Aanvulling onder paragraaf 5.2.1

Inrichten noordelijk deel van De Boezem
Een andere optie om een deel van geschikt leefgebied voorn het porseleinhoen te creëren is het inrichten
van het noordelijk deel van deelgebied de Boezem (zie Figuur 1). Deze optie zal in de eerste
beheerplanperiode nader verkend worden op haalbaarheid. Hieronder wordt de optie al op hoofdlijnen
beschreven.
Momenteel is het lage zuidelijke deel grotendeels veranderd van jong moeras naar open water, terwijl het
hogere noordelijke deel overal te droog is voor het porseleinhoen. Tevens is dit nog steeds onderdeel van
een ander peilgebied, waar de peilen zijn afgestemd op de agrarische functie.
In dit noordelijke deel kan met een aanpassing in het peil, gecombineerd met het aanbrengen van meer
variatie in de maaiveldhoogte, geschikt leefgebied voor het porseleinhoen ontstaan. Hierbij wordt gedacht
aan het graven van laagtes met veel micro reliëf die tijdens de tweede helft van de winter en in het
voorjaar geïnundeerd worden. Daarbij wordt nagegaan wat dit betekent voor de huidige inzet van
beweiding met koeien. Ook moet onderzocht worden of het wenselijk is om het peil van dit deelgebied 1op-1 te koppelen aan het peil zoals dat in de rest van de boezem plaatsvindt, of dat er andere oplossingen
gezocht moeten worden. De vrijkomende grond kan mogelijk lokaal verwerkt worden in de beheerpaden
en/of verbetering van de kade langs de Zouweboezem.

Figuur 1 Het noordelijk deel van deelgebied Boezem, waar jong moeras gecreëerd kan worden

Erratum paragraaf 7.3.4, beschrijving en toetsing gebruik drones. De juiste tekst is:
7.3.4. Drones
Afbakening van relevante natuurdoelen
Als gevolg van het vliegen met drones kan fauna verstoord worden, wat invloed kan hebben op de
populaties van soorten met een ISHD in het gebied en van typische soorten van habitattypen. Hierbij gaat
het concreet om de volgende soorten:
 A029 purperreiger




A119 porseleinhoen
A197 zwarte stern
A051 krakeend



Bosrietzanger als typische soort van H6430 ruigten en zomen

Gebruik
Het vliegen met drones in het gebied is mogelijk conform de vigerende luchtvaartwetgeving. Voor
professioneel gebruik van drones gelden andere voorschriften dan voor hobbymatig gebruik, Gegevens
over het daadwerkelijke gebruik van drones in het gebied zijn niet beschikbaar.
Effectbeschrijving
Verstoring van (broed)vogels door drones kan niet worden uitgesloten. Dit kan gevolgen hebben voor de
populatie van de purperreiger, porseleinhoen, zwarte stern en krakeend in het gebied. Verstoring van
typische soorten door betreding is beperkt doordat vrije toegang beperkt is tot paden.
Effectbeoordeling
Tabel 1 Synthese effectbeoordeling drones na mitigatie op de relevante instandhoudingsdoelen (Type gevolgen:
‘0’ =geen gevolg, ‘-‘ = niet-significant negatief gevolg, ‘--‘ = kans op significant negatief gevolg, ‘?’ = onbekend, ‘+’
= positief effect, nvt = niet van toepassing door ontbreken relaties of overlap tijd en ruimte).
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H6410 Blauwgrasland
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Het gebruik van RPA’s (alle gewichtsklassen) is in beginsel een vergunningplichtige activiteit binnen het
Natura 2000 gebied, met uitzondering van professioneel gebruik van RPA’s die geen verbrandingsmotor
hebben door inliggende terreineigenaren, -beheerders en toezichthouders ten behoeve van toezicht,
monitoring, beheer en inrichting van de natuurterreinen en waarbij de bestuurder voldoet aan de zorgplicht
vereisten in het kader van de Wet Natuurbescherming..

Vergunningplichtig voor de onderstaande deelgebieden in de onderstaande perioden
 Zouwe en Boezem – jaarrond in verband met de overwintering van de krakeend en het broedseizoen


van purperreiger, zwarte stern en porseleinhoen
Polder Achthoven - in de periode maart tot en met september in verband met het broedseizoen van
purperreiger en zwarte stern

Buiten deze perioden is het vliegen met drones boven een deelgebied vergunningvrij.

