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Ecologische eindcontrole dijkwerkzaamheden Hoedekenskerke-restant

1 Aanleiding

Op donderdag 6 september 2012 is een eindcontrole uitgevoerd op het dijktraject 'Hoedekens-
kerke restant', gericht op de uitvoering van de op grond van de Natuurbeschermingswet en Flora-
en faunawet verplichte maatregelen. Voorafgaand aan de werkzaamheden aan het havenplateau
en aanvullend baggerwerk is een quickscan/voortoets op grond van de Flora- en faunawet en
Natuurbeschermingswet 1998 uitgevoerd. Uitkomst van deze verkenning was dat voor de werk-
zaamheden géén ontheffing Ffwet en/of vergunning Nbwet vereist was. Op en rond de werkloca-
tie waren geen beschermde of kwalificerende natuurwaarden aanwezig. Beïnvloeding van na-
tuurwaarden aanwezig in Natura2000 gebied 'Westerschelde & Saeftinghe bleek onwaarschijn-
lijk. Een wezenlijk of significant negatief effect kon bij voorbaat en volledig worden uitgesloten.
Deze conclusie is voorgelegd aan het bevoegd gezag, de provincie Zeeland. De provincie deelde
de uitkomst en achtte een vergunning Nbwet niet aan de orde. Een beoordeling op de naleving
van eventuele voorschriften is hier daarom niet nodig. Ten aanzien van beschermde soorten zijn
geen mitigerende maatregelen voorgesteld. De controle heeft zich beperkt tot een visuele inspec-
tie van het eindresultaat, gelet op de afwerking van de dijk en het voorland en voor zo ver ecolo-
gisch relevant.

2 Bevindingen

Grasland achter parkeerterrein
Voor zover dit beïnvloed is geweest door het werk, was dat tijdens de controle al niet meer zicht-
baar. De overvloedige regenval deze zomer heeft tot een snel herstel geleid. Ook het dijklichaam
zelf was alweer groen.

Dijkbekleding
Steenslag goed ingewassen, geen opmerkingen.

Voorland
Voor zover zichtbaar ziet de overgang van dijk naar voorland er prima uit. De werkstrook ziet er
schoon en op de juiste hoogte afgewerkt uit. Een aanwezig slijkgrasveld is grotendeels behou-
den.
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