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Aanvullend detailadvies natuurwaarden zeewering Oost inkelenpolder

In verband met de verbetering van de zeewering Oostinkelenpolder 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 waarin over de te gebruiken steenbekledingen
wordt geadviseerd.

Flora en Faunawet
Het betreffende dijkvak is op 25 juli 2000 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 soorten beleid 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

Id Id Id dl ffSoortenbe ei Provincie Zee an . De vcrzen e soorten van eze ijst zijn aanzetro en:

Soortgroep Soort
Aanspoelsel planten Strandmelde (1 exemplaar)
Schorplanten Schorrezoutgras

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 langs het gehele dijkvak aan de orde
De hoogte van het slik varieert van 2 meter beneden NAP in het westelijk deel tot 2 meter boven
NAP in het oostelijk deel. 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.

Robert Jentink
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Detailadviezen dijken Westerschelde (7201 F0401)

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

• Detailadvies dijkvak Van Hattumpolder/Everingenpolder; C \"'()o('\-;("\ G'~~)
Aanvullend detailadvies natuurwaarden zeewering Eillanddijk; Ce(:~.I)~ ~Î.uz.,)
Aanvullend detailadvies natuurwaarden zeewering Oost-Inkelenpolder; (. ~(CNY\ lee.n~)
Aanvullend detailadvies natuurwaarden zeewering Hoedekenskerkepolder; (mOtte{ ~IJ"A)

•
•
•

Deze stukken reeds digitaal door de heer R. Jentink 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 e.paree@dzl.rws.minvenw.nl

-bereikbaar in 10 minuten te voet vanaf station Vlissingen-
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