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Verslag ecologische eindoplevering traject Hansweert
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Aanleiding
De werkzaamheden langs het dijktraject ‘Hansweert’ langs de Westerschelde zijn in september
2015 afgerond. Voor het uitvoeren van de dijkverbetering is vooraf een beoordeling van de mogelijke effecten op de aanwezige flora en fauna uitgevoerd. Uitkomst van die afweging was dat door
te werken conform de Gedragscode Flora- en faunawet van de Unie van Waterschappen in overeenstemming met de Flora- en faunawet wordt gehandeld. Het aanvragen van een ontheffing
bleek niet noodzakelijk. Voor de mogelijke effecten van de werkzaamheden op de kwalificerende
natuurwaarden van Natura 2000-gebied ‘Westerschelde & Saeftinghe’ is een beknopte Voortoets
opgesteld waaruit bleek dat het aanvragen van een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 niet nodig is als een aantal voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Na
afronding van het werk is op 30 oktober 2015 gecontroleerd of aan die randvoorwaarden is voldaan. De ecologische eindcontrole wordt hieronder aan de hand van de relevante voorwaarden
besproken.
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Ecologische eindbeoordeling
De dijkverbetering bij Hansweert kon worden beperkt tot herstelwerk over een lengte van van
ongeveer 100 meter tussen een bedrijf en een stukje droogvallend slik aan de Westerschelde.
Vanwege de ligging en de beperkte schaal volstond het volgens de uitgevoerde Voortoets Natuurbeschermingswet 1998 en de Quickscan Flora- en faunawet om de door Zeeweringen gehanteerde standaard mitigerende maatregelen in acht te nemen. De voor dit traject relevante maatregelen staan hieronder opgesomd en per maatregele beoordeeld.
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Maai vóór 15 maart de vegetatie op het buitentalud en kruin (of binnen het werkgebied)
zeer kort en houd dit kort of begraasd met schapen om het broeden van vogels te voorkomen. Deze activiteiten vinden plaats totdat de werkzaamheden zijn afgerond. Indien
ook het binnentalud gebruikt wordt (bijvoorbeeld voor opslag), dan geldt hiervoor dezelfde maatregel.
Correct uitgevoerd
Verwijder en voer perkoenpalen en overig vrijkomend materiaal, niet zijnde vrijkomende
stenen en grond uit het Natura 2000-gebied af.
Er is geen uit het werk afkomstig materiaal waargenomen
De werkstrook heeft maximaal een breedte van 15 meter bij schor en droogvallend slik,
gerekend vanaf de nieuwe waterbouwkundige teen van de dijk.
Conform voorschrift uitgevoerd
Breng het voorland (in dit geval strand) in de werkstrook binnen Natura 2000-gebied aansluitend op de werkzaamheden op de oorspronkelijke hoogte terug met het ter plaatse
ontgraven materiaal vrij van puin en stenen.
Voorland is op hoogte en netjes afgewerkt
Opslag van materiaal en/of grond mag alleen binnen de werkstrook plaatsvinden. Waar
zich geen slik of schor of andere habitattypen bevinden, mag tevens opslag van materiaal
en/of grond plaatsvinden op de buitenglooiing en kruin van de te verbeteren dijk en in de
aangewezen depots.
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Conform voorschrift uitgevoerd
Bij werkzaamheden rond met gietasfalt te penetreren bekledingen blijft verstoring (bijvoorbeeld in de vorm van werkzaamheden) plaatsvinden totdat het gietasfalt volledig is
uitgehard. Dit om te voorkomen dat vogels vast komen te zitten.
Er hebben zich geen problemen voorgedaan
Er vindt geen betreding door personeel of berijding met materieel plaats op het voorland
buiten de werkstrook.
Hier zijn geen sporen van waargenomen
Plaats ter plaatse van de werkzaamheden oorspronkelijk aanwezige bebording, waaronder de bebording met toegankelijkheidsverboden, die in verband met de werkzaamheden
onvermijdelijk tijdelijk verwijderd worden, zo snel mogelijk en uiterlijk aansluitend op de
werkzaamheden op de oorspronkelijke locatie terug.
Conform voorschrift uitgevoerd.
Sla alle materialen en afval op een zodanige wijze op dat ze niet door verwaaiing, verspoeling of op andere wijze in het Natura 2000-gebied verspreid raken.
Er is geen van het werk afkomstig afval waargenomen
Laat na afloop van de werkzaamheden het dijktraject in ordelijke toestand achter, uiterlijk
per 15 november van hetzelfde jaar als uitvoering.
Vanwege de beperkte omvang kon het werk ruim op tijd en ordelijk worden opgeleverd.

Aanvullend:
Het inwassen van split is goed uitgevoerd, er is geen overtollig materiaal naar het slik uitgespoeld. De herstelkansen voor (zouttolerante) vegetatie zijn gunstig.
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Conclusie
Het werk is in overeenstemming met de vereisten uit de Natuurbeschermingswet 1998 en de
Flora- en faunawet uitgevoerd. De vooraf (beperkt) aanwezige natuurwaarden zullen zich herstellen.

