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memo Contactpersoon
Advies Bekleding Wilhelmomapoldertussen dp 1677 en dp
1679

Het dijkvak Wilhelminapolder is aan de westkant met 200 m verlengd (van dp
1677 tot dp 1679), in verband met het aanwezige schor voor de dijk. Het schor
wordt op deze manier maar eenmalig belast gedurende de
dijkverbeteringswerkzaamheden. Het advies voor de bekleding tussen dp 1677 en ~ijlage(n)

dp 1679 voor herstel en verbetering van de vegetatie (wieren en (zout)planten}~is_" __Kenmerk~"

het volgende. PZDB-M"lQ()~l ~

Datum
18 maart 2010

Wieren

Tussen dp1677 en dp1679 is er voor wieren geen ruimte, het schor ligt tot aan
de dijk, en geldt de ecologische waardering type 1: advies herstel en verbetering
een steenbekleding uit de categorie geen voorkeur.

(Zout)planten

In mei 2007 is tussen dp1677 en dp1679 een vegetatie bestaande uit
(zout)planten waargenomen die behoort tot een klasse 2a (classificatie
zoutplanten). Het advies dat hieruit volgt voor herstel en verbetering is een
steenbekleding uit de categorie voldoende.

Flora- en Faunawet beschermde soorten

Op de glooiing, bovenste deel en binnentalud en in het voorland zijn in mei 2007
geen Flora- en Faunawet beschermde soorten gevonden.

Conclusie

Voor de begroeiing op de bekleding tussen dp1677 en dp1679 is de ecologische
waardering gelijk aan de ecologische waardering tussen dp1676 en dp1677.
Hieruit volgt: ecologische waardering wieren een steenbekleding uit de categorie
geen voorkeur, ecologische waardering (zout)planten een steen bekleding uit
de categorie voldoende.
De verwachting is dat er geen FF-wet berschermde soorten tussen dp1677 en
1679 aanwezig zijn. Maar voor de volledigheid kan voor de uitvoering in 2012
daar nog eens naar worden gekeken.
Er dient zorgvuldig met het schor worden omgegaan, zie mitigerende
maatregelen.
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