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memo Aandachtspunten natuur dijktraject Oostelijke Sloedam -
Kaloot

Hoogwatervluchtplaatsen
* het traject is niet of nauwelijks als hoogwatervluchtplaats in gebruik.
* in 2007 is het traject hiertoe voor het laatst onderzocht, komende winter

vindt dat opnieuw plaats (l.o.v. ZSP/wcr).
heb gebied te zuiden van het traject (Kaloot) wordt wel in enige mate als
zodanig gebruikt.
een effect van de werkzaamheden op hvp's is vrijwel uitgesloten.

*

*

Laagwatertellingen
* langs het traject ligt vnl strand, dat in slechts geringe mate door vogels

wordt gebruikt om te foerageren. Een voorheen aanwezig slik dat door
foeragerende vogels werd gebruikt, in de hoek dam/dijk, is vrijwel
verdwenen.
het ten zuiden van het traject gelegen Kalootgebied wordt wel door
foeragerende vogels bezocht.
een significant (tijdelijk) effect op foeragerende vogels is onwaarschijnlijk.

*

*

Broedvogels
* er zijn recent verschillende broedvogelinventarisaties uitgevoerd i.o.v. de

Wcr-organisatie en ZSP. Het laatste onderzoek is in 2009 verricht, de
resultaten komen binnenkort beschikbaar.
buitendijks broeden weinig vogels, maar daar zijn wel enkele
kwalificerende soorten onder.
binnendijks, direct aan de andere zijde van de weg op de braakliggende
terreinen van het havenbedrijf, bevinden zich o.a. grote broedkolonies
van zilver- en mantelmeeuwen.
van de werkzaamheden kan een beperkt, waarschijnlijk
verwaarsloosbaar, verstorend effect uitgaan op de aanwezige beperkte
aantallen broedvogels. Transportbewegingen aan de andere zijde van de
waterkering vallen in het niet bij de gebruikelijke verkeersbewegingen, en
zullen niet van invloed zijn op de meeuwenkolonies. Gebruik van
dergelijke terreinen voor opslag kan wel van invloed zijn. Buiten het
broedseizoen werken blijft aan te raden.

*

*

*

Habitattypen
* hoewel verdwenen, kwalificeert een deel van het gebied voor het traject

zich voor het habitat 'dynamisch duin', het gaat daarbij om de hoek
dam/dijk, en mogelijk een klein gedeelte aan de zuidzijde op de overgang
naar de Kaloot.
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Overige soorten
* vooral in de noordwestelijke hoek bij de dam en aan de zuidkant, op de

grens met de Kaloot, maar ook verspreid over het dijktraject zijn
beschermde blauwe zeedistels waargenomen. De soort kan ook elders op
het traject aanwezig zijn.
noordse woelmuizen komen niet voor, vleermuizen zijn niet aangetroffen
bij recent onderzoek.
een voortplantingslocatie van de rugstreeppad bevindt zich op ongeveer 2
km afstand. In dit deel van het havengebied zijn nooit waarnemingen
gedaan, maar het voorkomen van zwervende dieren is niet volledig
uitgesloten.

*

*

Kansen
* ligging aan dynamisch stuk zee biedt kansen voor soorten van zeereep,

m.n. blauwe zeedistel, als dijklichaam kan worden afgerond met zand.

Met vriendelijke groet,
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