
Goes, 16 januari 2002

Ons kenmerk: 02-Br2-02/RJ

-e Geacht bestuur,

Hierbij' geeft Vogelbescherming Nederland haar zienswijze op het ontwerpplan
'Plan beschrijving verbetering gezette steenbekleding Lage tafel Borsselepolder ' (hierna het
ontwerpplan) .

Uit onderzoeksgegevens, onder andere verwerkt in de "Milieu-inventarisatie Zeeweringen
Westerschelde" (Documentnummer: ZEEW-R-99018) en "Nieuwe dijkbekleding
Westerschelde en vogels" (Werkdocument RIKZIOS/2001.812X), blijkt dat het slik voor de
zeedijk van het dijktraject Borsselepolder en met name ook de zeedijk zelf van belang zijn
voor vogels als foeréfgeer-, rust- en broedgebied. Dit belang wordt ook in het ontwerpplan .
zelf bevestigd op pagina 3.

De milieu-inventarisatie adviseert het oostelijke gedeelte van het dijktraject af te sluiten voor
recreatief medegebruik. Ook in het werkdocument "Nieuwe dijkbekleding Westerschelde en
vogels" wordt voor het gehele dijktraject geadviseerd om de onderhoudsstrook in het
broedseizoen af te sluiten voor recreanten, met als doel de rust in het gebied te waarborgen.
Ons is echter niet gebleken dat er maatregelen zijn genomen om de rust in het gebied voor
vogels ook daadwerkelijk te waarborgen. Wij verzoeken u hierbij dat alsnog te doen.

Uit het werkdocument "Nieuwe dijkbekleding Westerschelde en vogels" blijkt dat het gehele
dijktraject van de Borsselepolder het belangrijkste broedgebied voor de bontbekplevier is
langs de Westerschelde. Behalve rust, is voor de plevieren van groot belang dat er geen
barrières zijn tussen de broedplaatsen en het foerageergebied (het voorliggende slik). Als de
jonge vogels niet meer in staat zijn om het foerageergebied te bereiken, zullen ze namelijk
sterven door gebrek aan voedsel. Dit is uiteraard een ongewenste situatie. In het
ontwerpplan is opgenomen dat het dijkvak Borsselepolder belangrijk is voor de vogelsoort
(bontbek)plevier en dat een overiaging een negatief effect heeft voor vogels. In hoofdstuk 5
staat echter dat er wel-degelijk met overlagingsconstructies zal worden gewerkt. De effecten
van de gekozen constructie op broedvogels zijn vervolgens nergens beschreven, terwijl dat
in soortgelijke plannen wel is gedaan, zoals in het ontwerpplan 'Verbetering gezette
steenbekleding Hellagatpolder'. Wij verzoeken u alsnog de effecten in kaart te brengen en
de constructieplannen aan te passen wanneer blijkt dat broedvogels onoverkomelijke hinder
zullen ondervinden van de eerder gekozen constructie.
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101 Vogelbescherming Nederland is een onderdeel van BirdLife International, wereldwijd actief voor vogels en natuur.
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=Het gehele dijktraject is van belang als broedgebied voor met name de bontbekplevier, dit in
tegenstelling tot wat er in het ontwerpplan staat. Hierin staat dat er alleen niet wordt gewerkt
op dijkvak 25 tussen half april en 1 augustus vanwege het broedseizoen van onder andere
de plevier. Gezien het belang van het gehele dijktraject als broedgebied voor
bontbekplevieren, verzoeken wij u om de werken geheel buiten het broedseizoen uit te
voeren.

Wij hebben er begrip voor dat de werkzaamheden ter verbetering van de dijk in het kader
van de Vogel- en Habitatrichtlijn als dwingende redenen van groot openbaar belang worden
beschouwd. De werkzaamheden zullen dan echter op basis van dezelfde richtlijnen en het
Structuurschema Groene Ruimte toch op zo'n manier moeten worden uitgevoerd dat
negatieve effecten voor natuur en milieu zoveel mogelijk worden voorkomen of gemitigeerd.

Wij rekenen erop dat u met deze opmerkingen rekening houdt in de verdere planvorming.
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