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Aanwezigen:

licht werkzaamheden kort toe. Als aanvulling op de in de quickscan beschreven
werkzaamheden wordt de binnenzijde van de hoogwaterkering iets steiler tussen dp 240m en
244+33m als gevolg van de verhoogde kruin. Tussen dp 236+30m en dp 240m wordt de
binnenzijde van de dijk ongeveer 3m breder als gevolg van het nieuw aan te leggen fietspad.

licht natuurwaarden kort toe. Traject kent weinig bijzonderheden wat betreft
natuurwaarden. De enige beschermde soort is Aardaker, een overblijvende soort met
wortelknolletjes (Tabel I, Flora-fauna wet). Als gevolg van de rommelige inrichting en
gebruik is echter wel een groot aantal plantensoorten op het haventerrein aanwezig (130
soorten geinventariseerd in mei 2010).

De voorgestelde mitigerende maatregelen zijn goedgekeurd door de aanwezigen. vraagt
alleen of het mogelijk is het haventerrein eventueel wel te gebruiken voor materiaal opslag, bv
wegzetten van aarde. Wanneer het haventerrein na afloop in dezelfde rommelige staat zoals
nu wordt terug gebracht hebben plantensoorten die nu aanwezig zijn, goede kans zich weer
vestigen.

Vanuit de natuur eisen zijn de volgende mitigerende maatregelen overeen gekomen:
1. Voor aanvang van het broedseizoen (15 maart) wordt begonnen met voorbereidende

werkzaamheden.
2. De gras- en kruidenvegetatie binnen het gehele projectgebied dient vlak voor 15 maart

kort gemaaid en gehouden te worden. Het maaien zal vanuit een richting gebeuren, op
die manier hebben dieren de gelegenheid om te vluchten.

3. Bij het tijdens de werkzaamheden onverwacht voorkomen van beschermde amfibieën,
vogels, zoogdieren en planten worden mitigerende maatregelen getroffen binnen het
kader van de gedragscode van de Waterschappen

4. De leeflaag (25 cm) van de hoogwaterkering en overige onverharde delen die
vergraven worden, wordt apart gezet, zodat deze na afloop weer teruggebracht kan
worden (ivrn zadenbank).

5. De oorspronkelijke situatie van het haventerrein en de hoogwaterkering wordt hersteld
na afloop. Resterende materialen die over zijn na de werkzaamheden worden
verwijderd. Het haventerrein wordt vooraf opgenomen en in een vergelijkbare
rommelige staat terug gebracht. Leeflaag wordt terug gezet op hoogwaterkering en
eventueel andere onverharde delen waar de bodem vergraven is (zie ook 4).
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