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Hoogwatervluchtplaatsen

• Karteringen van hoogwatervluchtplaatsen (hvp's) zijn beschikbaar vanaf april
2003 t/m heden. Deze karteringen zullen door de trajectecoloog worden
bewerkt met de "hvp-tool".

• De functie van het traject als hoogwatervluchtplaats (hvp) is gering. Naar
verwachting zullen de werkzaamheden weinig effect hebben op de functie als
hvp of als binnendijks foerageergebied voor watervogels.

• Uitwijkmogelijkheden voor bijv. foeragerende ganzen zijn voorhanden binnen
het natuurontwikkelingsgebied Scherpenissepolder.

Laagwatertellingen

• In juli, september en november 2004 en in april 2005 zijn op het meest
westelijke deel van het dijktraject vogeltellingen uitgevoerd in telvakken van 200
x 200 m, van hoogwater tot laagwater.

• De droogvallende slikken zijn van enige betekenis als foerageergebied voor
steltlopers. Voor details wordt verwezen naar de rapportage (Boudewijn et al.,
2005a en b).

• Er lijken voldoende uitwijkmogelijkheden voor deze foeragerende vogels te zijn
binnen en nabij het dijktraject..

Broedvogels

• Inventarisatie van broedvogels is uitgevoerd in de periode april t/m juni 2007
(Vergeer et al., 2007).
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• In de Scherpenissepolder zijn binnen 200 m van de dijk veel soorten broedvogels
aangetroffen. Het rijkste en meest verstoringsgevoelige deel is gelegen
binnendijks tussen de Platteweg en de Schelphoekseweg. Hier broedden o.a.
Bergeend (5), Krakeend (2), Kuifeend (4), Scholekster (6), Kluut (22), Kievit (9),
Grutto (4) en Tureluur (8).

• Op de zeedijk dijk werden zes territoria van Graspieper aangetroffen, maar
onduidelijk is of deze op het binnen of buitentalud broedden.

• Aanbevolen wordt de grasberm en de toekomstige werkstrook vanaf 15 maart
regelmatig zeer kort te maaien om vestiging van broedvogels te voorkomen.

• Aanbevolen wordt de werkzaamheden te beginnen op of kort na 1 april, om
vestiging en verstoring van broedvogels te voorkomen (maar zie hierna!).

• Werkzaamheden op het dijktraject tussen de Platteweg en de
Schelphoekseweg zouden bij voorkeur na 15 juli moeten plaatsvinden. Het
gebruik van de onverharde weg op dit traject aan de binnenzijde van de dijk
wordt ontraden, zeker in de periode 1 april-15 juli.

• Er is geen bezwaar tegen het toegankelijk houden van een buitendijks, verhard
onderhoudspad voor fietsers en wandelaars.

Muizen

• Tijdens vallenonderzoek in juli-augustus 2007 zijn diverse soorten muizen
gevangen.

• Het voorkomen van de Noordse woelmuis op het dijktraject wordt vrijwel
uitgesloten geacht. Populaties van Noordse woelmuis ontbreken in de verre
omgeving en op en vlak langs de dijk komt de sterk met Noordse woelmuis
concurrerende Veldmuis voor.

• Geen mitigerende maatregelen nodig.

Rugstreeppad en andere amfibieën

• OP 15 juni 2007 werden twee roepende exemplaren gehoord in het
(heringerichte) zuidoostelijke deel van de Scherpenissepolder, alsmede enkele
exemplaren nabij de voormalige stortplaats Tuttelhoek.

• Goed in overweging nemen of en waar eventueel paddenschermen t.b.v. de
Rugstreeppad nodig zijn. Het ongeschikt houden voor Rugstreeppadden van
het werkgebied lijkt handiger dan het plaatsen van kilometers paddenscherm.

Schorzijdebij

• Aangezien Zulte binnendijks vrij veel voorkomt, is dit een potentieelleefgebied
van de Schorzijdebij. De soort is echter niet bekend uit de Scherpenissepolder.

• Het creëren van nieuwe nestgelegenheid (zandhopen) kan vestiging in dit
gebied wellicht stimuleren. Dit is meer is voor Staatsbosbeheer. maar kan
wellicht worden gecombineerd met de dijkwerken.
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