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1. Aanleiding 
 
Als antwoord op uw vraag wordt onderstaand een passende beoordeling geformuleerd, betreft 
de aanleg van een fietspad langs de Scheldelaan (Zeeschelde RO) van de Royerssluis tot aan 
de grens met Nederland. Hiervoor is nagegaan of aanleg en gebruik van het geplande fietspad 
significante gevolgen hebben voor het EU-habitat- en Vogelrichtlijngebied, resp. Schelde- en 
Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent (BE2300006) en Schorren en Polders 
van de Beneden-Schelde (BE2301336) en het Ramsar gebied Slikken en Schorren van de 
Schelde.  
 
 
2. Studiegebied 
De werken zijn gepland op de rechter scheldeoever, van de Royersluis tot aan de Nederlandse 
grens. Het studiegebied overlapt dus gedeeltelijk met het Ramsargebied ‘Slikken en schorren 
van de Schelde’ (Figuur 1), het Vogelrichtlijngebied Schorren en Polders van de Beneden-
Schelde (BE2301336, Figuur 2) en het Habitatrichtlijngebied Schelde- en Durme-estuarium 
van de Nederlandse grens tot Gent (BE2300006) (Figuur 3). Het grenst aan de 
Sigmadijkwerken 32-33-34-35 en 7 (Figuur 4).  
 
EU-Vogelrichtlijngebied- Ramsar gebied 
De projectsite grenst aan het Groot Buitenschoor en het Galgenschoor die deel uitmaken van 
het Ramsargebied ‘Slikken en schorren van de Schelde’ (Figuur 1) en van het 
Vogelrichtlijngebied Schorren en Polders van de Beneden-Schelde (BE2301336, Figuur 2). 
Het Vogelrichtlijn en Ramsargebied zijn in het betreffende traject expliciet buitendijks 
gelegen. Een dijk scheidt dus de beschermde gebieden van de Scheldelaan en het geplande 
fietspad. 

Figuur 1: Ramsargebieden Figuur 2: Vogelrichtlijngebieden  
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Aanwijzingscriteria waren  Annex I-broedvogelsoorten: Kluut, niet broedende Annex I-
soorten: Goudplevieren en Kemphanen en een aantal watervogels met internationaal 
belangrijke aantallen, nl.: Rietgans (Anser fabalis); Kolgans (Anser albifrons); Grauwe Gans 
(Anser anser); Bergeend (Tadorna tadorna); Krakeend (Anas strepera); Slobeend (Anas 
clypeata). Het Ramsar gebied werd aangeduid als Key-Site voor de Grauwe Gans, en werd 
aan de Montreux record van bedreigde gebieden gevoegd omwille van de 
havenontwikkelingsprojecten die in het gebied zelf werden uitgevoerd sinds de aanmelding 
(aanleg van twee container terminals). 
 
EU-Habitatrichtlijngebied 
De projectsite grenst over de volledige lengte aan het habitatrichtlijngebied Schelde- en 
Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent (BE2300006). Het gebied werd 
aangemeld voor volgende Habitats: 1130 Estuaria, 1140 Bij eb droogvallende slikwadden en 
zandplaten, 1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik en zandgebieden met Salicorniasoorten 
en andere zoutminnende planten, 1320 Schorren met slijkgrasvegetatie en 1330 Atlantische 
schorren).  
 

 
Figuur 3: Habitatrichtlijngebieden 
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Het gebied is ook aangemeld voor volgende Bijlage soorten: Rivierprik (Lampetra fluviatilis), 
Kleine modderkruiper (Cobitis taenia), Kamsalamander (Triturus cristatus) en Vleermuizen.  
 
Sigmadijkwerken 

Figuur 4: situering van de Sigmadijkwerken langs het traject 
 
De dijkwerken 32, ter hoogte van Galgenschoor en Groot Buitenschoor zijn gerealiseerd, er 
werd voor geopteerd om de dienstweg boven op de dijk niet te verharden om de rust in deze 
twee gebieden te garanderen. De dijkwerken 7, ter hoogte van Lillo waren onderwerp van een 
architectuurstudie, uitgevoerd door het architectenbureau ‘De Steunbeer’ in opdracht van 
AWZ afdeling Zeeschelde. Het resultaat van deze studie was een ontwerp dat volgende 
elementen omvatte:  

- Een waterkerende dijk landwaarts van Lillo-dorp en de potpolder van Lillo 
- Speciale voorzieningen voor de bescherming van Lillo in geval van uitzonderlijke 

stormvloeden 
- het herstel van de wallen omheen Lillo-fort,  
- de aanleg van een nieuw getijhaventje buiten de wallen van het fort  
- de ontpoldering van het potpoldertje van Lillo tot een te ontwikkelen slik en 

schorgebied 
- educatief-recreatieve inrichting van het geheel  

 
De dijkwerken 33-34-35 worden momenteel getekend en gepland door AWZ, afdeling 
Zeeschelde. Het betreft de dijkwerken tussen de Liefkenshoektunnel en Oosterweel op de 
rechterschelde-oever. Momenteel bevindt zich daar een stort en niet een echte dijk. In het 
‘Natuurherstelplan Zeeschelde’ (Van den Bergh et al., 1999) en in het ‘Voorstel voor 
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natuurontwikkelingsmaatregelen ten behoeve van de Ontwikkelingsschets 2010 voor het 
Schelde-estuarium’ (Van den Bergh et.al, 2003) wordt voor dit traject het volgende voorstel 
geformuleerd:  

- het stort dient zoveel mogelijk verwijderd te worden 
- de verwijderde specie dient zoveel mogelijk geïncorporeerd te worden in de nieuwe 

dijk 
- de nieuwe dijk dient zover mogelijk landwaarts te worden gelegd zodat rivierwaarts 

een te ontwikkelen slik- en schorgebied kan gerealiseerd worden. Dit aspect is van 
groot belang in dit traject van het estuarium omdat de estuariene gradiënt er sterk 
versnipperd is door industrialisatie en verstedelijking. 

 
3. Geplande werken 
 
Het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen overweegt om een vrijliggend 
dubbelrichtingfietspad aan te leggen boven de leidingenstrook langs de Scheldelaan, waarbij 
volgende principes worden gehanteerd: 
 
− Het fietspad wordt aangelegd boven de leidingenzone. Op enkele plaatsen zijn 

uitzichtpunten op de dijk voorzien. Op plaatsen waar geen plaats beschikbaar is op het 
niveau van de Scheldelaan wordt het fietspad op de dijk aangelegd.  

− Het fietspad wordt, daar waar mogelijk, aangelegd op 5 m uit de rand van de rijweg. 
− Er zijn oversteekplaatsen voorzien ter plaatse van alle kruispunten en van de door 

verkeerslichten geregelde inritten. 
− Het vrijliggend fietspad heeft een nuttige breedte van 3 m en bestaat uit een 

steenslagfundering met een dikte van 20 cm, een onderlaag in asfalt type AB-3A ( dikte 6 
cm) en een toplaag SMA-D2 (dikte 3 cm).  

 
In grote lijnen is het nieuwe tracé als volgt: 
− Vanaf de Royerssluis wordt de bestaande bedieningsweg ten noorden van de toegangsgeul 

gevolgd. De verbinding tussen deze weg en de Scheldelaan ter hoogte van het kruispunt 
met de Oosterweelsteenweg is nog te maken. Er is tevens een verlichting over een deel 
van dit traject te voorzien.  

− Vanaf het kruispunt Oosterweelsteenweg wordt een nieuw fietspad aangelegd langs de 
scheldekant. Het fietspad loopt achter de parking Fina om conflictpunten zo veel mogelijk 
te vermijden.  

− Ten noorden van Fort Filip is op de dijk een uitzichtpunt voorzien. Deze plaats geeft 
uitzicht op de Schelde en op de Kallosluis. 

− Het fietspad sluit aan op de nog aan te passen wegenis rond Van Cauwelaert- en 
Boudewijnsluis. 

− Benoorden de Boudewijnsluis volgt het fietspad de toegangsgeul tot voorbij de parkings 
Bayer. Het fietspad loopt verder tot aan de Berendrechtsluis langs de Scheldekant en via 
Oudedijkweg. 

− Vanaf Zandvlietsluis volgt het nieuwe fietspad het oude tracé, dwz langs de kant van 
BASF. Dit fietspad is nog in goede staat en is van de eigenlijke rijweg gescheiden door 
een parkeerstrook. Ook de voor fietsers gevaarlijke ingang Noordzeeterminal wordt 
hierdoor vermeden. Enkel over het traject tussen Zandvlietbrug en kruispunt met de 
Oudendijkweg is een nieuw fietspad aan te leggen; 
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− Een nieuw fietspad is aan te leggen aan de verbindingsweg met Nederland. 

Algemene aanbeveling: 
In het besproken tracé spelen drie factoren mee: 
− Het geplande fietspad is vooral bedoeld voor het woon- werk verkeer van en naar de 

bedrijven in het havengebied. Daarom wordt vooral gedacht aan een fietspad onderaan de 
dijk.  

− Anderzijds zijn er langs het traject Royersluis-Galgenschoor dijkwerken in planfase of 
ontwerpfase. De dijken langsheen de Zeeschelde zijn onderwerp van heel wat recreatief 
fietsverkeer, voornamelijk bovenop de dijk. Lillo en de Potpolder zijn in de ontwerpen 
bedoeld als recreatief trefpunt.  

− Het traject bevindt zich langs nationaal en internationaal beschermde gebieden die best 
niet te veel verstoord worden door vb. snelfietsers. 

Het dient aanbeveling om de plannen in ruim overleg met AWZ afdeling Zeeschelde te 
finaliseren, zodat deze drie aspecten maximaal op elkaar afgestemd worden en optimaal in de 
realisaties geïntegreerd worden.  

 
4. Passende beoordeling 
 
Methode 
Om de effecten in te schatten op de aanwezige watervogels en broedvogels is gebruik 
gemaakt van de Watervogeldatabank, de Broedvogeldatabank en de PTT tellingen in de 
buitendijkse gebieden van de Zeeschelde. Aandachtssoorten zijn de soorten waarvoor het 
Vogelrichtlijngebied is aangeduid, aangevuld met andere relevante soorten van Bijlage I van 
de Vogelrichtlijn, de rode lijst soorten Vlaanderen, Bijzondere Broedvogels Vlaanderen en de 
belangrijke watervogels voor Vlaanderen. Wat het Habitatrichtlijngebied betreft, zijn de 
mogelijke effecten voor de verschillende habitattypes en soorten van Bijlage I tot V nagegaan. 
Om de effecten op de verschillende habitattypes in te schatten werd een terreinbezoek 
gebracht en werden de vegetatiekaarten gebruikt, voor wat de soorten betreft van de 
verschillende specifieke databanken op het Instituut beschikbaar.  
 
Watervogels 
 
Langs deze gebieden worden maandelijks watervogels geteld bij laagwater en vanop de boot 
(Watervogeltellingen Zeeschelde IN). Tabel 1 geeft de waargenomen maxima weer voor de 
relevante watervogelsoorten (Bijlage I en internationaal belangrijke soorten, die de 1% norm 
volgens de Ramsar conventie overschrijden in de Zeeschelde) langsheen het traject op de 
rechterscheldeoever voor de periode 2000-2004. Ter illustratie wordt ook de meest recente 
1% norm weergegeven (Wetlands International, 2002). In totaal werden 55 watervogelsoorten 
waargenomen langsheen het traject tijdens de beschouwde periode. Het Groot Buitenschoor 
en het Galgenschoor zijn de belangrijkste buitendijkse gebieden langsheen het traject, ze zijn 
vooral belangrijk voor Bergeenden (als foerageer- en rui-gebied), Kluten en Wulpen in de 
zomer en als overwinteringsgebied voor Smienten, Grauwe Ganzen, Wintertalingen, 
Krakeenden, Kuifeenden en Bonte strandlopers (Van den Bergh et al., 1998). Belangrijke 
doortrekkers zijn Bontbekplevier, Zilverplevier, Rosse Grutto en Oeverloper. De aangemelde 
Kemphanen en Goudplevieren zijn eerder typisch voor de polders evenals de Rietganzen en 
Kolganzen. Bij de aanduiding van het gebied (begin jaren ‘80) overschreden de aantallen 
Slobeenden een aantal jaren de 1%norm op het Groot Buitenschoor, hun talrijke 
aanwezigheid in het gebied was echter van tijdelijke aard en de aantallen zijn reeds geruime 
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tijd beduidend gedaald. Sinds de aanmelding worden wel Visdief en Zwartkopmeeuw als 
bijkomende bijlage I soort waargenomen. In dit gedeelte van het Schelde-estuarium worden 
ook het hele jaar door grote aantallen meeuwen waargenomen. Tijdens de beschouwde 
periode werd op dit traject de 1% norm overschreden voor Krakeend. Deze soort foerageert 
vooral langs oevers met breuksteen bestorting en komt in redelijk grote concentraties voor 
tussen de Zandvlietsluis en de Royersluis. Ten Noorden van de Zandvliet en 
Berendrechtsluizen blijft het bestaande fietspad (aan de overkant van de Scheldelaan) 
functioneel, hier kan dus zeker geen negatief effect voor de beschermde gebieden verwacht 
worden. Ten zuiden van deze sluizen, op de rest van het traject tot aan de Royersluizen echter 
is het fietspad aan de scheldezijde van de Scheldelaan gepland. De aanleg van het fietspad 
moet dan ook zodanig gepland worden de verstoring van de beschermde gebieden door de 
constructie en het gebruik geminimaliseerd worden. 
 
Tabel 1: Watervogels van de Royersluis tot de grens langs de rechterscheldeoever: waargenomen maxima voor 
aandachtssoorten voor de periode 2000-2004 (watervogeldatabank IN). 
2000-2004 Maximum 1% norm
Aalscholver 83 3.100
Bergeend 1.184 3.000
Bonte Strandloper 88 14.000
Bontbekplevier 15 730
Grauwe Gans 877 2.000
Kievit 447 20.000
Kleine Mantelmeeuw 15 4.500
Kluut 272 700
Kokmeeuw 1.850 20.000
Kolgans 375 10.000
Grote Mantelmeeuw 19 970
Krakeend 380 300
Lepelaar 2 100
Kuifeend 181 12.000
Pijlstaart 81 700
Rosse Grutto 44 1.000
Scholekster 69 9.000
Slobeend 17 400
Smient 2.259 15.000
Stormmeeuw 138 16.000
Tureluur 21 2.500
Visdief 146 1.900
Wilde Eend 326 20.000
Wintertaling 1.362 4.000
Wulp 408 4.200
Zilvermeeuw 916 14.000
Zilverplevier 87 1.500
Zwartkopmeeuw 6 8.400  
 
Broedvogels 
In samenwerking met Natuurpunt worden sind 1996 jaarlijks broedvogels gemonitored met 
behulp van de punt transect telmethode (PTTtellingen).op het Groot Buitenschoor, het 
Galgenschoor, en de Potpolder van Lillo. Tabel 2 geeft een overzicht van de waargenomen 
aandachtssoorten tijdens de broedseizoenen 96-2003, aangevuld met de gegevens van de 
Vlaamse Broedvogelatlas en de gegevens van Van Waeyenberge et al .(1999). In totaal 
werden 18 broedvogels uit de lijst met aandachtsoorten, opgesteld in het kader van de 
instandhoudingsdoelstellingen voor het Antwerps havengebied (Van Hove et al., 2003), 
waargenomen. Uit de Bijlage I van de Vogelrichtlijn zijn naast de Kluut ook Blauwborst, 
Bruine Kiekendief, Ijsvogel en Visdief waargenomen. Zestien soorten uit de rode lijst voor 
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Vlaanderen werden waargenomen waarvan 7 in de categorie achteruitgaand, één zeldzaam, 
vier kwetsbaar en drie bedreigd. Voor 20 soorten werden effectief territoria afgebakend in het 
kader van de broedvogelatlas Vlaanderen (Tabel 2). 
 
Tabel 2: Broedvogels van Lillo tot de grens: waargenomen soorten tijdens de PTT tellingen van 96-2003, 
aangevuld met gegevens over territioria karteringen voor de Vlaamse Broedvogelatlas. (b:bedreigd; k:kwetsbaar; 
z:zeldzaam; a:achteruitgaand. *: soorten waarvan territoria gekaarteerd werden in het kader van de 
broedvogelatlas (2000-2002).  

1996-2003 Bijlage I
Rode lijst Broedvogels 

Vlaanderen
Bijzondere Broedvogels 

Vlaanderen
Belangrijke watervogels 

Vlaanderen

Aalscholver k x x
Bergeend* x
Blauwborst* x
Blauwe reiger x x
Boerenzwaluw a
Bontbekplevier z x x
Bruine kiekendief* x k x
Fuut* x x
Gekraagde roodstaart* b
Graspieper* a
Grauwe gans x x
Groene specht*
Huiszwaluw* a
Ijsvogel* x
Kievit x
Kleine plevier*
Kluut x k x x
Krakeend* x
Kuifeend* x
Meerkoet x
Nachtegaal* b
Oeverloper x
Patrijs* a
Rietgors* a
Rietzanger* b
Scholekster* x
Slobeend x
Spreeuw a
Tafeleend* x
Torenvalk*
Tureluur b x x
Veldleeuwerik* a
Visdief x b x x
Wilde eend x
Wintertaling x
Wulp x
Zilvermeeuw k x x
Zilverplevier x  
 
De meeste broedvogels werden in buitendijkse gebieden waargenomen, maar ook Fort Filips, 
potpolder van Lillo, de nog niet afgewerkte dijk tussen Fort Filip en het Noordkasteel en het 
Noordkasteel zelf zijn broedgebied voor een aantal aandachtsoorten. Op de dijk broeden 
vooral rietvogels zoals Blauwborst en Rietgors maar ook Bergeenden. Aan het Noordkasteel 
broeden ook meer watergebonden soorten zoals Fuut, Ijsvogel en Krakeend. De delen waar 
het fietspad, omwille van bestaande infrastructuur, van de Scheldelaan moet afwijken richting 
Schelde (parking, brandweerkazerne en de toegansgeul van de Boudewijnsluis), zijn niet 
kwetsbaar voor broedvogels. Het geplande uitkijkpunt ten noorden van Fort Filip zal evenmin 
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een negatief effect hebben op de broedvogels. De aanleg van het fietspad vormt geen 
bedreiging indien die buiten het broedseizoen gebeurt, van het gebruik van het fietspad 
worden geen negatieve gevolgen voor broedvogels verwacht.  
 
Bijlage I Habitats van de EU-Habitatrichtlijn 
De projectsite grenst over de volledige lengte aan het habitatrichtlijngebied Schelde- en 
Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent (BE2300006).  
Stroomafwaarts de Zandvlietsluis ligt het natuurreservaat Het Groot Buitenschoor bestaande 
uit belangrijke jonge schorvegetaties (ca 15ha) en uitgestrekte slikken en zandplanten die van 
cruciaal belang zijn voor avifauna en benthische organismen, typisch voor brakke estuaria. 
Ten zuiden van de Zandvliet en Berendrechtsluizen ligt het Galgenschoor, een ca 45 ha groot, 
relatief oud schorgebied met ca 64 ha voorliggend slik. Het gebied verder stroomopwaarts 
wordt rivierwaarts gekenmerkt door in breedte variërende schorvegetaties (0-50m), 
grotendeels opgebouwd uit rietvelden met verspreide vegetaties van Zeebies en Zeeaster. Ze 
hebben botanisch zowel als avifaunistisch belang. De ervoor liggende slikken variëren tussen 
0 en > 25 m breedte en zijn belangrijk als rust en foerageergebied voor overwinterende en 
doortrekkende watervogels. Ze zijn in het algemeen breder dan de slikken langs de 
tegenoverliggende linker oever.  
De geplande werken zullen hoogstwaarschijnlijk geen significant nadelige effecten hebben op 
de verschillende habitattypes, waarvoor het gebied is aangemeld en die op deze plaats worden 
aangetroffen (Habitats 1130 Estuaria, 1140 Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten, 
1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik en zandgebieden met Salicorniasoorten en andere 
zoutminnende planten, 1320 Schorren met slijkgrasvegetatie en1330 Atlantische schorren). 
Het betreft immers uitsluitend buitendijkse gebieden, terwijl de werken binnendijks gepland 
zijn. 
 
Andere Bijlage soorten 
Volgens BUYSSE et al. (in prep.) fungeert de Zeeschelde als migratieroute voor de Rivierprik 
(Lampetra fluviatilis). De migratie vindt plaats tussen december en april. De uit te voeren 
werken zullen hoogstwaarschijnlijk geen significant negatieve invloed hebben op deze soort. 
In het gebied worden ook Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), Ruige 
dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii), Watervleermuis (Myotis daubentonii), Meervleermuis 
(Myotis dasycneme) en Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) waargenomen. Ook op de 
aanwezige Vleermuizen populaties zullen weinig of geen hinder van de werken ondervinden. 
De overige soorten waarvoor het gebied is aangemeld zijn niet in de omgeving van de 
projectsite aangetroffen.  
 
Vegetatie op de leidingenzone 
De leidingenzone bestaat op vele plaatsen uit grof zand met schelpfragmenten, De huidige 
vegetatie varieert naargelang de plaats maar is over het algemeen relatief banaal met soorten 
als Sint Janskruid, Kamille, Bijvoet, Akkerdistel, Wilde peen, Smeerwortel, Melganzevoet, 
Zandmuur, Fioringras, Heelblaadjes, Melkdistel, Teunisbloem, Boerenwormkruid, 
Duinriet,………..(Figuur 5-8). Voor de aanleg van het fietspad moeten in princiepe dus geen 
waardevolle vegetaties vernietigd worden. 
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Figuur 5: Leidingenberm ter hoogte van de Esso vestiging algemeen overzicht, vegatatie met 
dominantie van Duinriet.  
 
 

Figuur 6: Leidingenberm ter hoogte van de Esso vestiging detail van de vegetatie met o.a. 
Slangenkruid. 
 
 

 
Figuur 7: Leidingenberm ter hoogte van Fort St-Filips op zand met schelpfragmenten: 
algemeen overzicht 
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Figuur 8: Leidingenberm ter hoogte van Fort Sint-Filip, detail van de vegetatie 
 
 
4. Besluiten 
 
Het geplande fietspad is vooral bedoeld voor woon-werkverkeerd en niet voor recreatief 
gebruik. Daarom is het wenselijk om de gemakkelijkst te berijden en meest functionele route 
te kiezen. Voor het confort van de fietsers wordt het fietspad bij voorkeur tegen de dijk aan 
gelegd, waar hinder van wind minimaal is. Ten noorden van de Zandvlietsluis blijft het 
bestaande fietspad, aan landzijde van de Scheldelaan, functioneel en zullen de effecten nihil 
zijn. Gezien het avifaunistisch belang van het Galgenschoor is het zeker daar wenselijk het 
fietspad niet bovenop maar onderaan de dijk, aan landzijde aan te leggen. Op die manier valt 
er weinig geen nadelig effect van de aanleg en het gebruik van het fietspad te verwachten. De 
huidige vegetaties op de leidingenbermen, waar men het fietspad wil aanleggen zijn 
biologisch minder waardevol, er moeten dus geen waardevolle vegetaties vernietigd worden 
voor de aanleg van het fietspad. Ter hoogte van Lillo en de potpolder kan er best, in 
samenspraak met AWZ afdeling Zeeschelde, zoveel mogelijk gezocht worden naar 
aansluiting op en inpassing in de recreatief- educatieve ontsluitingsplannen zoals die voor het 
gebied voorgesteld werden in de architecturale studie van het studiebureau ‘De Steunbeer’. 
Stroomopwaarts de potpolder van Lillo moet het fietspad op drie plaatsen afwijken van de 
Scheldelaan richting Schelde. Het betreft weinig kwetsbare gebieden en, mits het 
broedseizoen in acht genomen wordt voor de aanleg van het fietspad zal er geen significant 
negatieve invloed zijn op de beschermde gebieden. Stroomopwaarts de potpolder van Lillo 
worden momenteel ook de dijkwerken 33-34 en 35 gepland (figuur 1). Om te vermijden dat 
over deze dijklengte totaal toch meer dan 10 km twee parallelle verharde wegen aangelegd 
worden, een dienstweg en het fietspad, is overleg met AWZ afdeling Zeeschelde noodzakelijk 
om de integratie van beiden te optimaliseren, ook met recreatief fietsverkeer.  
 
Op basis van de beschikbare gegevens kunnen we besluiten dat de geplande werken 
hoogstwaarschijnlijk geen significante negatieve invloed zullen hebben op het Ramsar gebied 
en op de EU-Habitat- en Vogelrichtlijngebieden. Een aangepaste timing van de werken, 
naargelang het avifaunistisch belang van de deeltrajecten, kan de invloed op de 
overwinterende watervogels en broedvogels sterk reduceren. Om cumulatieve effecten met 
verstoring t.g.v de Sigmadijkwerken te vermijden is overleg met AWZ noodzakelijk. 
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