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Sijlage(n)

• Beste Hans,

Voor de keuze van de dijkbekleding nabij Hlewoutsdijk hadden we afgesproken, dat ik
een veldbezoek zou brengen om de vegetatie te bekijken. Hiervan ontvang je nu verslag.

Ik heb het gehele traject gelopen van einde werk '97 tot haven Ellewoutsdijk (fort), meer
specifiek de dijkvakken 27 t/m 30 en 31. De eerste conclusie is, dat de informatie. over
begroeiing in deze zone zoals vermeld in de Milieu-inventarisatie, vooral indicatief van
aard is. Over het gehele traject kwamen namelijk in gelijke mate zoutplanten voor, en
niet in slechts een deel van het dijkvak. Dit is ook logischer, gezien de gelijke expositie
van de dijkvakken; de werkwijze wordt zo helderder en consequenter. Vanuit
natuuroogpunt bestaat hier dus voorkeur voor Ecozuilen.

·e

Het voorkomen van de zoutplanten in vertikale zin heb ik bepaald ter hoogte van de
diaboolblokken. Ze kwamen voor vanaf 1 m onder de bovengrens van de
diaboelblokken tot~rca 5,5 m boven de ondergrens van de Haringmanblokken (tussen
beide materialen is beton aangebracht). Waar beweiding was in het westelijk deel,
kwamen overigens geen zoutplanten tot ontwikkeling (eerder ook al vastgesteld bij
Ossenisse).

Om je een indruk te geven van de soortenrijkdom op zo'n dijkvak (de bedekking is
uiteraard laag bij aanwezigheid van betonblokken) geef ik je de aangetroffen soorten:
melkkruid (fr), zilte schijnspurrie (fr), rolklaver (loc), rood guichelheil (sp),
schorrezoutgras (r), zeeraket (r), lamsoor (r), zeepostelein (r), zeeweegbree (r), zeealsem
(r), gewone zoutmelde (sp), melde spec. (sp), loogkruid (r) 1. .

Ik hoop je zo voldoende van dienst te zijn, anders kun je uiteraard bellen.

1 Methode van Tansley: r = rare (zeldzaam), sp = sparse (weinig voorkomend), fr =
frequent (regelmatig voorkomend), loc = local (lokaal), ab = abundant (zeer veel
voorkomend) . ,
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