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Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

1
Uw kenmerk

Hierbij stuur ik u de detaildaviezen van Hoedekenskerke.

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

bereikbaar in 10 minuten te voet vanaf station Vlissingen

Telefoon (0118) 42 20 00

Fax 0118-472772

E-mail
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Detailadvies Westersehelde Hoedekenskerkepolder

Ten behoeve van de versterking van de zeewering Hoedekenskerkepolder volgt hier het
advies betreffende het aspect natuur. Voor de getijdenzone is het advies gebaseerd op
onderzoeksgegevens Milieu-Inventarisatie(MI) uit 1990(rapport Waardenburg/Meyer). Voor
de zone boven gemiddeld hoogwater(GHW) is op 13 juni 2001 een veldbezoek uitgevoerd
om de begroeiing te inventariseren(methode Tansley'), Het onderzochte dijkvak bevat de nrs
41 en 42A en 42B.

Getijdenzone
Dijkvak 41
DP 380-DP374+50m Cwp22-wp25) in voormalige veerhaven:
Bruinwieren Type m(Waardenburg) soms Il, Vilvoordse steen goed begroeid, Doornikse
weinig en gepenetreerd basalt niet begroeid(foto 1). Conform MI voor herstel en verbetering
categorie: "redelijk goed".

Wp26,27,28en30 of oostelijke havendam binnen en buiten:
Zeker op Vilvoordse steen zeer goed begroeid, type m en IV. Herstel "redelijk goed" en voor
verbetering categorie: "goed"(ecozuilen).

Wp30-Wp32Czuidelijke hoek landbouwhaven).
Vilvoordse steen in benedenglooiing goed begroeid (type III en IV) maar hogerop de
Doornikse steen en basalt slecht begroeid, waarschijnlijk door de asfaltpenetratie.(foto 5)
Voor herstel: eat "redelijk goed".Waardenburg geeft potentie aan voor dit gedeelte.
Aanbevolen voor verbetering: categorie: "goed"(ecozuilen)

Wp32-Wp33, gehele landbouwhaven.
Ondertafel van Vilvoordse steen goed begroeid(type III a IV),bovengrens bruinwieren lm
beneden Haringmanblokken (GHW), direct aansluitend op de zoutplanten van de boventafel.
Waardenburg gaf in1990 de hoogste categorie. Dit is nog steeds zo. Voor zowel herstel als
verbetering categorie: "goed"(ecozuilen) aanbevolen.

•
Dijkvak 42
Hoek noordzijde landbouwhaven - DP355 Cwp33-wp35)
Grauwäcke (niet vol en zat gepenetreerd)(foto 6) en betonblokkenmat redelijk tot goed
begroeid(type lIl). Het hoogtepunt echter is de bruinwier begroeiing (type IV) op proefvakje
ecozuilen bij oude dp 28.
MI geeft hier ook terecht potentie aan. Herstel categorie: "redelijk goed". Aanbevolen voor
verbetering categorie: "goed" (ecozuilen).

DP355-DP350(wp35-wp37
Ondertafel redelijk tot spaarzaam begroeid met bruinwieren (type II ). Conform MI zowel
voor herstel als verbetering categorie: "redelijk goed".

Boven GHW
Dijkvak 41
DP 380-DP374+50m Cwp22-wp25) in voorm.veerhaven:
De volgende zoutplanten komen voor op de Haringmanblokken tot 2m boven GHW {langs
glooiing gemeten). Eerst de strook Strandkweek(f/a) rond bovengrens zoutplanten,
Melkkruid(t), Gerande schijnspurrie(o) zie foto 2 en 3, Zilte schijnspurrie(t), Strandmelde(r),
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Detailadvies Westersehelde Hoedekenskerkepolder

Zeeaster(r), Zeeweegbree(r) en Zilte ros(r). Voor herstel en verbetering allebei categorie:
. "redelijk goed"aanbevolen.

Wp26,27,28en30 of oostelijke havendam binnen en buiten
Havendam buitenkant gedeeltelijk basalt met asfalt gepenetreerd, daar geen zoutplanten.
Kruin+ binnenkant wel begroeiing op Haringman en Vilvoordse steen. Zelfde soorten en
bedekking als vorige vak. Idem herstel en verbetering categorie: "redelijk goed". Buitenzijde
havendam voor herstel categorie: "voldoende".

Wp30- Wp32(zuidelijke hoek landbouwhaven).
Op de haringmanblokken komen zoutplanten voor in de strook 2m boven en O.Sm onder
GHW.
Rond bovengrens strook Strandkweek(f/a), verder Gerande schijnspurrie(f/a)(foto 4), Zilte
schijnspurrie(f) en Melkkruid(f). Drie soorten echte zoutplanten. Voor herstel categorie:
"voldoende" en voor verbetering categorie: "redelijk goed".

• Wp32-Wp33, gehele landbouwhaven
Op Vilvoordse steen met cement, strook zoutplanten 1 meter boven en 1m onder GHW,
direct aansluitend op de bruinwieren, de volgende soorten zoutplanten.
Bovenin een strook Strandkweek(f/a), dan Gerande schijnspurrie(o), Zilte schijnspurrie(f/a),
Melkkruid(f), Strandmelde(r), Zeeaster(r). Vijf soorten waarvan maar 3 in goede bedekking.
Voor herstel "voldoende" .Aanbevolen voor verbetering categorie: "redelijk goed".

Dijkvak 42
Hoek noordzijde landbouwhaven - DP350 (wp33-wp37)
Dijkbekleding van Haringman, stroken ingegoten basalt en Vilvoordse steen is hier niet erg in
trek bij de begroeiing. Door expositie is er wel weinig golfoploop (rapport Roelse-Walhout)
maar in de overblijvende smalle strook zou je meer verwachten. De volgende soorten
zoutplanten(met bedekking) komen voor:
Bovenin wat Strandkweek(o), verder Zilte schijnspurrie( plaatselijk) (f), Rood zwenkgras en
Gewoon kweldergras allebei( 0), plaatselijk nog Melkkruid( 0).
Voor herstel categorie: "voldoende" en voor verbetering categorie: "redelijk goed".

Voor eventuele inhoudelijke vragen over dit advies kunt u contact opnemen met dhr. .
van de Meetinformatiedienst Zeeland

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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Dijkvaknummer locatie Getijdezonde BOVENGHW

(dijkpaal) herstel verbetering herstel Verbetering
41 Hoedekenskerke (red) goed (red) goed red.goed red.goed

dp380-dp 374+50 Polder
wp22-wp25

41 Hoedekenskerke (red) goed goed red.goed (binnen) red. goed
wp26-27-28-wp30 Polder (ecozuilen) voldoende (buiten)
oosthavendam
v.m. veerhaven

41 Hoedekenskerke (red) goed goed voldoende red.goed
pw30-wp32 Polder (ecozuilen)

41 Hoedekenskerke goed goed voldoende red.goed
wp32-wp33 Polder (ecozuilen) (ecozuilen)

landbouw haven
42 Hoedekenskerke (red) goed goed voldoende red.goed

wp33-wp35( dp355) Polder _1ecozuilen)
42 Hoedekenskerke (red) goed (red) goed voldoende red.goed !

wp33-wp37 Polder
Cursief= Milieu-Inventarisatie

41 Hoedekenskerke (red) goed (red) goed red.goedlvoldoende red. goed
dp380-dp 374+50 Polder

wp22-wp25
41 Hoedekenskerke (red) goed (red) goed red.goedlvo ldoen de red. goed

wp26-27-28-wp30 Polder
oosthavendam
v.m. veerhaven

41 Hoedekenskerke (red) goed (red) goed red.goedlvoldoende red.goed
pw30-wp32 Polder

41 Hoedekenskerke (red) goed (red) goed red.goedlvoldoende red.goed
wp32-wp33 Polder

landbouwhaven
42 Hoedekenskerke (red) goed (red) goed red.goedlvoldoende red.goed

wp33-wp35( dp355) Polder
42

wp33-wp37
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Hoedekenskerke
Waypoint X-coordinaat Y-coordinaat

22 52325 381730
23 52425 381863
24 52532 381967
25 52539 382204
26 52717 382344
27 52659 382078
28 52663 382073
29 52791 382675
30 52734 382392
32 52867 382831
33 52874 382872
34 53080 383368

\ I 35 53233 383621
36 53371 383840
37 53360 384226

Datum : 6 februari 2002

Referentie : k:lprojec.ldijkpolenlwestersc:helde.opr
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat.<Jeneraal Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Kaartproductie: AXI.<J!S
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