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N.a.v. je vraag en in overleg met is het volgende bepaald:
De- begrenzing ecozuilen van het deel tussen dijkpaal 43 en de uitwateringssluis
(dijkpaal 36/37) ligt zover oostelijk, dat van de uitwateringssluis ook de oostelijke
dam in ecozuilen meegenomen wordt. In detailadvies was e.e.a. zo op te vatten
dat de grens samenviel met het midden van de sluis. Het kan niet zo zijn dat twee
nagenoeg identieke dammen verschillend uitgevoerd worden ..

Met vriendelijke groet,

de Meetinformatiedienst Zeeland,

Meetinformatiedienst Zeeland Telefoon (0118) 422000

Postadres postbus 5116, 4380 KC Vlissingen Telefax 0118-472772

bezoekadres Prins Hendrikweg 3 4382 NR Vlissingen E-mail c.joosse@dzl.rws.minvenw.nl

bereikbaar in 10 minuten te voet vanaf station Vlissingen
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Beste

Op verzoek ontvang je hierbij het detailadvies betreffende de natuurwaarden op het
dijkvak Paviljoenpolder, betreffende de dijkvakken 70 a (Bathzijde) en b (grenszijde).

De natuurwaarden op de glooiing en bestorting zijn van beperkte waarde. Voor herstel
geldt voor beide dijkvakken 'geen voorkeur'. Dijkvak 70b kent voor verbetering 'geen
voorkeur' en voor 70a minimaal 'voldoende' (Milieu-inventarisatie).

Voor de zone boven GHW geldt het volgende. Volgens de Milieu-inventarisatie geldt
voor beide dijkvakken dat er een potentie is voor zoutplanten (kolom 11 in tabel 7). Dit
wordt vertaald (tabel 8) in de categorie 'redelijk goed' (verbetering). Voor herstel geldt
overigens 'geen voorkeur' (70b) en minimaal 'voldoende' (70a). Voor 70b geldt, gezien
de aanwezigheid van een schorretje, de potentie voor een groene dijk (gradiënt-
vegetatie).

Veldwerk heeft aangetoond, dat er enige detaillering nodig is van de gegevens uit de
milieu-inventarisatie. Zoutplanten blijken in behoorlijke mate voor te komen op slechts
een deel van dijkvak lOa, namelijk nabij Bath. Het betreft het deel tussen dijkpaal 43 en
de uitwateringssluis (dijkpaal 36/ 37). De volgende soorten heb ik hier aangetroffen.
Zeebies (sp), schorrezoutgras (sp), kamille spec. (fr), zeeweegbree (r), strandkweek (ab),
zilte schijnspurrie (loc), melde spec. (sp) en melkkruid (fr) '. De ondergrens van de
begroeiing ligt circa 1 m (langs de glooiing gemeten) onder de overgang van
koperslakblokken met Haringmanblokken.

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

Postadres postbus 5014 4330 KA Middelburg

Bezoekadres Koestraat 30 4331 KX Middelburg

Telefoon (0118) 68 60 00
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E-mail @dzl.rws.minvenw.nl

-bereikbaar met buslijnen 52.56.57.58 -10 minuten te voet vanaf station
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Uit het bovenstaande volgt voor de zone boven GHW de voorkeur voor een constructie
uit de categorie 'redelijk goed' voor de volgende delen: de dijk nabij Bath, met als doel
het stimuleren van de omstandigheden voor zoutplanten, en daar waar een schorretje
voor de dijk is gelegen;:/!let als doel het creëren van een gradiëntvegetatie van het schor
richting kruin. Voor het deel bij Bath kunnen in concreto ecozuilen worden aanbevolen.
Omdat de steenbekleding achter het schorretje luwer is gelegen, volstaat hier een 'open'
constructie zonder ecotoplaag (basaltzuilen, betonzuilen, open steenasfalt). Aanbevolen
wordt in beide gevallen de steenbekleding af te werken met grond, zodat de vegetatie-
ontwikkeling wordt gestimuleerd.

In het tussenliggende deel van de dijkvakken 70a en b geldt geen voorkeur voor de
constructie boven de gemiddeld hoogwaterlijn.

Met vriendelijke groet,
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