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Betreft: overlagingen zeedijken in relatie tot broedvogels

Geachte heer/mevrouw,
Deze week werden we attent gemaakt op een ongewenst neveneffect van in opdracht van
uw bureau uitgevoerde werken. Het betreft de zogenaamde overlagingen op zeedijken langs
de Eendragtpolder, Margarethapolder en Kruispolder (allen Zeeuws-Vlaanderen). Door de
aard en omvang van deze overlagingen zijn problemen te voorzien met de op de zeedijk
broedende vogels. Deze problemen worden hieronder nader toegelicht.
Na het inwinnen van informatie is gebleken dat de overlaging bestaat uit breuksteen van 60300 kg, die vervolgens bovenop de oude steenzetting van gedeelten van de ondertafel wordt
gestort. Steen van een dergelijke grootte is voor zover wij weten niet eerder in het
Westerscheldegebied voor dit doel gebruikt. Volgens onze informatie wordt er op de zeedijk
bij de Eendragtpolder over een lengte van 625 meter, bij de Margarethapolder over een
lengte van 1075 meter en in de Kruispolder over een lengte van ongeveer 700 meter een
dergelijke overlaging aangebracht.
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Op de buitentaluds van de zeedijken langs de zojuist vermelde polders broeden meerdere
soorten plevieren, maar vooral strandplevieren. Dit is een soort van de Rode Lijst van
bedreigde en kwetsbare vogelsoorten in Nederland. Met 10 tot 15 paar op zojuist vermelde
trajecten, betekent dat zo'n 2 tot 3 % van de totale Nederlandse broedpopulatie daar broedt.
Wanneer de eieren van de plevieren uitkomen, verplaatsen de oudervogels zich met de
jongen naar de direct aangrenzende stranden en slikken om te foerageren. Tot voor kort was
dit geen enkel probleem. Met de overlagingen is er echter een dermate grote barrière
opgeworpen tussen broed- en foerageergebied, dat deze in de huidige vorm als onmogelijk
overbrugbaar moeten worden beschouwd voor de jonge plevieren. Daarmee raakt het
broedgebied van de plevieren afgesneden van hun foerageergebied, waardoor het
broedgebied als zodanig ongeschikt raakt.
In de projectbeschrijvingen van de "verbetering Steenzetting" voor voornoemde dijkvakken
staat slechts dat er sprake zou zijn van een mogelijke overlaging, maar dit is niet verder
toegelicht. Aangezien er voor wat betreft de Kruispolder enkele jaren na de steenzetting aan
de bovenzijde, nu nog op deze wijze met de onderzijde wordt omgegaan en dat ook bij zowel
de Eendragt- als Margarethapolder ruim een jaar na het andere werk dergelijke overlagingen
worden of zijn aangebracht, hebben wij twijfels of deze werkzaamheden conform de
projectbeschrijving en de vastgestelde Milieu-inventarisatie worden of zijn uitgevoerd.
Aangezien dergelijke ingrijpende werkzaamheden niet specifiek in de betreffende
projectbeschrijvingen zijn opgenomen, vragen wij ons af waarom deze niet vooraf zijn
aangekondigd. In feite had ons inziens hiervoor een nieuwe inspraakprocedure moeten
worden opgestart. Dat is niet gebeurd.
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De intergetijdegebieden die grenzen aan de betreffende zeedijken, zijn in het kader van de
EG Vogelrichtlijn aangewezen als Speciale Beschermingszone. De strandplevier is een soort
waarvan de biotoop mede bepalend is geweest voor de begrenzing van die
beschermingszone. Door bovenstaande werkzaamheden dreigt een belangrijk deel van het
leefgebied van strandplevieren te worden aangetast. Dit is in strijd met de EG Vogelrichtlijn.
Bij dergelijke ingrijpende werkzaamheden dient er vooraf toetsing aan de
beschermingsbepalingen van de EG Vogelrichtlijn plaats te vinden.
Graag zouden wij van u vememen:
•
Waarom er gekozen is voor een dergelijke vorm van dijkversterking;
•
Waarom er geen nieuwe inspraakprocedure of aankondiging aan de werkzaamheden
vooraf is gegaan;
•
In hoeverre er toetsing aan de EG Vogelrichtlijn heeft plaatsgevonden;
•
Hoe u het in deze brief geschetste probleem met betrekking tot de pas aangelegde
dan wel nog aan te leggen overlag ingen van plan bent op te lossen;
•
Op welke wijze u in de (nabije) toekomst, bij soortgelijke ingrijpende werkzaamheden
in of direct grenzend aan de Westerschelde, rekening gaat houden met
vogelbelangen.

Wij hopen spoedig een reactie van u te mogen ontvangen.
In verband met de afwezigheid van ondergetekende in de periode 14 juli tot 14 augustus,
kunt u uw reactie op deze brief richten aan dhr. A.H.V. Eggenhuizen, hoofd sector regionaal,
postbus 925, 3700 AX Zeist.
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