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Onderwerp

Aanvullend detailadvies dijkvak Westkapelse Zeedijk

Tijdens het voorontwerp overleg voor de Westkapelse zeedijk bleek dat het misschien
ook nodig is om werkzaamheden uit te voeren aan het dijkgedeelte ten zuidwesten van
Westkapelle. Dit dijkgedeelte kenmerkt zich doordat het volledig overstoven is door
duin. Dit duin heeft de uiterlijke kenmerken van habitattype 2120 Wandelende duinen
op de strandwal. Zogenaamde witte duinen. Dit duin is echter kunstmatig aangelegd. In
de oorlog is hier de dijk gebombardeerd nadat er een nooddijk is aangelegd is het
ontstane gat opgespoten met zand wat het uiteindelijke duin heeft gevormd. Dit duin is
met behulp van Helm aanplant en het plaatsen van schermen beschermd tegen
verstuiven. Om deze reden wordt dit duin niet tot het kwalificerende habitattype
gerekend. Overigens lijkt het er sterk op dat dit duin gedeelte buiten de aangewezen
speciale beschermingszone (sbz) valt. De grens van de sbz lijkt de duinvoet te volgen.
Dit neemt echter niet weg dat bij inventarisatie de door de Flora en fauna wet
beschermde Blauwe Zeedistel is aangetroffen. Deze soort komt veelvuldig verspreid over
het duin voor. De meeste planten staan aan de zeezijde, enkele staan ook aan de
landzijde waar er zand over de duin is gestoven. Tevens staan er twee exemplaren op
het opslag terrein van het Waterschap. Deze twee exemplaren staan echter vlak tegen
het hek en hoeven geen belemmering te zijn om het opslag terrein te gebruiken. Naast
de blauwe zeedistel zijn de volgende soorten ook aangetroffen Zeepostelein,
Zeewolfsmelk, Aarbeiklaver, Zeeraket, Zilte rus, Kruipend stalkruid, Wondklaver en
Loogkruid. Aangezien het nog niet duidelijk is waar er wat gaat gebeuren is het moeilijk
om precies aan te geven of er groeiplaatsen van de Blauwe zeedistel verstoord gaan
worden. De verwachting is echter dat mocht dit het geval zijn dat na de werkzaamheden
als het zand weer terug geplaatst wordt de Blauwe zeedistel een goede kans heeft om
zich weer te vestigen. Het is zelfs mogelijk dat na de werkzaamheden het aantal planten
toeneemt omdat het vergraven van zand te vergelijken is met natuurlijke verstuiving juist
op die plekken vestigt zich vaak de Blauwe zeedistel. Aangezien het duin een behoorlijk
dynamisch systeem is valt te verwachten dat het zich na de werkzaamheden snel weer
zal herstellen. Dit betekent wel dat er een ontheffing aangevraagd moet worden voor de
verstoring van de Blauwe zeedistel.
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