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Op verzoek van ontvang je hierbij mijn antwoord op de vraag, of er bij de
versterking van dijkvak Thomaes-Paulinapolder rekening gehouden dient te worden met
natuurwaarden. Volgens betrof het de dijk aansluitend aan dijkvak 133"tlm 130, en
de boventafel. '.

In de getijdezone zijn geen (potentiële) natuurwaarden aanwezig. Volgens de milieu-
inventarisatie bestaat er potentie voor zoutplanten. Ook dient de dijk als
hoogwatervluchtplaats voor vogels, maar hier hoeft volgens geen
rekening gehouden teworden. De aanduiding 'broedgebied' in de milieu-inventarisatie
isonjuist. De zoutplanten licht ik even uit -

In het veld ter plaatse heb ik in september 1997 slechts zoutplanten aangetroffen op
dijkvak 132. Op de boventafel kwamen buiten dit vak ruigtekruiden en grassen voor,
slechts incidenteel zoute soorten. Vermoedelijk berust de vermelding van zoutplanten op
deze dijkvakken op waarnemingen op het voorliggende schorretje (methodisch
probleem). '

",

Zoals ik je al vertelde, probeer ik de adviezen ook te baseren op golfgegevens. Uit '
gegevens van ebetreffende golfoploop (notitie GWWS-90.13 .077) blijkt, dat
golfoploop ter plaatse relatief gering is. Hoewel niet zondermeer betrouwbaar (berekend
onder stormcondities, met een overheersende windrichting uit west tot noordwest), is dit
niet verrassend. Eenbureau-advies kan het nooit worden, en veldbezoek blijft dus I

onontbeerlijk.

Conclusie: Op dijkvak 132 kan de bekleding van de boventafel worden afgestemd op
ontwikkeling van natuurwaarden, met een ondergrens bij voorkeur zoals bij Hoofdplaat
is besproken (bijv. ecozuilen). Voor de overige dijkvakken is, aansluitend aan het schor,
een open bekleding (bijv. zuilen) gewenst om een gradiëntvegetatie van schor richting
. kruin van de dijk te stimuleren.

Ik hoop je hiermee voldoende van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

Vestiging Middelburg

Postbus 8039, 4330 EA Middelburg

Bezoekadres Grenadierweg 31

Telefoon 0118 672200

Telefax (0118) 651046
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Op 10 minuten loopafstand vanaf station Middelburg richting industriegebied Arnestein of met treintaxi bereikbaar
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