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Aanvullenddetailadviesnatuurwaardenzeewering Hoedekenskerkepolder

In verband met de verbetering van de zeewering Hoedekenskerkepolder is ei' 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 waarin over de te gebruiken steenbekledingen
wordt geadviseerd.

Flora en Faunawet
Het betreffende dijkvak is op 13 juni 2001 geïnventariseerd 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

bid I did d I ffSoorten e ei Provincie Zee an . De volgen e soorten van eze ijst zijn aangetto en:
Soortgroep Soort
Aanspoelselplanten Strandmelde
Schorplanten Gewone zoutmelde

Lamsoor
Schorrezoutgras
Zeeweegbree

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.
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Habitattypen
Het voorland bij dit dijkvak bestaat uit het kwalificerende habitattype 1130 Estuaria. Met de
werkzaamheden aan de dijk zal op de plekken waar slik aan de dijk grenst 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. Dit is het geval op de volgende gedeelten:

1 strekdam dp 350 tot bocht dp 353,5
2 dp 360 tot en met landbouwhaven dp 367
3 de jachthaven dp 373 tot dp 377
4 punt jachthaven dp 377 tot dp 381

De hoogte van het slik varieert van 2 meter beneden NAP tot 2 meter boven NAP
Dit is weergegeven op bijgevoegde kaart. 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.

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van dit advies of behoefte aan nadere toelichting dan
kunt u altijd contact opnemen.



Hoedekenskerkepolder

Hoogte slik in meters
t.O.V. NAP

.. -Zm tot -Jm

.. -lmtotOm
c::=J Omtot lm
.. Im tot Zm

Dijkgedeeltes met slik
als voorland

1 = strekdam dp 350
tot bocht dp 353,5

2 = dp 360 tot en met
landbouwhaven dp 367

3 = de jachthaven dp 373
tot dp 377

4 = punt jachthaven dp 377
tot dp 381

Datwn : 12maart2004

Referentie : k:\project\djjkpalco\detailadviczcn.apt
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Meetinformatiedienst Zeeland
Kaartproductie: RWM Uitvoering



Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

o 1 APR 2004

Projectbureau Zeeweringen
T.a.v.
Postbus 114
4460 AC GOES

Contactpersoon

Datum

2 9 MRT 2D04

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

4
Ons kenmerk Uw kenmerk

233
Onderwerp

Detailadviezen dijken Westerschelde (7201 F0401)

Recent zijn een aantal detailadviezen en aanvullingen hierop gereedgekomen.
Het betreffen:

• Detailadvies dijkvak Van Hattumpolder/Everingenpolder;
Aanvullend detailadvies natuurwaarden zeewering Eillanddijk;
Aanvullend detailadvies natuurwaarden zeewering Oost-Inkelenpolder; (.
Aanvullend detailadvies natuurwaarden zeewering Hoedekenskerkepolder;

•
•
•

•
Deze stukken 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.

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

Telefoon (0118) 42 20 00

Fax 0118 47 27 72

E-mail

-bereikbaar in 10 minuten te voet vanaf station Vlissingen-




