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detailadvies dijkvak BoulevaJBankert en Evertsen

Boulevart B+Eis op 24-06-2004 door bezocht. We
hebben de boventafel van het dijkvak geïnventariseerd volgends de methode van
Tansley. Het dijkvak is in het veld opgedeeld in twee gedeeltes, te weten: De Boulevard
Bankert en Evertsenen het zogeheten Nollehoofd een sterkdam haaks op de Boulevard.

Getijdezone
Voor het hele dijkvak zowel de Boulevard als het Nollehoofd is een matige begroeiing
(klasse2) met bruinwieren aangetroffen. Dit komt voornamelijk omdat het grootste
gedeelte van de ondertafel onder het zand zit. Ook wordt het gedeelte vrij zwaar
aangevallen met zuidwesten wind. Het advies voor de ondertafel is dan ook voor zowel
herstel als verbetering Voldoende .• Zone boven GHW

1 Boulevard Bankert en Evertsen
Dit gedeelte loopt van het reeds verbeterde deel van de Boulevard tot aan de aanzet van
de strekdam het Nollehoofd. Het gehele deel bestaat de bekleding uit asfalt of soms een
steile betonnen muur. Vegetatie staat hier bijna niet op. Alleen langs het gedeelte met
het badstrand is een enkele plant gevonden. Het gaat om de volgende soorten:

Nederlandsenaam Bedekking Latijnse naam Zoutgetal
Heen r Bolboschoenus maritimus 2
Strandkweek 0 Elytrigia athericus 3
Zeeraket r (pl.o) Cakile maritima 2

Deze vegetatie komt overeen met een klasse2a uit de classificatie van zoutplanten dit
leidt tot het advies Geen voorkeur voor herstel en het advies voldoende voor
verbetering.
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Detailadvies Boulevard Banker! en Evertsen

2. Strekdam Nollehoofd
Op deze dam bestaat de dijkbekleding uit basalt gedeeltelijk gepenetreerd met asfalt en
een gedeelte haringmanblokken. Op verschillende plekken is er zand op de dijk
gestoven. De meeste vegetatie staat op deze stuifduintjes. De volgende soorten zijn
aangetroffen:

Nederlandse naam Bedekking Latijnse naam Zoutgetal
Gewone zoutmelde r Atriplex portulacoides 4
Hertshoornweegbree f (a) Plant~o corono_[)us 3
Zeepostelein 0 Honckenya peploides 2
Zeeraket f Sagina maritima 2
Zilte schijnspurrie 0 Spergularia salina 4

Deze vegetatie komt overeen met een klasse3a van de classificatie van zoutplanten.
Voor herstel wordt een constructie geadviseerd uit de categorie voldoende. Voor
verbetering echter wordt een constructie geadviseerd uit de categorie Redelijk goed.

Flora en Faunawet
Tijdens de inventarisatie zijn er geen flora en faunawet beschermde planten soorten
aangetroffen op de glooiing of in het voorland.

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 Soortenbeleid Provincie Zeeland. De volgende
soorten van deze lijst zijn aangetroffen:
Boulevard Vlissin en

Zeeraket

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.

•
Habitatrichtlijn
In het voorland bevinden zich geen kwalificerende habitattypen.

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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Boulevard vlissingen

Gedeeltes detailadvies
- 1 Boulevard Bankert en Evertsen
- 2 Nollehoofd

Datum : 26 januari 2005

Referentie : k:\project\dijkpalen\detailadviezen,apr
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