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Beste

Hierbij de aandachtspunten flora en fauna dijkvak Gat van Westkapelle.

Flora

• In de strook van dp 219+80 tot dp 223+30mmoet het zand opzij worden
geschoven om de nieuwe bekleding aan te kunnen brengen. Vooral in de
eerste 150m van het duingebied (dp 219+80 tot dp 221 +50m) komen
interessante duinplanten voor. Aanbevolen is om van de eerste 150m de
bovenste 20cm zand apart te houden en na de dijkwerkzaamheden terug
over het duingebied aan te brengen. Dit verhoogt de kans dat de nu
aanwezige vegetatie terug komt. Na terugaanbrengen van het zand moet
daarnaast helmgras worden aangeplant en kunnen eventueel
stuifschermen worden toegepast.

• Bij de inventarisatie van 27 mei 2009 zijn Blauwe zeedistel en Grote
kaardenbol, beide Flora- en faunawet beschermde soorten gevonden.
Blauwe zeedistel nabij het opslagterrein en Grote kaardebol op het
opslagterrein van het waterschap. Deze soorten zullen naar grote
waarschijnlijkheid wel terug keren na het beëindigen van de werken, mits
het depot niet wordt geasfalteerd, maar wordt achtergelaten zoals het er
nu bijligt.

Fauna

• Voor de Paarse Strandloper, een 'provinciale aandachtsoort', is de
Westkappelse Zeedijk (dijkvak ten noorden van Gat van Westkapelle) het
belangrijkste gebied in de Delta en één van de vier belangrijkste in
Nederland. Aandacht zou kunnen worden besteed aan het creëren van
foerageermogelijkheden voor deze soort en voor de Steenloper, beide
typische 'rotskustbewoners' . Dit houdt in het aanbrengen van
'kommetjes' in de ondertafel van de dijkglooiing (tussen dp 218 en dp
219), waarin zich macrofauna (o.a. mosselen, schaal hoorns, alikruiken
en zeepokken) zou kunnen vestigen (Basisinformatie natuurtoetsen
zeeweringen: traject Westkappelse Zeedijk, 15 juli 2004).
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