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Detailadvies natuurwaarden zeewering Van Citterspolder (7201 F0203)

Het dijkvak nr. 18c, zeewering Van Citterspolder, is op 12 juni 2002 bezocht en
geïnventariseerd op natuurwaarden. Hierbij ontvangt u het detailadvies van de
betreffende natuurwaarden.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met
(011842 van mijn dienst.

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 2000

Fax 0118 47 27 72

E-mail dzl.rws.rninvenw.nl

-bereikbaar in 10 minuten te voet vanaf station Vlissingen-
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Meetinformatiedienst Zeeland

Detailadvies natuurwaarden betreffende de
zeewering van de Citterspolder

Het dijkvak (nr 18c, nummering uit de Milieu-Inventarisatie) is bezocht
op 12 juni 2001.door
Hierbij is de begroeiing boven gemiddeld hoog water (GHW)
geïnventariseerd volgens de methode van Tansley". Voor de
getijdenzone maak ik tevens gebruik van een inventarisatie uit 1990,
(rapport Waardenburg/Meyer) waarvan de relevante gegevens zijn
opgenomen in de Milieu-Inventarisatie hierna MI genoemd.

Boven GHW
Dijkvak 18c Haringmanglooiing gedeeltelijk ingepakt in de zgn.
Kalootduintjes. De rest is overgroeid met zoete grassen; voornamelijk
kropaar en glanshaver. Riet op de lage plekken. Bij de in- en
uitlaatwerken van het koelwater van de kerncentrale is plaatselijk de
steenglooiing zichtbaar en waarschijnlijk door de zoutspray komen de
de volgende zoutplanten voor:

Wat de natuurwaarden betreft geldt: geen voorkeur voor een bepaalde
constructie zolang het maar een doorgroei baar alternatief betreft..

Getijdenzone

Totaal aan het oog onttrokken door de Kalootduintjes. Natuurwaarden
niet van toepassing. Voor constructie" geen voorkeur". MI geeft ook
geen beperking voor toegankelijkheid werkweg.

1 Methode van Tansley: r = rare (zeldzaam), 0 = occasional (weinig voorkomend),

fr = frequent (regelmatig voorkomend), a = abundant (grotere aantallen/bedekking),

d = dominant (overheersend in aantal/bedekking).
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