van asfalt voor het onderhoudspad. Deze werkzaamheden nemen
maximaallweek in beslag.

Dijkgedeelte waar beperking geldt:

Dijkpaalnummers:
Periode 1096 - 1104
maart
april
mei
juni
juli
auoustus
september
oktober
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Deelgebied 4

Pro eet ebied

Periode: augustus, september en oktober

Oosferschelde
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