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Recent zijn een aantal aanvullingen op detailadviezen gereedgekomen. Het betreffen:

Cl Aanvullend detailadvies natuurwaarden zeewering voorhaven Hansweert;
• Aanvullend detailadvies natuurwaarden zeewering van Hattumpolder.

Bijgaand ontvangt u deze adviezen. Deze stukken zijn reeds digitaal door de
heer van mijn dienst aan u en de betrokken projectleiders via de
e-mail verzonden. Voor verdere inhoudelijke informatie kunt u bij hem terecht
(0118-4 of 06

Als er binnen 20 werkdagen na briefdatum geen reactie van u is ontvangen,
neem ik aan dat deze resultaten aan uw verwachtingen voldoen.

Met vriendelijke groet,

Het Hoofd van de Meetinformatiedienst Zeeland,

Directie Zeeland

Meetinformatiedienst Zeeland

Postadres Postbus 5116, 4380 KC Vlissingen

Bezoekadres Prins Hendrikweg 3, 4382 NR Vlissingen

-bereikbaar in 10 minuten te voet vanaf station Vlissingen-

Telefoon (0118) 42 20 00

Fax 0118 47 27 72

E-mail w.nl
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• Onderwerp
Aanvullend detailadvies natuurwaarden zeewering voorhaven Hansweert

In verband met de verbetering van de zeewering voorhaven Hansweert is er een aanvullend
detailadvies nodig. Dit aanvullende advies vloeit voort uit de Flora en Fauna wet en de Vogel en
Habitat richtlijn. Dit is een aanvulling op het advies van 22-07-2003 waarin over de te gebruiken
steenbekledingen wordt geadviseerd. Het gaat hier om de dijkvakken 47 en 48 vanaf dp 225 tot
dp 261. De glooiing is geïnventariseerd op 16-07-2002 door en
Het voorland is geïnventariseerd op 26-05-2004 door en ,. r

.....,.

Flora en Faunawet
Het betreffende dijkvak is op 16 juli 2002 geïnventariseerd het voorland op 26 mei 2004, door de
Meetinformatiedienst op aanwezige vegetatie. Bij deze inventarisatie zijn op de dijk en in het
voorland, geen plantensoorten aangetroffen die volgens de Flora en Faunawet beschermt worden.

Nota soortenbeleid Provincie Zeeland
In de Nota Soortenbeleid worden een aantal aandachtsoorten genoemd. Op de zeeweringen
kunnen vooral planten voorkomen uit de soortengroepen Aanspoelselplanten en Schorplanten . De
soorten die tot deze soortengroep worden gerekend staan op pagina 38 van de Nota
Soortenbeleid Provincie Zeeland. De volgende soorten van deze lijst zijn aangetroffen:

DOOk k 47IJ va
Soortgroep Soort
Aanspoelselplanten Strandmelde
Schorplanten Zeeweegbree

Gewone zoutmelde
Lamsoor
Schorrezoutgras
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D"k k 48Ijl va
Soortgroep Soort
Aanspoelselplanten Strand melde
Schorplanten Zeeweegbree

Schorrezoutgras
Zeealsem
Lamsoor
Gewone zoutmelde

d D"k k 48Voor an IJ va
Soortgroep Soort
Schorplanten Schorrezoutgras

Lamsoor
Gewone zoutmelde

Doordat bij de werkzaamheden de steenbekleding vervangen wordt zal alle vegetatie die daar op
groeit in eerst instantie verdwijnen. In het detailadvies wordt echter geadviseerd welke
steenbekleding er weer toegepast moet worden om de vegetatie weer een kans te geven om terug
te komen of mogelijk de omstandigheden te verbeteren. Dit detailadvies is richtinggevend bij het
ontwerp van de nieuwe dijk. Hierdoor wordt verzekerd dat de groeimogelijkheden op de dijk weer
worden herstelt en waar mogelijk verbetert.

Habitattypen
Het grootste gedeelte van het voorland ligt buiten het Vogel en Habitatrichtlijn gebied van de
Westerschelde. Alleen de buitenzijde van de Oostnol (meest oostelijke havendam bij verkeerspost),
de buitenzijde van de Westnol (de meest westelijke havendam van de oude haven) en".de kop van
de middenlandtong grenzen aan het Voge!- en Habitatrichtlijngebied. Deze gedeeltes .gr.e~zen aan"
het habitattype 1130 Estuaria. Met de werkiaamheden aan de dijk zal op de plekken Vf!àr slik aan
de dijk grenst, Westnol en Oostnol, verstoring plaats vinden van dit habitattype. Hierbij'zal geen
vegetatie verstoord worden omdat deze niet voorkomt in dit habitattype. Wel zal de
bodemopbouw van het slik verstoord worden daar waar dit uitgegraven wordt. Het slik grenzend
aan de beidde nollen is laag op de meeste plekken lager dan 1 meter onder NAP. Dit is
weergegeven op bijgevoegde kaart. De verwachting is dan ook dat de verstoring hier gering zal
zijn. In hoeverre de verstoring van het slik zich zal herstellen wordt komende maanden onderzocht
door het RIKZ en de MlD. Medio juli zal hier een rapportage over komen. Wel is de verwachting
dat hoe hoger het slik is des te langer het herstel zal duren. Een laag slik heeft een hogere
dynamiek dan een hoog slik en zal daarom sneller herstellen.
Om onnodige schade aan het slik te voorkomen dient de werkstrook op het slik zo klein mogelijk
gehouden te worden. Na de werkzaamheden moet het uitgegraven slik weer op zijn oude hoogte
terug gebracht worden. De oude haven bij de scheepswerf is opgeslibt hier heeft zich een primair
schor gevormd met een slijkgrasvegetatie. Ondanks dat het niet binnen het Vogel- en
Habitatrichlijngebied valt, dient hier toch met de nodige zorg mee omgegaan te worden. Hier is
het ook van belang dat de werkstrook zo klein mogelijk wordt gehouden en dat na de
werkzaamheden de grond weer op de oude hoogte wordt terug gebracht.
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Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van dit advies of behoefte aan nadere toelichting dan
kunt u altijd contact opnemen.
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Voorhaven Hansweert

Hoogte slik inmeters t.o.v. NAP
_ -2mtot -lm
_ -lmtotOm
D Omtotlm
_ lmtot2m
_ 2mtot3m

Grens Vogel- en
Habitatrichtlijngebied

-0.4

: 6juli 2004

: k:\project\dijkpalen\detailadviezen.aJr

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
MEetinfonnatiedienst Zeeland
Kaartprnductie: RWM Uitvoering
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Onderwerp
Aanvullend, detailadvies natuurwaarden zeewering van Hattumpolder

In verband met de verbetering van de zeewering van hattumpolder is er een aanvullend
detailadvies nodig. Dit aanvullende advies vloeit voort uit de Flora en Fauna wet en de Vogel en
Habitat richtlijn. Dit is een aanvulling op het advies van 23-03-04 waarin over de te gebruiken
steenbekledingen wordt geadviseerd. Deze aanvulling heeft betrekking op het voorland en op een
stukje glooiing ter hoogte van het fort Ellewoutsdijk. Hier is de omgeving van het fort ook
helemaal geïnventariseeré.

Glooiing Fort
De glooiing bij het fort loopt van de haven in het oosten tot aan de nieuwe glooiing in het westen.
De glooing bestaat uit haringmanblokken met daaronder basalton gepenetreerd met asfalt. Er
komen redelijk wat zoutplanten voor in een 6 meter brede strook beginnend 2 meter boven GHW.
Er komen 8 echte zoutplanten voor, waarvan er drie een bedekking hebben van f en de rest een
bedekking van r. Het gaat om de volgende soorten:

Soort Bedekking Zoutgetal Latijnse naam
Gewone zoutmelde r 4 Atriplex portulacoides
Gewoon kweldergras r 4 Puccinellia maritima
Lamsoor r 4 Limonium vulgare
Melkkruid f 3 Glaux maritima
Smalle rolklaver f 3 Lotus corniculatus ssp. Tenuifolius
Spiesmelde r 1 Atriplex prostrata
Strand kweek f/a 3 Elymus athericus
Zeeaster r 4 Aster tripolium
Zeeweegbree r 4 Plantago maritima
Zilte rus f 3 Juncus gerard i
Zilte schiinspurrie f 4 Spergularia salina

Deze vegetatie is een klasse 4b volgens de 'C;lassificatie van Zoutplanten'. Dit leidt tot een advies
redelijk goe~ voor zowel herstel als verbetering.

In de Getijdezone komen hier geen bruinwieren voor het advies is dan ook conform de MI geen
Voorkeur.



;' ,
,.1

I

.. '

'," -7'

I "

, ,
,J'

.i. .:'



Jachthaven
Op beidde havendammen van de jachthaven komen een groot aantal zoutplanten voor. In totaal
zijn er tien echte zoutplanten aangetroffen, waarvan er één met een bedekking a en 5 met een
bedekking f. De overige vier komen voor met een bedekking r. Het gaat om de volgende soorten.

Soort Bedekking Zoutgetal Latijnse naam
Gewone zoutmelde r 4 Atriplex portulacoides
Gewoon kweldergras f 4 Puccinellia maritima
Lamsoor r 4 Limonium vulgare
Melkkruid f 3 Glaux maritima
Rood zwenkgras f 2 Festuca rubra ssp. Commutata
Schorrezoutgras r 4 Triglochin maritima
Strandkweek a 3 Elymus athericus
Strandmelde r 4 Atriplex litoralis
Zeealsem a 3 Artemisia maritima
Zeeweegbree f 4 Plantago maritima
Zilte rus f 3 Juncus gerard i
Zilte schiinspurrie f 4 Spergularia salina

Deze vegetatie is een klasse 4b volgens de 'Classificatie van Zoutplanten'. Dit leidt tot een advies
redelijk goed voor zowel herstel als verbetering.
Getijdezone
De Getijdezone bij de haven is goed begroeid vooral de doornikse steen, de Vilvoordse steen
gepenetreerd met asfalt begroeid minder. De aanwezige bruinwieren komen overeen met een type
3 wat een advies geeft voor herstel Redelijk goed en voor verbetering Goed (ecozuilen)

Flora en Faunawet
Het betreffende voorland en de omgeving van het fort zijn op 27 mei 2004 geïnventariseerd, door
de Meetinformatiedienst. Bij deze inventarisatie zijn op de dijk en in het voorland, geen
plantensoorten aangetroffen die volgens de Flora en Faunawet beschermt worden.

Nota soortenbeleid Provincie Zeeland
In de Nota Soortenbeleid worden een aantal aandachtsoorten genoemd. Op de zeeweringen
kunnen vooral planten voorkomen uit de soortengroepen Aanspoelselplanten en Schorplanten. De
soorten die tot deze soorten groep worden gerekend staan op pagina 38 van de Nota
Soortenbeleid Provincie Zeeland. De volgende soorten van deze lijst zijn aangetroffen:

GI f tooung or
Soortgroep Soort
Schorplanten Gewone zoutmelde

Lamsoor
Zeeweegbree

Haven
Soortgroep Soort
Aanspoelselplanten Strandmelde
Schorplanten Zeeweegbree

Schorrezoutgras
Zeealsem
Lamsoor
Gewone zoutmelde

Voorland
Soortgroep Soort
Schorplanten Zeeweegbree

Schorrezoutgras
Zeealsem
Lamsoor
Gewone zoutmelde



Doordat bij de werkzaamheden de steenbekleding vervangen wordt zal alle vegetatie die daar op
groeit in eerst instantie verdwijnen. In het detailadvies wordt echter geadviseerd welke
steenbekleding er weer toegepast moet worden om de vegetatie weer een kans te geven om terug
te komen of mogelijk de omstandigheden te verbeteren. Dit detailadvies is richtinggevend bij het
ontwerp van de nieuwe dijk. Hierdoor wordt verzekerd dat de groeimogelijkheden op de dijk weer
worden herstelt en waar mogelijk verbetert.

Habitattypen
Het grootste gedeelte van het voorland bestaat hier uit het kwalificerende habitattype 1330 Atlantisch schor.
Het gaat hier om een goed ontwikkeld habitat, waarin de verschillende vormen (verbonden) zoals
omschreven in het boek 'Habitattypen' van Janssen en Schaminée allemaal zijn aangetroffen. De
habitatrichtlijn stelt dat bij werkzaamheden in een kwalificerend habitat er geen blijvende significante
effecten op mogen treden. Dit houdt in principe in dat het voorland door de werkzaamheden niet blijvend
beschadigt mag worden. Momenteel wordt er door het RIKZ en de MlD een onderzoek uitgevoerd naar het
effect van de dijkwerkzaamheden op schorren en slikken. Uit dit onderzoek moet blijken of er blijvende
effecten zijn opgetreden bij reeds uitgevoerde dijkwerkzaamheden en of deze effecten voorkomen hadden
kunnen worden. Uit dit onderzoek komen aanbevelingen hoe effecten voorkomen of tot een minimum
beperkt kunnen worden. De resultaten van dit onderzoek zullen half juli bekent zijn. Om de gevolgen te
beperken is het in ieder geval van belang dat de werkstrook zo klein mogelijk wordt gehouden en dat
verdere betreding van het voorland wordt voorkomen. Tevens is van belang dat het schor na de
werkzaamheden weer in de oude staat wordt terug gebracht, dat wil zeggen op de zelfde hoogte afgewerkt,
eventuele geultjes herstelt en geen stenen en grote hobbels aan de oppervlakte. De aanwezigheid van kleine
geultjes in het schor is karakteristiek voor dit habitattype. Het is van groot belang dat geultjes in de buurt
van de dijk openblijven en dat deze niet als gevolg van de werkzaamheden afgesloten raken.
Ten westen van de jachthaven bestaat het voorland uit het kwalificerende habitattype 1130 Estuaria. Daar
waar droogvallend slik grenst aan de dijk kan verstoring plaats vinden van dit habitattype. Hier betreft dat de
buitenzijde van de westelijke havendam en 150 meter dijk westelijk van de havendam. Het betreft hier een
vrij hoog slik grotendeels tussen de 0,5 en de 1,5 meter boven NAP (zie kaart). In hoeverre de verstoring van
het slik zich zal herstellen is onderzocht door het RIKZ en de MlD. Medio juli zal hier een rapportage over
komen. Wel is de verwachting dat hoe hoger het slik is des te langer het herstel zal duren. Een laag slik heeft
een hogere dynamiek dan een hoog slik en zal daarom sneller herstellen.
Om onnodige schade aan het slik te voorkomen dient de werkstrook op het slik zo klein mogelijk
gehouden te worden. Na de werkzaamheden moet het uitgegraven slik weer op zijn oude hoogte
terug gebracht worden. Er mogen hierbij geen stenen op het slik achterblijven, anders dan in de
kreukelberm.

Fort Ellewoutsdijk
Speelaal punt van aandacht is het Fort Ellewoutsdijk. Mogelijk vind hier een proef plaats waardoor
ook werkzaamheden plaats gaan vinden binnendijks rondom het fort. Hierbij dient er rekening mee
gehouden te worden dat het fort binnen het vogel- en habltatrtchtlijngebied ligt. Uit de
inventarisatie is wel gebleken dat er geen kwalificerend habitat voorkomt rondom het fort. Er zijn
ook geen Flora en Faunawet beschermde plantensoorten aangetroffen. Wel kan het fort mogelijk
de verblijfplaats zijn van meerdere vleermuissoorten die allemaal beschermd zijn. Hiermee dient bij
de plannen en de uitvoering rekening gehouden te worden. Het fort is in beheer bij
Natuurmonumenten.

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van dit advies of behoefte aan nadere toelichting dan
kunt u altijd contact opnemen.
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Ellewoutsdijk- van Hattum- Everingepolder Hoogte voorland in meters t.o.v. NAP
_ lager dan -lm D I,Sm tot 2m
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Cl Om tot O,Sm _ 3m tot 3,Sm
o O,Smtot lm _ 3,Sm tot 4m
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Heinkenszand

\A Grens Vogel- en Habitatrichtlijngebied

Datum : 7 juli 2004

Referentie : k:\p'Oject\dijkpalen\detailadvie:ren.apr

:Ministerie van Verlreeren Waterstaat
Direaoraat-GeoeI38l Rijkswaterstaat__ Zeeland

Kaartproductie: RWM Uitvoering .-




