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Op verzoek ontvang je hierbij het detailadvies Natuurwaarden betreffende het dijkvak
Waarde-Westveerpolder, zijnde de dijkvakken 51-57. De begrenzing van het dijkvak
wordt gevormd door dijkpaal 149 aan de oostzijde en dijkpaal 186 aan de westelijke
zijde.
Dit dijkvak is bezocht op 26 mei 1999 door . Hierbij is de begroeiing
boven GHW onderzocht. Voor de inventarisatie en het daaruit voortvloeiende advies
voor de getijdenzone maak ik gebruik van een inventarisatie uit 1990, waarvan de
relevante gegevens zijn opgenomen in de Milieu-inventarisatie.

Boven gemiddeld hoogwater is de begroeiing door zoutplanten onderzocht. Hieruit
bleek, dat het westelijke deel het interessantste is. Het betrof de zeedijk vanaf de Kadijk
tot aan de Puthoekseweg. Een tweetal soorten is hier regelmatig (fr) aangetroffen:
melkkruid en zeebies, terwijl zilte schijnspurrie lokaal (a) in hoge dichtheden voorkomt
en schorrezoutgras en meldes incidenteel (0) zijn gevonden 1.Golfoploop is hier dan ook
2.70+NAP tegen 2.30 voor volgende vakken.(Roelse/Walhout GWWS-90.13.077)
Uitzondering hierop is vak 54 met golfoploop tot 2.90 met weinig zoute vegetatie.
Ook op andere delen van het dijkvak komen zoutplanten voor, maar in mindere mate.
Het betreft het voorkomen van melkkruid en zilte schijnspurrie, in bedekkingen van
frequent tot weinig en lokaal.

1Methode van Tansley: r = rare (zeldzaam), 0 = occasional(weinig voorkomend),
fr = frequent (regelmatig voorkomend), a= abundant(grotere aantallen/bedekking),
d =dominant (overheersend in aantal/bedekking)
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Als er voor het dijkvak nog een onderscheid wenselijk is, dan is de hoek van de dijk
aansluitend aan het schor bij Waarde het meest interessant qua begroeiing (dp 146-dp
149).

Boven GHW
De in het veld waargenomen ruimtelijke verspreiding van zoutplanten komt niet overeen
met de Milieu-inventarisatie, waarin ten gevolge van de methodiek geen potentie voor
zoutplanten wordt vermeld.
Herstel: categorie 'voldoende' waar nu zoutplanten voorkomen (hoek bij Schor van
Waarde), 'redelijk goed' bij westelijke deel
Verbetering: 'redelijk goed' bij westelijk deel vak 51, 52 en 53; "voldoende" bij 54, 56
en 57, "geen voorkeur" bij 55, waarbij dan voor westelijk deel (vak 51, 52 en 53)
ecozuilen worden aanbevolen. Dp175-Dp185+10
Hoek schor Waarde (vak 58). Voor verbetering wordt aanbevolen een open constructie
uit cat" redelijk goed" bv betonzuilen. Er is een discussiegaande om gekantelde
Haringmanblokken op te waarderen "voldoende" naar "redelijk goed" Bij toepassing
van deze blokken wordt in elk geval de klasse "voldoende" naar boven toe
overschreden.Geadviseerd wordt dan het oppervlak goed af te dekken met grond om
vestiging zoutplanten te stimuleren.

Getijdenzone:
Doorgaans lage actuele waardering: 1 en 2; echter: hoogst mogelijke waardering op
dijkvak 51 en 52 ! Hier is een zeer complete begroeiing van soorten bruinwieren
aangetroffen!
potentie: type 3a 4, blijft 4
herstel (huidige situatie): doorgaans voldoende, 55 geen voorkeur, 51/52 redelijk goed.
Verbetering (benutten potenties): 'redelijk goed' voor gehele dijkvak, waarbij dan voor
dijkvak 51 en 52 ecozuilen worden aanbevolen

In overeenstemming met de Milieu-inventarisatie wijs ik erop, dat bij het schor van
Waarde verstoring van vogels vanaf de dijk ongewenst is. Voor het dijkvak dat in
voorbereiding is genomen heeft dit consequenties voor het meest oostelijke deel.
Van het overige deel van het dijkvak fungeert het zuid-geëxponeerde deel als
hoogwatervluchtplaats, waarvoor geen eisen ten aanzien van de bekleding gelden.

Ik ben uiteraard bereid dit advies toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Het Hoofd van de Meetinformatiedienst Zeeland,
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