
(4,.
'~.

. ,;,

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat

Directie Zeeland IrnOJECTlllJREAU ZEEWERINGEN ACTIE 'iNfO

Aan

Rijkswaterstaat
Projectbureau Zeeweringen
T.a.v.
Postbus 114
4460AC GOES

JECTlF.IDEH·

RETARESSE

Contactpersoon Doorkiesnummer

0118-4
Bijlage(e)

~ .I~--oi---&-,- .....--+-1
t!tM'3."V.rt.t ..... !l!!Jl . _. Mi

~ . -- -

1,,1)~=~~~.~-OOi'~~4~~ilb)
~ICULATIE MAP

ïatö
m NOV 2000

ons~mlerk
~U,-' 192

Onderwerp

Detailadvies Kruiningen-Oost-Inkelpolder

Uw kenmerk

Op verzoek ontvang je hierbij het detailadvies Natuurwaarden betreffende Kruiningen-
Oost-Inkelenpolder. Dit traject bestaat uit de dijkvakken 49, 49A (veerhaven) en 50 en
wordt begrensd door Verkeerspost Hansweert aan westelijke zijde en de Kadijk van de
Oost-Inkelenpolder aan de oostzijde. Deze dijkvakken zijn door mij bezocht op 25 juli
2000
Hierbij is de begroeiing boven GHW onderzocht. Voor de inventarisatie en het daaruit
voortvloeiende advies voor de getijdenzone maak ik gebruik van een inventarisatie uit
1990, waarvan de relevante gegevens zijn opgenomen in de Milieu-Inventarisatie hierna
MI genoemd.

Boven GHW
Dijkvak 49 (Verkeerspost Hansweert tot westdam veerhaven). Hier blijkt het oostelijk
deel het interressantst te zijn, dp14 tot veerhaven. Er komen 6 soorten zoutplanten
voor waarvan zilte schijnspurrie in grote dichtheid fr/a, melkkruid en schorrezoutgras fr,
zeeaster 0, heen en zeeweegbree r ". Westelijk deel is minder, 2 soorten in lage
bedekking doch 1 soort (schijnspurrie) onveranderd hoog fr/a.
M.I geeft zowel voor herstel als verbetering cat. red.goed/voldoende. Gezien de
waardevolle situatie wordt voor zowel herstel als verbetering cat. "red. goed aanbevolen
voor het oostelijk deel van dijkvak 49. (Dp14 tot Veerhaven)

Dijkvak 49A (veerhaven):
Volgen MI is er geen potentie voor zoutplanten boven de hoogwaterlijn en zouden ze
ook niet voorkomen. Dit gaat wel op voor de oostelijke havendam waar bijna alleen
ruigtebegroeiing aanwezig is maar de binnenzijde westhavendam brengt het nog tot drie
soorten (schijnspurrie, melkkruid en strandmelde) in bedekking a, 0 en o.
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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)

Echter deze zoutvegetatie komt grotendeels voor op het horizontaal plateau tussen
boventalud Haringman (begroeid met strandkweek en ruigte) en ondertalud vlakke
blokken (begroeid met bruinwieren) zodat verticale spreiding minimaal is. Dit is ook
te verwachten in beschutte haven met weinig golfoploop.
Zowel voor herstel als verbetering conform MI cat." geen voorkeur".
Koppen havendammen kennen geen begroeiing van zoutplanten en wieren.

Dijkvak 50 (oostelijke veerhavendam tot Kadijk).
Bovenstrook Haringmanblokken begroeid met strandkweek (fr/a), op de rest hiervan
komen 2 soorten zoutplanten sporadisch voor en slechts 1soort (zilte schijnspurrie) in
redelijke bedekking (fr).
Ook vlgns MI zowel voor herstel als verbetering eat, "geen voorkeur"

Getijdenzone
Dijkvak 49. Ondertafel niet of nauwelijks begroeid, zelfs niet op Vilvoordse steen,
behalve een strookje bij Dp15. Kartering Bureau Waardenburg 1990 geeft een zelfde
beeld,Type 1 (soorten/begroeiing niet of nauwelijks). Conform MI, voor herstel "(red.)
goed/voldoende" .
Voor verbetering: "(red.) goed".
Dijkvak49A (veerhaven) binnenzijde westelijke havendam zeer goed begroeid met
bruinwieren, oostelijke havendam slechts spaarzaam begroeid.Waardenburg 1990
type 2 potentie typr 3.vlgns. MI, voor herstel "(red.)goed/voldoende" .Voor verbetering:
"(red.) goed" .Gezien de waardevolle bruinwierbegroeiing adviseer ik voor verbetering
in cat. "(red.) goed". Als binnen de haven onderscheid gemaakt kan worden, is
cat." (red.) goed" bij oostelijke havendam niet noodzakelijk.
Dijkvak 50. Ondertafel niet of nauwelijks begroeid wat op de asfaltpenetratie niet
verwonderlijk is, maar hier geven Doornikse-en Vilvoordse steen hetzelfde beeld
(Waardenburg 1990 type 1).
Conform MI; Herstel: "geen voorkeur".verbetering:"(red.) goed".

Ik ben uiteraard bereid dit advies toe te lichten.

Met vriendelijke groet,




