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1 Aanleiding

Op donderdag 13 september 2012 is een eindcontrole uitgevoerd op het dijktraject 'Haven Wals-
oorden', gericht op de uitvoering van de op grond van de Natuurbeschermingswet en Flora- en
faunawet verplichte maatregelen. Voorafgaand aan de werkzaamheden op en rond de haven is
een quickscan/voortoets op grond van de Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998
uitgevoerd. Uitkomst van deze verkenning was dat voor de werkzaamheden géén ontheffing Ff-
wet en/of vergunning Nbwet vereist was. Op en rond de werklocatie bleken geen kwalificerende
natuurwaarden aanwezig. Voor de enige aanwezige beschermde soort (aardaker) volstond het
nemen van een mitigerende maatregel. Beïnvloeding van natuurwaarden aanwezig in Natu-
ra2000 gebied 'Westerschelde & Saeftinghe bleek onwaarschijnlijk. Een wezenlijk of significant
negatief effect kon bij voorbaat en volledig worden uitgesloten. Deze conclusie is voorgelegd aan
het bevoegd gezag, de provincie Zeeland. De provincie deelde de uitkomst en achtte een ver-
gunning Nbwet niet aan de orde. Een beoordeling op de naleving van eventuele vergunningvoor-
schriften is hier daarom niet nodig. De controle heeft zich beperkt tot een visuele inspectie van
het eindresultaat, de uitvoering van de mitigerende matregel, de afwerking van de dijk en het
voorland en overige aspecten voor zo ver ecologisch relevant.

2 Ecologische maatregelen

De vooraf uitgevoerde ecologische verkenning heeft uitgewezen dat geen beschermde soorten in
het beïnvloedingsgebied van het werk aanwezig zijn, met uitzondering van een groeiplaats van
de aardaker. Deze beschermde soort bevond zich voorafgaand aan de werkzaamheden in een
strook grond met daarin weliswaar niet beschermde, maar bijzondere plantensoorten. In totaal
zijn 130 soorten gevonden. Verder bevinden zich langs het dijktraject enkele broedgevallen. Op
basis van de ecologische gegevens is een beperkt aantal mitigerende maatregelen voorgesteld:
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.

Overig te treffen mitigerende maatregelen zijn:
3. Bij het tijdens de werkzaamheden onverwacht voorkomen van beschermde amfibieën,
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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
(ivm 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 ande-
re onverharde delen waar de bodem vergraven is (zie ook 4).

3 Bevindingen

Maatregel 1: uitgevoerd
Maatregel 2. Uitgevoerd
Maatregel 3: Niet nodig gebleken
Maatregel 4: leeflaag bleek overal conform maatregel teruggeplaatst. Groeiplaatsen van bijzon-
dere soorten bleken niet langer aanwezig. Vrijwel het hele dijktraject is al weer begroeid en
groen, maar de vegetatie bestaat uitsluitend uit soorten die snel na verstoring ontkiemen of uitlo-
pen. Opmerkelijk is het her en der in de leeflaag kiemen en bloeien van afrikaantjes. Maar ook:
op één locatie zijn twee jonge exemplaren van wat zeer waarschijnlijk aardaker is aanwezig. Het
terugplaatsen van de leeflaag lijkt daarmee succesvol.
Voorland: het dijktraject grenst aan haventerrein, niet aan de Westerschelde. Het voorterrein was
en is nog steeds rommelig.

Impressie dijktraject en voorland

Afrikaanljes op de kruin

Aardaker in teruggeplaatste leeflaag

Storingsvegetatie
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Goedemiddag

Op verzoek van stuur ik jullie bijgaande memo. Een kopie van de memo ligt in jullie bakjes.

Met vriendelijke groet,

Onderwerp: Memo eindcontrole Haven Walsoorden

Hallo
Bijgaand document kan ingeboekt en vervolgens verzonden worden aan betrokkenen bij dit traject.
Groeten,

senior adviseur landelijk gebied en ecologie
Grontmij Nederland B.V.
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