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Ecologische controle dijkwerkzaamheden Gat van Westkapelle

Op dinsdag 19 juli 2011 is een eindcontrole uitgevoerd langs het dijktraject Gat van Westkapelle,
gericht op de uitvoering van de op grond van de Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet
verplichte maatregelen. Daarbij is in het bijzonder gelet op de mitigerende maatregelen,
voorgesteld in de door de provincie Zeeland afgegeven natuurbeschermingsvergunning en de
Soortenbeschermingstoets (Grontmij 2009, kenmerk PZDB-R-09235). Alleen de voor de
oplevering op locatie te controleren relevante maatregelen worden hier besproken.

Vóór 15 maart zal de vegetatie op het buitentalud en kruin zeer kort gemaaid worden, om het vestigen van

broedvogels te voorkomen.

2 De breedte van de werkstrook bedraagt maximaal 15 meter, gerekend vanuit de waterbouwkundige teen van

de dijk. Voor zover mogelijk zal een smallere werk strook aangehouden worden, met name op locaties waar

zich zeegras bevindt.

3 Voor de bekledingkeuze in de getijdenzone wordt het bijgesteld detailadvies en de ontwikkeling van de wier-

vegetatie op het naastgelegen traject Boulevard De Ruiter in beschouwing genomen.

4 Langs de binnenzijde van het werktraject, langs de duinen, wordt een afschenming geplaatst als blijkt dat

rugstreeppadden binnen 500 meter van het werktraject voorkomen

5 De stroken binnen het werktraject en het opslagterrein waarin Grote kaardebol en Blauwe zeedistel voorko-

men worden tot min. 30 cm diep opgenomen, in depot gezet en na afronding op dezelfde locaties teruggezet.

1. Uitgevoerd conform voorwaarde

2. Voor zover zichtbaar en meetbaar, uitgevoerd conform voorwaarde

3. Voor zover mij bekend, uitgevoerd conform voorwaarde

4. Uitgevoerd, er zijn tijdens de ongeveer tweewekelijkse controles geen rugstreeppadden
aangetroffen zodat aanvullende maatregelen achterwege konden blijven.

5. Kort voor uitvoering bleken de groeiplaatsen Blauwe zeedistel volledig buiten het werkgebied
te vallen, zodat het opnemen van de grond voor deze soort niet nodig was. Tijdens de controle
bleek dat, waarschijnlijk als gevolg van extra overstuiving door zand uit het werk, bestaande plan-
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ten behoorlijk gegroeid waren. Grond rond de groei plaats van de Grote kaardebol is (voor zover
mij bekend) wel opgenomen en teruggeplaatst.

Aandachtspunten:
Kort na aanvang van het werk berichtte een locale deskundige over de aanwezigheid van een
kolonie van de Grote Zijdebij langs het traject. De locatie is opgespoord en kon worden veilig
gesteld. Tijdens de eindcontrole bleek de situatie onaangetast (zie foto's).

Vóór Na

Tijdens uitvoering van de werkzaamheden werd een bom aangetroffen. Daartoe moest een flink
stuk duin extra afgegraven worden. Na afloop is het zand terug aangebracht. Daarbij valt op dat
de afwerking strak is uitgevallen: de duintop oogt onnatuurlijk en heeft wel wat weg van een
vliedberg (zie foto's)

Het voorkomen van de zeldzame heivlinder langs het pad boven het traject blijkt door de werk-
zaamheden niet beïnvloedt. De extra overstuiving kan gunstig uitwerken voor de blauwe zeedis-
tel en daarmee voor deze vlindersoort. Tijdens de controle zijn vijf exemplaren gezien.




