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Memo Natu n traject Van Citterspolder

Inleiding
Het traject grenst aan Natura 2000-gebied 'Westerschelde & Saeftinghe'. De begrenzing ligt formeel
op de buitenkruin van de dijk. Vanwege die ligging moet aan zeezijde rekening gehouden worden met
voor dat gebied kwalificerende soorten en habitattypen. Op grond van de Natuurbeschermingswet
1998 dient beoordeeld worden of sprake is van een (significant) effect. Daarnaast zijn op de dijk en
binnen het beïnvloedingsgebied van de werkzaamheden conform de Flora- en faunawet beschermde
planten- en diersoorten aanwezig. Welke natuurwaarden aanwezig (kunnen) zijn wordt hieronder kort
beschreven.

Flora en vegetatie
Het dijktraject grenst niet direct aan het open water van de Westerschelde, maar aan een klein
duingebiedje, de Kaloot. Ook de in dat gebied gelegen kleine slufter grenst voor een deel aan de dijk.
Dat betekent dat rekening dient te worden gehouden met tijdelijke verstoring als gevolg van
vergraving van kwalifièerende habitattypen, en mogelijk met een oppervlak permanent verlies
daarvan. Het gaat daarbij om de habitattypen van duinen en van laagdynamisch schor. Ecologische
gegevens wijzen overigens uit dat de kwaliteit van de habitats direct voor de dijk bijzonder slecht is.
Dat neemt echter niet weg dat de strook formeel tot het natuurgebied en de betreffende habitattypen
gerekend kan worden.

In de duintjes van de Kaloot zijn beschermde planten aanwezig. Het gaat daarbij om de blauwe
zeedistel. Op het dijktraject zelf komen zij niet voor, en ook binnen de werkstrook is het voorkomen
van beschermde planten onwaarschijnlijk.

Vogels
De kustlijn voor de Kaloot wordt door vogelsoorten gebruikt om te foerageren en om te overtijen. Het
gaat in beide gevallen om beperkte aantallen vogels. Omdat zij zich vooral langs de waterlijn
ophouden, verblijven zij ruime afstand en buiten het beïnvloedingsgebied van de werkzaamheden.
Zeer kleine aantallen foeragerende en overtijende vogels verblijven nu en dan in de kleine slufter. Die
ligt zodanig dicht bij het werktraject dat tijdelijke verstoring onvermijdelijk zal zijn. Hetzelfde geldt voor
de relatief grote aantallen kleine zilverreigers die langs het afvoerkanaal bij de waterinlaat van de
centrale te vinden zijn.

Op de dijk, in de duintjes en rond het sluftertje wordt door vogels gebroed. Het gaat daarbij om enkele
paren graspieper, enkele scholeksters en (niet jaarlijks) een paar kluten en tureluurs.

Overige fauna
Van het voor- en achterland is het voorkomen van reptielen uitgesloten en dat van amfibieën
onwaarschijnlijk. In de ruime omgeving zijn geen geschikte voortplantingswateren aanwezig. Het
voorkomen van de strikt beschermde rugstreeppad is wel bekend van het aangrenzende
havengebied, maar de dichtstbijzijnde voortplantingslocatie ligt op grote afstand. Dat neemtniet weg
dat een enkel zwervend exemplaar het werkgebied kan bereiken. Er zijn geen gegevens over het
voorkomen van beschermde of bijzondere insecten, weekdieren of zoogdieren in de nabijheid van het
traject. Wel wordt er door een enkele vleermuis gefoerageerd, en is het voorkomen van algemene
muizensoorten, konijnen en hazen bekend.
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