












BELEIDSPLAN WESTERSCHELDE

1. Inleiding

1 De Westerschelde is
een estuarium dat van

oudsher voor allerlei
doeleinden wordt gebruikt

en ook als natuurgebied
grote waarde heeft

1.1 Aanleiding
tot het beleidsplan
De Westerschelde is een estuarium dat

van oudsher vele functies vervult.
Sinds mensenheugenis is hier sprake van
scheepvaart en visserij. De natuur in het gebied
was nadrukkelijk aanwezig en kon betrekkelijk
ongestoord functioneren.
De dynamiek van het getij met stroming, sedi-
mentatie en erosie bepaalde de grenzen van het
menselijk handelen. Door het grote zelfreinigend
vermogen van het watersysteem, de geringe
bevolkingsdichtheid en de geringe bedrijvigheid
leidde de lozing van afvalwater in vroeger
eeuwen niet tot problemen.
Naast nijverheid en handel was de landbouw in
het omliggende gebied een belangrijke bron
van bestaan voor grote delen van de bevolking.
Landaanwinning vond plaats door het inpol-
deren van hoog opgeslibde schorren, waardoor
een aaneenschakeling ontstond van kleine
polders. Soms ging er bij stormvloeden ook wel

De opkomst van de mechanisatie in de water-
bouw en het toepassen van onderzeese bestor-
tingen vormde aan het eind van de vorige eeuw
de tussenstap naar de grootschalige verande-
ringen in de vijftiger jaren van deze eeuw.
Grootschalige industrieën gingen zich vestigen
langs de oevers van het estuarium en de
Schelde. Ook oude havensteden als Gent
trokken industriële activiteiten aan langs de
kanaalzone. Grootschaligheid deed zijn intrede
wat tot uiting kwam in grotere schepen, grotere
havens en een stijgende vraag naar industrie-
water en energie. Dit bleef niet zonder gevolgen
voor het Westerscheldegebied. Er ontstond
behoefte aan dieper vaarwater om de grotere
schepen te kunnen ontvangen; grote haven- en
industriegebieden ontstonden (havenschappen)
en de lozing van afvalwater nam daarmee sterk
toe. Door de aard van de (veelal chemische)
industrieën worden met het afvalwater steeds
grotere hoeveelheden schadelijke stoffen
geloosd. Door de groter wordende welvaart en
de grotere mobiliteit van de mensen nam ook de

eens wat mis en moest de mens het afleggen
tegen de natuur en een stap terug doen.
Het Verdronken Land van Saeftinge is hier een
voorbeeld van. Er was als het ware een dyna-
misch evenwicht tussen de krachten van de
natuur in het estuarium en de nog beperkte
mogelijkheden van het menselijk handelen.

recreatie sterk in omvang toe; verblijfsrecreatie
op campings en zomerwoningcomplexen deed
zijn intrede. Na de stormramp van 1953 werden
hogere eisen gesteld aan de waterkeringen
rond het estuarium en aan de duinen in het
mondingsgebied. Dijken werden hoger en
breder, waarbij het benodigde zand uit de Wes-
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Voor de scheepvaart is
de Westerschelde van

groot belang.

terschelde werd gehaald. Door deze toename
van activiteiten konden conflicten tussen de
verschillende functies dan ook niet Met name
natuur, visserij en recreatie kwamen steeds
meer in de verdrukking door ruimteclaims voor
havens en industrie, door de lozing van
schadelijke stoffen en door verbetering en
onderhoud van de vaarweg.
Een eerste stap om te komen tot bestuurlijke
afspraken die voor het gehele Westerschelde-
gebied (exclusief het mondingsgebied) geldend
waren vormde de Uniforme Planologische
Regeling (UPR-1983). Hierin zijn de bestem-
mingen waterstaatsdoeleinden (o.a. baggerwerk
ten behoeve van de scheepvaart), natuur-
behoud en zones met een dubbelbestemming
(gebied met waterstaatkundige functie en
natuurwetenschappelijke betekenis) voor het
gehele buitendijkse gebied in de Westerschelde
eenduidig vastgelegd.

Om de conflicten tussen functies en activiteiten
in het Westerscheldegebied duurzaam op te
lossen is echter een bredere bestuurlijke
samenwerking noodzakelijk. De basis voor die
brede bestuurlijke samenwerking dient te wor-
den gevormd door een concreet en actiegericht
integraal beleidsplan waarmee beleidsmaat-
regelen in de verschillende sectoren en facetten
onderling worden afgestemd. In deel e (plano-
logische kernbeslissing) van het Structuur-
schema Natuur- en Landschapsbehoud (1986)
werd reeds vermeld dat voor het Wester-
scheldegebied gestreefd zal worden naar de
totstandkoming van een integraal beleidsplan.

Begin 1986 hebben het rijk, de pro-
vincie Zeeland en de aan de Westerschelde

grenzende gemeenten en waterschappen
besloten om een dergelijk beleidsplan op te
stellen voor de Westerschelde met het mon-
dingsgebied. Dit plan heeft tot doel een inte-
grale visie op het Westerscheldegebied tot
stand te brengen, met als invalshoek het totale
functioneren van het gebied inclusief de oevers
en de waterbodem. In het plan dient concreet
beleid te worden geformuleerd dat gericht is op
het verwezenlijken van die totaalvisie en moet
worden aangegeven welke acties nodig zijn om
dit beleid te concretiseren.
In de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening
(deel d: regeringsbeslissing) is de Westerschel-
de opgenomen als hoofdtransportas-water en
zeetoegangsweg met verbindingen naar
belangrijke (internationale) zeehavens In deze
nota wordt gesteld dat het Westerschelde-
bekken goede economische potenties heeft, in
het bijzonder wat betreft haven- en industriële
activiteiten. Tevens wordt opgemerkt dat het
ruimtelijk beleid en het milieubeleid in onder-
linge wisselwerking elkaar wederzijds kunnen en
moeten ondersteunen.

Conform het gestelde in de planologische kern-
beslissing van het Structuurschema Natuur- en
Landschapsbehoud over de Westerschelde
zullen de instandhouding en waar mogelijk het
herstel van de natuurlijke waarden mede
richtinggevend zijn en zal het beleid tevens
gericht zijn op sanering van de lozingen van
industrieel en huishoudelijk afvalwater en op
veiligstelling van de resterende buitendijkse
natuurterreinen. In de Regeringsbesiissing
Natuurbeleidsplan (1990) wordt de gehele
Westerschelde als onderdeel van de ecolo-
gische hoofdstructuur aangemerkt als kern-
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3. De Schelderadarpost bij
Saeftinge is een onderdeel
van de wal radarketen, die

in 1991 in gebruik werd
genomen ter bevordering

van de veiligheid op de
Westerschelde.

gebied. Voor dergelijke gebieden wordt ge-
streefd naar een algehele versterking van de
natuurfunctie. In het beleidsplan dienen alle
sector-belangen dan ook zodanig op elkaar te
worden afgestemd dat de Westerschelde
duurzaam ais een harmonieus systeem kan
functioneren.

1.2 Overleg- en project-
structuur
Voor de ontwikkeling en het opstellen

van het beleidsplan is een structuur ingesteld,
bestaande uit een bestuurlijk Klankbordforum en
op werkniveau een Kerngroep. In het Klank-
bordforum, onder voorzitterschap van gedepu-
teerde mevrouw G. de Vries-Hommes van de
provincie Zeeland, zijn alle betrokken overheden
vertegenwoordigd- De provincie Zeeland treedt
op als bestuurlijk coördinator; bij de rijksover-
heid is het ministerie van Verkeer en Waterstaat
de eerstverantwoordelijke. Voorts nemen in het
Klankbordforum deel de ministeries van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Economische Zaken en Financiën en tevens de
aan de Westerschelde grenzende gemeenten
en waterschappen. De belangen van de twee
aan de Westerschelde gelegen havenschappen

betrokken provinciale-en rijksdiensten. Bij de
ontwikkeling van het beleidsplan zijn door de
Kerngroep deskundigen van de betrokken over-
heidsinstanties geconsulteerd.
De vergaderingen van het Klankbordforum
worden voorbereid door een Agendacommissie,
Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers
van de provinciale diensten, de Rijkswaterstaat,
het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij en vertegenwoordigers van de gemeen-
ten en waterschappen ten noorden en ten zui-
den van de Westerschelde. Zowel in de Kern-
groep als in de Agendacommissie is België
vertegenwoordigd met een waarnemer van de
Antwerpse Zeediensten.
Voor een overzicht van de deelnemende
instanties in de overleg- en werkkaders wordt
verwezen naar bijlage 1.

1.3 Status
van het beleidsplan
Algemeen
Nadat over het beleidsplan inhoudelijk

overeenstemming is bereikt vormt het de basis
voor het door de overheden te voeren beleid.
De maatregelen en acties zoals deze in het
beleidsplan zijn opgenomen zullen door de

worden door de provincie behartigd. Daar het
beleidsplan betrekking heeft op een estuarium
dat zonder fysieke barrières de landsgrens
passeert en overgaat in de rivier de Schelde,
zijn namens België ook de Antwerpse Zee-
diensten met een waarnemer vertegenwoordigd.
De Kerngroep bestaat uit medewerkers van de

verschillende overheden worden uitgevoerd met
behulp van het beschikbare bestuurlijke en
juridische instrumentarium. De overheden
bevestigen hun bereidheid om op deze wijze
het plan uit te voeren door het ondertekenen van
een bestuursovereenkomst zoals deze ook ten
behoeve van het beleidsplan voor het Krammer-
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4. Heel wat jaren van
overleg, uitvoerige

onderzoeken en
deelnota's, wikken en

wegen en inspraak van
alle betrokkenen gingen

aan de samenstelling van
het beleidsplan

Westerschelde vooraf.

Volkerak is opgesteld. Het beleidsplan vormt
daardoor een gebiedsgericht effectief coördi-
nerend en sturend instrument zonder dat voor
het plan als zodanig een aparte juridische
regeling noodzakelijk is.

Relatie met andere plannen
Het beleidsplan omvat alle beleids-

velden die voor het Westerscheldesysteern van
belang zijn. Wat betreft de afstemming op
andere plannen wordt er van uitgegaan dat
wederzijdse aanpassing plaatsvindt via het
mechanisme dat hiervoor is omschreven.
De plannen die met name relevant zijn voor het
beleidsplan Westerschelde zijn:

Internationaal niveau:
Structuurschets Westerscheldegebied
van de Benelux Economische Unie.

Rijks niveau:
- de Vierde Nota over de Ruimtelijke

Ordening;
- de Structuurschema's Natuur en Land-

schapsbehoud en Openluchtrecreatie:
- het tweede Structuurschema Verkeer

en Vervoer (Regeringsbeslissing,
1990), waarin de regeringsbeslissing
over het Structuurschema Zeehavens
is geïntegreerd;
de derde Nota waterhuishouding
(Regeringsbeslissing, 1990);
het Rijkswaterkwaliteitsplan en het nog
op te stellen beheersplan rijkswateren;
het Natuurbeleidsplan (Regerings-
beslissing, 1990):
het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP,
1989)enhetNMP-Plus;
de nota Gegrond Ontgronden.

Voorts zijn met name voor het mon-
dingsgebied van de Westerschelde van belang:

het Regionaal Ontgrondingenplan
Noordzee;
de nota Kustverdediging na 1990;
het in voorbereiding zijnde Integraal
Beleidsplan Voordelta.

Provinciaal niveau:
het Streekplan Zeeland;
de evaluatienota Natuur- en Land-
schapszorg;
het Zeeuws Milieubeleidsplan: Kerend
tij:
het in voorbereiding zijnde Provinciale
Waterhuishoudingsplan.

Gemeentelijk/waterschaps niveau:
gemeentelijke structuur- en bestem-
mingsplannen;
waterkwaliteitsbeheersplannen water-
schappen.

Wat betreft de thans in voorbereiding
of in behandeling zijnde rijksplannen zal er voor
worden zorggedragen dat rekening wordt ge-
houden met het voorgenomen Westerschelde-
beleid en dat wederzijdse afstemming plaats-
vindt. Voor het Streekplan Zeeland geldt dat de
ruimtelijk relevante zaken van het beleidsplan
een uitwerking van dat streekplan vormen (zie
paragraaf 2.3). Zowel het streekplan als het
beleidsplan vormen voor Gedeputeerde Staten
het toetsingskader voor het Westerschelde-
beleid. Wat betreft de gemeentelijke bestem-
mingsplannen wordt uitgegaan van de eerder
genoemde Uniforme Planologische Regeling,

Naast de van overheidswege opge-
stelde beleidsnota's heeft het beleidsplan ook
raakvlakken met voor de Westerschelde rele-
vante wettelijke regelingen en overeenkomsten.
In verband met het bindend karakter van der-
gelijke regelingen worden deze in het beleids-
plan bij de nadere planuitwerking als uitgangs-
punt meegenomen. Naast goedgekeurde
streek- en bestemmingsplannen in het kader
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, gaat
het daarbij om de in het kader van de
Natuurbeschermingswet formeel aangewezen
Beschermde- en Staatsnatuurmonumenten en
om door de Nederlandse overheid geratificeer-
de internationale verdragen zoals het Tractaat
van 1839 dat met België is gesloten. In dit
Tractaat worden onder meer de vrije vaart naar
Antwerpen geregeld en het uitvoeren van wer-
ken in het bed van de rivier om de bevaarbaar-
heid te onderhouden. Daarnaast worden regels
gegeven voor beloodsing en betonning en is
een gemeenschappelijk toezicht - de Perma-
nente Commissie voor Toezicht op de Schel-
devaart - ingesteld.

Ten aanzien van de planhorizon gel-
den voor vrijwel alle eerder genoemde plannen
en beleidsnota's verschillende termijnen.

10
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basis gevormd voor het nu voorliggende
beleidsplan. Met veel reacties kon bij de opstel-
ling van het plan rekening worden gehouden.

In 1984 is door de Technische Schel-
decommissie de nota: "Verdieping Wester-
schelde, programma 48-43 voet" uitgebracht.
Deze nota bevat een studie naar de verdieping
van de maritieme toegangsweg naar de haven
van Antwerpen en naar de gevolgen hiervan
voor het functioneren van het estuarium.
Het doel van deze verdieping is enerzijds om de
haven van Antwerpen toegankelijker te maken
voor massagoedschepen zodat de concurren-
tiepositie van de haven in deze sector behou-
den blijft en anderzijds om de mogelijkheid te
bieden voor nieuwe transportsystemen over
water zoals containerschepen om zoveel
mogelijk onafhankelijk van het getij de haven te
kunnen aanlopen. De verdieping betreft met
name het uitvoeren van baggerwerken in het

De verdiepingsnota heeft de procedure via de
Raad van de Waterstaat doorlopen. De raad
heeft over de nota advies uitgebracht aan de
minister van Verkeer en Waterstaat en brengt
naar voren dat de negatieve effecten van de
verdieping zo veel mogelijk moeten worden
beperkt. Als belangrijk aandachtspunt tekent de
raad in zijn advies aan dat de berging van ver-
ontreinigde baggerspecie anders dan klasse I
niet meer ongecontroleerd in het watersysteem
gestort mag worden. Verschuiving of uitbreiding
van de verontreiniging van de waterbodem naar
westelijke delen van de Westerschelde wordt
dan ook onaanvaardbaar geacht. Voor een vol-
ledig overzicht van de adviezen van de Raad
van de Waterstaat wordt verwezen naar bijlage
2. Voor het te voeren beleid in de Westerschel-
de geldt dat zowel met de verdiepingsnota als
met het advies hierover van de Raad van de
Waterstaat in het beleidsplan rekening zal wordt
gehouden.

5 Platen en schorren
vormen een wezenlijk

onderdeel van het gebied

mondingsgebied en op de drempels in de
Westerschelde. Op grond van de studie wordt
door de Technische Scheldecommissie gecon-
cludeerd dat het 48-43 voet verdiepingspro-
gramma zonder al te grote negatieve effecten
voor het estuarium kan worden uitgevoerd, mits
een aantal aanbevolen maatregelen op het
gebied van oeververdedigingen, baggertech-
nieken en begeleiding van de scheepvaart in
acht wordt genomen. De uitvoering van de
voorgestelde verdieping vormt, samen met
enkele andere waterstaatkundige kwesties
waaronder de waterkwaliteit van de Schelde en
de Maas, nog onderwerp van overleg met
België.
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6. Het sluizencomplex van
Temeuzen geeft toegang

tot de Westerschelde. Het
is niet uitgesloten dat

Temeuzen in de toekomst
een nieuwe zeesluis krijgt.

schelde. Voor een meer uitvoerige beschrijving
wordt verwezen naar de eerder genoemde
onderzoeksnota "Beschrijving van de Wester-
schelde".
De situering van de in het beleidsplan genoem-
de topografische benamingen is weergegeven
in bijlage 3.

Geografie
De Westerschelde is een estuarium dat

begint bij Antwerpen en dat bij Vlissingen in de
Noordzee uitmondt. De lengte van de Wester-

Verordening waterkering en waterbeheersing
Zeeland en de betreffende Waterschapskeuren.
Mogelijke toekomstige ingrepen waarbij de zee-
wering betrokken is zijn de verdieping van de
Westerschelde en de vaste oeververbinding
(WOV). Voorts is het niet geheel uitgesloten dat
in de toekomst een nieuwe zeesluis bij Ter-
neuzen, een nieuw buitendijks havengebied bij
Paulinapolder en het Baalhoekkanaal aan de
orde zullen komen.
Het Baalhoekkanaal wordt overigens door de
provincie en de gemeenten afgewezen; door de

schelde tussen de Belgisch-Nederlandse grens
en Vlissingen is ca. 56 km. De breedte bij
Antwerpen is ca. 500 m en bij Vlissingen ca.
4,5 km. De maximale breedte, ter hoogte van de
Sloehaven, is 7,8 km en de grootste diepte is
ca. 57 m. Het diepste punt ligt voor de kop van
de zogeheten Noordnol: een oude leidam in de
omgeving van Borssele. Dijken en duinen
beschermen het aangrenzende polderland
tegen overstroming. Tevens vormen de dijken,
vooral sinds het toepassen van onderzeese
oeververdedigingen, een begrenzing voor het
meanderen van de geulen in het estuarium.
De zeewering zal in 1991 volledig op Delta-
sterkte zijn gebracht en zal dan voldoende sterk
zijn om een storm met een frequentie van
1 • 4000 te weerstaan. Het stormvloedpeil dat
daarbij optreedt is NAP +5,40 m te Vlissingen.
Het juridische instrumentarium om de zeewering
in stand te houden en te beschermen bestaat uit
de Waterstaatswet 1900, de Rivierenwet, het
Rijkszeeweringenreglement, het Rijksreglement
ontgrondingen, het Baggerreglement, het
Algemeen Zeeuws Waterschapsreglement, de

gemeente Hontenisse wordt een wat meer
genuanceerd standpunt ingenomen. Het rijk
houdt echter de mogelijkheid van aanleg open.
Besluitvorming over de verdieping kan nog
geruime tijd duren omdat voor een aantal
belangrijke technische en politieke problemen in
het internationale overleg met België nog oplos-
singen moeten worden gevonden.

Op en langs het Westerscheldegebied
domineren de zeescheepvaart en de industrie-
gebieden Vlissingen. Temeuzen en Antwerpen.
De omvang van de zeescheepvaart is ca.
40.000 scheepsbewegingen per jaar.
Grofweg tweederde deel van de zeeschepen op
de Westerschelde heeft Antwerpen, waar de
meeste zeehavenactiviteiten zich afspelen, als
bestemming. Het aantal mensen dat daar werkt
bedraagt ca. 75.000. Antwerpen is na Rotter-
dam de grootste haven van Europa.
Ook Temeuzen en Vlissingen zijn belangrijke
havengebieden met een gezamenlijke werk-
gelegenheid van ca. 10.000 mensen.
In het geheel van industriële activiteiten rond de

1f
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10. Voor de badgasten is
het mondingsgebied van

de Westerschelde van
belang. Duinen en

stranden krijgen in het
beleidsplan dan ook de

nodige aandacht.

11. Getijdegeulen maken
van de Westerschelde een

morfologisch erg
interessant gebied.

De stranden in het mondingsgebied van de
Westerschelde vervullen een belangrijke functie
voor de strandrecreatie. Voorts vindt langs de
Westerschelde zelf plaatselijk enige oever- en
dijkrecreatie plaats. De sportvisserij wordt be-
oefend vanaf de dijken en vanuit visbootjes.
Op vijftien locaties is het momenteel met een
vergunning op grond van het Baggerreglement
toegestaan om op slikken zeeaas te spitten.
Achter de Noordzeestranden van Walcheren en
Zeeuwsch-Vlaanderen liggen uitgebreide
verblijfsrecreatiecomplexen met totaal
72.000 slaapplaatsen.

Aan de Westerschelde liggen momenteel acht
jachthaven-locaties met totaal ca. 1250 ligplaat-
sen. Ongeveer 60% van de ligplaatsen bevindt
zich in het mondingsgebied, namelijk in Bres-
kens 510 en in Vlissingen, inclusief de recente
uitbreiding in de Michiel de Ruyterhaven,
ca. 250.

Een typisch waterkwaliteitskenmerk
van een estuarium als de Westerschelde is de
gradiënt in het zoutgehalte. Die ontstaat door de
verandering in mengverhouding tussen het zou-
te zeewater en het zoete rivierwater. De grootste
fluctuaties in het zoutgehalte worden in het oos-
telijk deel van de Westerschelde aangetroffen,
waar de invloed van het rivierwater groot is en
waar tevens overtollig water uil het Zoommeer
via de Bathse Spuisluis en deels via de Ant-
werpse havens wordt geloosd.
De waterkwaliteit van de Westerschelde laat
door de vele industriële lozingen uit binnen- en
buitenland veel te wensen over. Dit heeft gevol-
gen voor met name de natuur-, de visserij- en
de recreatiefuncties.

Hydrografie
Het verschil tussen hoog- en laagwater

op de Westerschelde neemt vanaf de monding
geleidelijk toe; bij Vlissingen is het tijverschil
gemiddeld bijna vier meter en bij Antwerpen
ruim vijf meter. Het bij deze getijbeweging beho-
rende vloedvolume is ongeveer 1100 " 106 m3.
Het volume dat door de Schelde wordt aange-
voerd is daar ongeveer 0,4% van. Voor de
hydrografie van de Westerschelde is deze
bijdrage dan ook te verwaarlozen.
De normale hoog- en laagwaterstanden zijn als
volgt. Bij Vlissingen is het gemiddeld hoogwater
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bijna twee meter boven NAP en het gemiddeld
laagwater is bijna twee meter onder NAP.
Tijdens storm uit westelijke richtingen wordt het
water langs de kust en in de Westerschelde op-
gestuwd. De hoogste waterstanden die tot op
heden zijn geregistreerd, zijn die van de storm-
vloed op 1 februari 1953 Het hoogwater kwam

12. Waardevol zijn ook de
schorren en slikken, zoals
hier op de foto de Slikken

van Zuidgors.

13. Ook industriële
activiteiten spelen een rol

in het beleidsplan zoals
die in het Sloegebied.

toen bij Vlissingen ruim vier en een halve meter
boven NAP en bij Bath ruim vijf en een halve
meter.
In het verloop van het hoog- en laagwater zitten
langjarige ontwikkelingen, Er is een 18,6 jarige
cyclus in het verticaal getij met een amplitude
(maximale uitwijking uit de middenstand) te
Vlissingen van zeven centimeter. Dit verschijnsel
is van gering belang, dit in tegenstelling tot de
zeespiegelstijging die te Vlissingen volgens de
tot nu toe gehanteerde schattingen twee en
twintig centimeter per eeuw bedraagt.
Mogelijke effecten van een versnelde zee-
spiegelstijging zijn binnen de planperiode van
het beleidsplan tot het jaar 2001 echter niet te
verwachten. De stijging van het hoogwater is
daarbij sterker dan die van het laagwater. waar-
door dus ook het tijverschil langzaam toeneemt.
Bij Bath is er in 1970 een trendbreuk te zien in
het verloop van het laagwater dat toen een
daling ging vertonen. Vermoedelijk komt dat
door de verdieping van de drempels tussen
1970 en 1976 waardoor de ebgeulen zijn ver-
ruimd.

Op de raai Vlissingen-Breskens stroomt het
water gemiddeld over de doorsnede met een
snelheid van nog geen meter per seconde bij
een gemiddeld getij. In werkelijkheid zijn de
snelheden bijna altijd hoger of lager door de
variatie in het tijverschil. De maximum snelheid

bij eb en bij vloed treedt op ongeveer drie en
een half uur na, respectievelijk één uur vóór
hoogwater.
Het debiet door de geulen is bij eb en vloed ver-
schillend. Er zijn geulen met een groter ebdebiet
en er zijn geulen waar het vloeddebiet het eb-
debiet overtreft. Daardoor spreekt men van eb-,
respectievelijk vloedgeulen. Zo is het Middelgat
een ebgeul en het Gat van Ossenisse een
vloed geul.

2.3 Huidig beleid
Achtereenvolgens worden hierna de

belangrijkste planvormen beschreven die op de
Westerschelde van toepassing zijn en komen
enkele nota's en regelingen aan de orde, die
ook van belang zijn in relatie tot het beleid en
beheer van de Westerschelde.
In verschillende nota's en rapporten wordt de
Westerschelde morfologisch gezien onder-
verdeeld in een oostelijk en een westelijk deel.
Tenzij anders vermeld, wordt in het beleidsplan
als begrenzing tussen het meer kunstmatige
oostelijke deel en het meer natuurlijke en
schonere westelijke deel, de meridiaan van 4D

oosterlengte aangehouden (ongeveer de lijn
Hanswee rt-Perkpolder).

Op Rijks niveau zijn de volgende struc-
tuurschema's van belang: Natuur- en Land-
schapsbehoud, Buisleidingen en het tweede
Structuurschema Verkeer en Vervoer.
Andere vigerende structuurschema's zijn hier
van minder betekenis of verouderd.
Het tweede Structuurschema Verkeer en Ver-
voer is inmiddels als regeringsbeslissing uit-
gebracht. In deze regeringsbeslissing zijn de
beleidsvoornemens uit het tweede Structuur-
schema Verkeer en Vervoer en het tweede
Structuurschema Zeehavens geïntegreerd en
verwerkt. Het Structuurschema Vaarwegen was
reeds eerder verwerkt in het Beleidsvoornemen
2e SVV. Wat het Westerscheldebekken betreft
zijn de volgende punten van belang. Het haven-
beheersgebied van het Havenschap Vlissingen
wordt van voldoende omvang geacht om te
voorzien in ruime ontwikkelingsmogelijkheden
over de grens van 2010 heen. Het haven-
beheergebied van het Havenschap Terneuzen



BRI.KIDSPI-AN WHSTKRSCHFLDE

biedt voldoende ruimte voor ontwikkelingen.
De reservering voor havendoeleinden van de
Axelse Vlakte, zoals aangegeven in het Streek-
plan Zeeland, moet worden gehandhaafd. In het
2e SVV zijn de Westerschelde. het Kanaal Ter-
neuzen-Gent en het Kanaal door Zuid-Beveland
opgenomen als hoofdtransportassen van het
Nederlandse hoofdvaarwegennet. Als aanpas-
singen van het hoofdvaarwegennet worden
genoemd de uitbouw van het Kanaal door Zuid-
Beveland tot klasse VI scheepvaartweg en de
wens van België tot verdieping van de vaarweg
over de Westerschelde. Het Baalhoekkanaal is
opgenomen als een mogelijk aan te leggen
nieuwe verbinding. Of deze verbinding al dan
niet wordt uitgevoerd als hoofdtransportas zal
worden bezien wanneer de betreffende studies
ter hand worden genomen.
Het Structuurschema Natuur- en Landschaps-
behoud (1986) noemt de Westerschelde als één
van de laatste werkelijke estuaria in ons land,
waarbij aan de instandhouding en waar mogelijk
het herstel van de natuurlijke kwaliteiten grote
aandacht moet worden gegeven. Dit structuur-
schema meldt reeds dat op middellange termijn
gestreefd zal worden naar de totstandkoming
van een integraal beleidsplan voor de Wester-
schelde, waarin een afstemming van functies zal
plaatsvinden. In het algemeen zal het beleid
erop gericht zijn verdere aantasting van de
Westerschelde te voorkomen. Dit houdt in het
bijzonder in, het verder terugdringen van de
waterverontreiniging en het toetsen van verdere
uitbreiding van haven- en industrieterreinen op
de ecologische inpasbaarheid. Daarnaast zullen
de resterende buitendijkse natuurterreinen wor-
den veiliggesteld.

In het Structuurschema Buisleidingen (1984) is
een globale tracering aangegeven voor een
leidingstrook van Zuid-Beveland naar Oost
Zeeuwsch-Vlaanderen.
Voorts zijn voor de Westerschelde nog van
belang het Natuurbeleidsplan (Regeringsbeslis-
sing, 1990), het Nationaal Milieubeleidsplan
(NMP, 1989) met het NMP-Plus en de derde
Nota waterhuishouding (Regeringsbeslissing.
1990) en voor het mondingsgebied van de
Westerschelde de nota Kustverdediging na
1990.
In het Natuurbeleidsplan wordt het versterken
van de duurzame instandhouding van eco-
systemen als één van de belangrijkste beleids-
opgaven beschouwd. Deze duurzaamheid
wordt verzekerd door het beleid voor de
prioritaire ecosystemen, waaronder getijden-
gebieden, te concentreren op een ruimtelijk
stabiele en samenhangende ecologische hoofd-
structuur. Binnen deze ecologische hoofdstruc-
tuur zijn gebieden met bestaande waarden van
internationale of nationale betekenis van vol-
doende omvang als kerngebied aangeduid.
De Westerschelde is als estuarium geheel
aangewezen als kerngebied, waarin gestreefd
wordt naar een algehele versterking van de
natuurfunctie waarin zo nodig een zonering
aangebracht kan worden. Het beleid beoogt in
de eerste plaats voor de kerngebieden een
basisbescherming te garanderen die gericht is
op het voorkomen van ongewenste en onom-
keerbare veranderingen in de abiotische situatie
en de ruimtelijke structuur. In het Natuurbeleids-
plan wordt gesteld dat voor de grote wateren,
waaronder de Westerschelde, toepassing van
de Natuurbeschermingswet zal geschieden in

14. Het ziet er naar uit dat
het Rammekensschor als
waardevol natuurgebied

behouden blijft.
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het kader van de integrale planvorming voor
deze gebieden. Naast kerngebieden is in het
Natuurbeleidsplan ook sprake van natuurontwik-
kelingsgebieden. Deze zijn echter binnendijks
gelegen en vallen derhalve buiten het plan-
gebied van het beleidsplan. In paragraaf 5.3
(zonering) wordt hierop nader ingegaan.
Het Nationaal Milieubeleidsplan bevat de
strategie voor het milieubeleid voor de middel-
lange termijn, In dit beleidsplan wordt onder
meer ingegaan op ook voor de Westerschelde
belangrijke aspecten zoals: berging verontrei-
nigde baggerspecie uit vaarwegen, sanering
waterbodems en de rol van waterbeheerders bij
het realiseren van milieubeieidsdoelstellingen.
Tevens wordt in het Milieubeleidsplan aandacht
besteed aan het verminderen van emissies van
prioritaire stoften, hetgeen in het plan resulteert
in actie A 38: "Te zamen met België opstellen
van een Schelde-Maasactieprogram".
Ook wordt aandacht besteed aan het gebieds-
gericht beleid voor onder andere de Kanaalzone
Sas van Gent - Terneuzen (actie A 95).
De derde Nota waterhuishouding vormt de basis

15. Criterium voor het
beleid is het handhaven
van de kustlijn van 1990

onder meer door
zandsuppleties waarbij

zoveel mogelijk rekening
wordt gehouden met de

belangen van de
strandbezoekers.

voor een samenhangend waterbeheer, waarbij
een integrale benadering om te komen tot een
duurzaam gebruik van de verschillende water-
systemen voorop staat. De nota richt zich met
name op het verbeteren van de kwaliteit van het
water en de waterbodem. Daartoe zijn per
watersysteem streefbeelden beschreven als
tastbare beleidsdoelen. De accenten in de
zoute deltawateren zoals de Westerschelde
liggen vooral op het gebied van scheepvaart,
natuurontwikkeling, recreatie en visserij met
daaraan gekoppeld de kraamkamerfunctie voor
vissoorten in de Noordzee. Om deze streefbeel-
den te bereiken dienen maatregelen te worden
getroffen zoals het terugdringen van de veront-
reinigingen, een aangepaste inrichting en een
geleiding van het gebruik. Daartoe zijn normen
vastgesteld om de milieukwaliteit te verbeteren.
Naast het algemene brongerichte beleid voor

het terugdringen van verontreinigingen en doel-
stellingen voor het zoveel mogelijk bereiken van
de algemene milieukwaliteit, worden ook speci-
fieke richtlijnen gegeven voor de praktische uit-
voering van de sanering van waterbodems en
het omgaan met baggerspecie en worden voor
de planperiode reducties aangegeven voor
emissies van onder meer zuurstofbindende stof-
fen, nutriënten, zware metalen en organische
microverontreinigingen.
De nota Kustverdediging na 1990 is met name
voor het mondingsgebied van de Westerschel-
de van belang. Om de veiligheid van het polder-
land ook op langere termijn te garanderen en
niet langer in te teren op de veiligheidsreserves
die op een aantal plaatsen nog aanwezig zijn en
om tevens de duinen en de daarin gevestigde
functies te beschermen, is door de regering
gekozen voor het alternatief handhaven.
Hierbij is het criterium voor het beleid de ligging
van de kustlijn in 1990; de kust zal op die plaats
worden gehandhaafd. Daarbij is het wel moge-
lijk de kust plaatselijk wat te verschuiven indien
handhaving over grotere trajecten daardoor
gemakkelijker te realiseren is. Deze plaatselijke
verschuivingen kunnen zowel landwaarts als
zeewaarts gericht zijn. De kust van Zeeuwsch-
Vlaanderen is een locatie waar gedacht wordt
aan het principe van zeewaartse verdediging.

Op provinciaal niveau is er het Streek-
plan Zeeland, waarin het beleid van het provin-
ciaal bestuur ten aanzien van de ruimtelijke
ordening in de gehele provincie is neergelegd.
Het Streekplan Zeeland is in 1988 vastgesteld,
waarmee de eerdere streekplannen zijn ver-
vallen. Ten tijde van de vaststelling van het
Streekplan Zeeland verkeerde het beleidsplan
Westerschelde in een stadium van voorberei-
ding. Om deze reden is het beleid in het streek-
plan ten aanzien van dit gebied terughoudend
geformuleerd en over het algemeen gebaseerd
op reeds bestaand beleid.
In de antwoordnota naar aanleiding van de
reacties op het ontwerp-streekplan is opge-
nomen dat het bestaande ruimtelijk beleid voor
de Westerschelde dient te worden voortgezet tot
het moment dat het beleidsplan zal zijn vast-
gesteld. Daarbij is aangekondigd dat, evenals
voor de andere Deltawateren het geval is, het
beleidsplan indien en voor zover nodig wat
betreft ruimtelijk relevante onderdelen na vast-
stelling zal worden aangemerkt als uitwerking
van het streekplan.

In het streekplan is opgenomen dat indien
andere plannen en nota's geheel of gedeeltelijk
(mede) kunnen dienen als uitwerking van het
streekplan, er naar gestreefd wordt de in dat
geval vereiste procedure te integreren in de
voor die plannen en nota's gebruikelijke vast-
stellingsprocedure. Derhalve kan dit beleidsplan
tevens, voor zover het ruimtelijke elementen
betreft, worden beschouwd als nadere invulling
van het Streekplan Zeeland. Daarbij is zowel
sprake van concretisering van algemene
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16. Havenactiviteiten in
Sluiskil aan bet kanaal

Terneuzen-Gent.

17. De schorren van
Waarde, één van de vele

natuurgebieden.

beleidslijnen uit het streekplan als van actua-
lisering op onderdelen (zie bijlage 4).
Hierbij wordt aangetekend dat de streekplan-
uitwerking verbonden aan dit beleidsplan uit-
sluitend een bevoegdheid van Gedeputeerde
Staten van Zeeland vormt.
In het Streekplan Zeeland worden als zeehaven-
terreinen aangemerkt: het Sloegebied, het
gebied van de binnen- en buitenhavens van
Vlissingen, het gebied van de Terneuzense
kanaalhavens, TerneuzenWest (zeehaven-
ontwikkeling nader te onderzoeken), Sluiskil-
Oost, de Axelse Vlakte en de terreinen aan de
noord- en zuidzijde van Sas van Gent.
Deze terreinen dienen voor activiteiten waarbij
diep vaarwater nodig is en voor activiteiten die

daar weer mee samenhangen, of voor activitei-
ten die niet in de directe woonomgeving kunnen
worden uitgeoefend.
Op het punt van vaarwegen houdt het Streek-
plan Zeeland rekening met vervanging van de
sluizen bij Hansweert en verruiming van het Ka-
naal door Zuid-Beveland tot klasse VI vaarweg,
inclusief een nieuwe uitmonding bij Wemel-
dinge. De sluizen bij Hansweert zijn inmiddels
klaar; de werken ten behoeve van de verruiming
van het kanaal tot klasse VI scheepvaartweg,
moeten voor een deel nog worden uitgevoerd.
In het kader van het toenstisch-recreatieve
sectorbeleid hebben Vlissingen en het kust-
gebied van West Zeeuwsch-Vlaanderen een
speerpuntfunctie. Mede daarom is de voorma-
lige Vissershaven in Vlissingen als jachthaven
ingericht,

Breskens krijgt de mogelijkheid zijn jachthaven
uit te breiden voor zeezeilers. Verder zal er
worden bezien of er op lokaal niveau nog enige
uitbreiding van vaste ligplaatsen kan plaats-
vinden. Dat mag echter niet conflicteren met
andere functies, met name de beroepsscheep-
vaart. Ten aanzien van de watersport is volgens
het Streekplan Zeeland het beleid in het alge-
meen gericht op het tegengaan van een sterke
ontwikkeling van de recreatievaart op de Wes-
terschelde.

Als natuurgebieden zijn in het streek-
plan aangeduid: de gebieden boven de gemid-
deld hoogwaterlijn (gedeelte Hooge Platen,
gedeelte Paulinaschor, gedeelte schor bij Bath,
schorren tussen Ellewoutsdijk en Baarland en
Het Zwin) en de gebieden die zijn aangewezen
tot Beschermd of Staatsnatuurmonument,
Dit zijn het Verdronken Land van Saeftinge, het
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21. Conflictsituaties
kunnen ook ontstaan als

de belangen van
scheepvaart en natuur

elkaar doorkruisen.

worden in een afgewogen functietoekenning en
het vastleggen van bestemmingen en activi-
teiten. Daarnaast kan ook door op de situatie
toegesneden inrichtings- en beheermaatregelen
zodanig worden gestuurd dat conflicten ver-
meden kunnen worden. Toezicht en handhaving
zijn vervolgens de middelen om het beleid te
ondersteunen en de doelstellingen te
verwezenlijken.
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4. Functies en conflicten

22. Lozingen
verontreinigen het

Westerscheidewater.

Hoewel voor de Westerschelde de
nodige regelingen van kracht zijn. bijvoorbeeld
op het gebied van scheepvaartregulering, de
uniformering van bestemmingsplannen en ook
het Streekplan Zeeland op dit gebied betrekking
heeft, dient de samenhang in het beleid te wor-
den vergroot. Actuele en potentiële conflicten
tussen functies en activiteiten vragen nadere
aandacht.
In tabel 1 is in schemavorm weergegeven welke
functies en activiteiten met elkaar conflicteren of
waar een potentieel conflict ligt en welke functie
of activiteit beschouwd kan worden als de ver-
oorzaker van een bepaald conflict. De meeste
problemen zijn er ten gevolge van de activiteit
"lozingen" en ten gevolge van 'onderhoud en
verbetering vaarweg" als onderdeel van de
scheepvaartfunctie.
Het bekken wordt als ontvangend oppervlakte-
water dermate zwaar belast met verontreinigd

taties. Alhoewel er geen rechtstreeks verband is
aangetoond met de vervuiling is het tekenend
dat bijvoorbeeld bij bot uit de Westerschelde
veel vaker kankerachtige gezwellen voorkomen
dan bij bot in de Oosterschelde. Verder wordt er
niet overal voldaan aan de eisen van consu-
meerbaarheid van mosselen en zeegroenten
(lamsoor, zeekraal). Ook aan de kwaliteitseisen
voor zwemwater wordt niet overal voldaan,
waardoor een actueel conflict aanwezig is met
de oeverrecreatie. Daar de watersporter in het
algemeen weinig direct contact heeft met het
water is voor deze categorie alleen sprake van
een actueel conflict op locaties waar regelmatig
wordt gesurfd, omdat hierbij wel sprake is van
een direct contact met het water.

Vanwege de grote belangen van de
scheepvaart naar en van de industriecentra is
een goede bevaarbaarheid van de Wester-

water en slib, afkomstig van onder meer indus-
triële lozingen, lozingen van (deels ongezuiverd)
huishoudelijk afvalwater en door polderwater-
lozingen, dat het de natuurlijke draagkracht van
het estuarium te boven gaat. Dit leidt tot ver-
stoorde voedselketens in het water, in de
bodem en op de schorren, een verminderde
soortendiversiteit in het oostelijk deel, ongun-
stige condities voor vis in het oostelijk deel en
tot een gestoorde ontwikkeling in de schorvege-

schelde en een goede toegankelijkheid van de
havens van betekenis, Daarom wordt door
middel van omvangrijke baggerwerken sturend
en regulerend opgetreden in de morfologische
processen. Verdere verdieping van de Wester-
schelde in het kader van het programma 48-43
voet zal tot een nog grotere regulering van het
bekken leiden Dergelijke grootschalige ingre-
pen in een natuurlijk systeem roepen conflicten
op met andere functies van het estuarium.
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5. Beleidsontwikkeling

5.1 Inleiding

26. Altijd mooi om naar te
kijken; scheepvaart op de

Westerscheide.

Het Westerscheldebeleid wordt gericht
op het realiseren van de hoofddoelstelling door
het als eerste stap oplossen van de gesigna-
leerde actuele conflicten en vervolgens het
voorkomen van potentiële conflicten en het
daardoor scheppen van een basis voor duur-
zame ontwikkeling "") van het gebied. Deze ont-
wikkeling vereist een op de hoofddoelstelling
gericht beleid binnen de betrokken functies
ofwel sectoren (zoals scheepvaart, visserij,
recreatie, ecologisch functioneren enz.) en een
op die hoofddoelstelling gericht facetbeleid,
waarbij door middel van maatregelen op het
gebied van de ruimtelijke ordening en het
beheer functies met elkaar in harmonie worden
gebracht. In dit hoofdstuk zijn doelstellingen en
maatregelen, ingedeeld in die twee categorieën,
opgenomen. Paragraaf 5.2 omvat beleidsdoel-
stellingen en maatregelen die per functie, res-
pectievelijk beleidssector, dienen te worden
getroffen. Paragraaf 5.3 omvat een zonering
waarin de functies ruimtelijk en wat betreft het
beheer onderling worden afgestemd.

5.2 Beleid per sector
5.2.1 Scheepvaart

en zeehavenactiviteiten

5.2.1.1 Scheepvaart

De Westerscheide is van groot belang
voor de scheepvaart, zowel voor economische
functies binnen als buiten het Deltagebied.
Het rijk aanvaardt dan ook een bijzondere
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de
verbindingen van en naar de havens in het
Westerscheldegebied (tweede Structuurschema
Verkeer en Vervoer). De functie van de hoofd-
route als vaarweg voor de scheepvaart laat tot
op zekere hoogte enig recreatief medegebruik
toe.
Het primaat is echter zo duidelijk dat maat-
regelen voor handhaving en waarborging van
de hoofdfunctie, waar nodig, getroffen kunnen
worden.
De verdieping van de hoofdvaarroute conform
de voorstellen van de Technische Schelde-
commissie vormt onder zekere condities een
uitgangspunt voor dit beleidsplan Wester-
scheide. Deze verdieping is. samen met enkele
andere waterstaatkundige kwesties (water-
kwaliteit van Schelde en Maas, de verdeling van
het Maaswater en het Baalhoekkanaal), nog
onderwerp van overleg met België. De nega-
tieve effecten van de eventuele verdieping van
de Westerscheide dienen afdoende te worden
opgevangen. De maatregelen die in het advies
van de Raad van de Waterstaat zijn aange-
geven, zijn hierbij van belang.

dieping:
Voor de scheepvaart betekent ver-
De mogelijkheid de havens met dieper
stekende schepen te bereiken.
De mogelijkheid van een grotere inten-
siteit van het gebruik van de vaarweg.
Opvaart in één getij naar Antwerpen
wordt ook voor grotere schepen mo-
gelijk.
De mogelijkheid te voldoen aan de
eisen die de strakke vaarschema's met
name van container- en Ro-Ro sche-
pen stellen,
Een bijdrage aan een vlotte en dus
veilige afwikkeling van het scheep-
vaartverkeer door het verlagen van de

3) Met het begrip "duurzame ontwikkeling" wordt gedoeld op de definitie die is opgesteld door de World

Commission on Environment and Development van de VN (1987). Deze definitie luidt: ontwikkeling die voorziet in

de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar

te brengen om ook in hun behoefte te voorzien
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28. De sluizen van
Terneuzen krijgen met

steeds grotere schepen te
maken.

gebonden" gedrag kan immers gevolgen heb-
ben voor een vlotte en veilige afwikkeling van
zeevaart en binnenvaart.

5.2.1.2 Zeehavenactiviteiten

Wat betreft havens en bedrijfsactivi-
teiten op Nederlands grondgebied wordt er,
globaal gesproken, vanuit gegaan dat de
bestaande reserves op zeehavenindustrieterrein

toereikend zijn om nieuwe ontwikkelingen plaats
te bieden op middellange termijn. Dit is inclusief
de planologische reserveringen in de Kanaal-
zone ZeeuwschVlaanderen, waarbij vooralsnog
geen rekening wordt gehouden met nieuwe
ontwikkelingen buitendijks ten westen van
Terneuzen.
Ontwikkelingen op dit terrein zijn bij het beleids-
plan betrokken voor zover van betekenis voor
het gebruik binnen het eigenlijke plangebied.
Dit geldt ook omgekeerd wanneer ontwikke-
lingen op het terrein van de scheepvaart van
belang zijn voor de haven- en industrie-ontwik-
keling.
De zeescheepvaart heeft de laatste decennia
ingrijpende veranderingen ondergaan op tech-
nisch en economisch gebied. Oorzaak hiervan
was een snelle groei van de te vervoeren
omvang van de lading en een toename van de
gemiddelde vervoersafstand. De aangevoerde
hoeveelheden zijn sterk toegenomen, zowel in
de op- en overslag als ten behoeve van bedrij-
ven in het havengebied. Ook verhoudingsgewijs
is de ontwikkeling in het Deltagebied belangrijk
geweest voor de regionale en nationale eco-
nomie.
Voor het gebruik van de Westerschelde en de
havenbekkens is de verandering in de kwaliteit
van het vervoer zeker zo belangrijk. Daarbij is
niet alleen de samenstelling van de goederen-
stroom aan de orde, maar ook de vervoerswijze.
De gewijzigde verhoudingen, het transport van
gevaarlijke stoffen, het container roll-on/rolloff
vervoer en het steeds grotere buiktransport
eisen voortgaande aanpassing en beveiliging
van de vaarweg en de havenfaciliteiten.
Aanpassing van havenfaciliteiten is doorgaans
een kostbare maar succesvolle aangelegen-
heid; vooral ter stimulering van de handels/
transportfunctie van de havens.

29. Een moderne manier
van vervoer over het

water; rol! on - rolt off.
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30. Het zenuwcentrum van
de walradarketen te

Vlissingen - het Schelde-
coördinatiecentrum - waar
vandaan de veiligheid op
de Westerschelde wordt

bewaakt.

Ontwikkelingen op dit terrein in de haven-
gebieden kunnen noodzakelijk zijn om ook in
Nederlandse havengebieden de kansen te
benutten die een eventuele verdieping van de
Westerschelde biedt. Toekomstige ontwikke-
lingen in de op- en overslag zullen zeker wat de
bulkgoederen betreft meer te maken hebben
met een herverdeling van wereldhandeis-
stromen dan met een opgaande trend in het
totale vervoer per schip, terwijl groei zich vooral
zal voordoen in moderne vervoerswijzen van
consumentenprodukten. Beschouwd vanuit de
economische functie van het gehele Wester-
scheldegebied, is het van belang dat vooral ook
kwalitatieve maatregelen in de havenbekkens
getroffen kunnen worden die de economische
functie van deze belangrijke transportas
versterken.

5.2.1.3 Veiligheidsbeleid

Met het toenemen van de scheepvaart
en de schaalvergroting daarvan, alsmede het
toegenomen vervoer van gevaarlijke stoffen met
risico's voor mens en milieu in een wijdere om-

geving is overheidsbemoeienis met de veilig-
heid van de scheepvaart steeds belangrijker.
De gevolgen van een ongeval beperken zich
immers niet meer tot het schip en de bemanning
daarvan.
Voor het vergroten van de veiligheid van de
scheepvaart zijn in het algemeen verschillende
soorten instrumenten beschikbaar:

infrastructuur verbeteren;
wetgeving/reglementering en hand-
having/opsporing;

- begeleiding/voorlichting.

In aanvulling op deze preventieve
maatregelen bestaat de mogelijkheid tot het
treffen van curatieve maatregelen (brand-

blussen, olie opruimen e.d.). Voor een overzicht
van taken en verantwoordelijkheden op het
gebied van de veiligheid van en voor de
scheepvaart wordt verwezen naar bijlage 6.

Gesignaleerd moet worden dat ingeval
van aanpassing of uitbreiding van de regel-
geving veranderingen doorgaans alleen zinvol
kunnen worden aangebracht, nadat hierover
met België overeenstemming is bereikt.
Op grond van het verdrag van 1839 dient de
reglementering op de Westerschelde te
geschieden in gezamenlijk overleg en overeen-
stemming tussen België en Nederland).
Eenzijdig doorgevoerde maatregelen dragen
bovendien het risico van concurrentievervalsing
tussen havengebieden in zich.
De nadere accenten met betrekking tot de aan-
scherping van het beleid gericht op een grotere
veiligheid van de scheepvaart dienen, door-
gaans na nadere bestudering en uitwerking, te
worden overwogen met betrekking tot:

De uitrusting van de schepen met navi-
gatiemiddelen of het geven van infor-
matie ten behoeve van de navigatie.
Voor de zeevaart wordt in de loop van
1991 de Schelde-radarketen operatio-
neel '). De binnenvaart krijgt ook be-
geleiding vanaf deze walposten; het
invoeren van een wettelijke verplichting
tot het aan boord hebben van navi-
gatiemiddelen als kompas en marifoon
zou daarbij een goede aanvulling zijn.

De vaarsnelheid op het traject Terneu-
zen-Hansweert en bij Walsoorden.
Vooral op het traject Hansweert-Ter-
neuzen vaart zeescheepvaart te zamen
met binnenvaart en recreatievaart; dit
geeft soms aanleiding tot moeilijke
situaties wanneer in koppelverband
varende binnenschepen te maken
krijgen met de hekgolf van snelvarende
zeeschepen, Daarbij breken soms kop-
peldraden, soms worden bolders ont-
zet en een enkele keer loopt het gehele
duwconvooi gevaar voor zinken.
Ook tussen Hansweert en Antwerpen
komt dit overigens voor.
Daarnaast hebben schepen die laden
of lossen in de haven van Walsoorden
soms last van translatiegolven, veroor-
zaakt door snel voorbijvarende zee-
schepen (breken van meerdraden).
Het is de vraag of hier sprake is van
"goed zeemanschap" bij de betrokken
zeeschepen. Het verschijnsel van
hinder door haalgolven neemt wellicht
in de toekomst toe (toename container-
vaart, komst 4-baks duwvaart).

") Binnenkort zal na een onderhandelingspreiode van ca. 10 jaar het nieuwe Scheepvaatregiement
Westerschelde ter ratificatie aan de beide parlementen worden aangeboden. Nieuwe wetten en reglementen die
de scheepbaart betreffen dienen ook weer gezamenlijke instemming te verkrijgen.
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31 De - onbemande -
radarpost bij Waarde

Gezocht zou moeten worden naar
maatregelen die te hard varen van zee-
schepen bij het passeren of oplopen
van binnenschepen en eventueel bij
het passeren van de haven van Wals-
oorden afdoende tegengaan.
Door Rijkswaterstaat is inmiddels
onderzoek uitgevoerd naar de omvang
en oorzaak van de haalgolven in de
haven van Walsoorden; de resultaten
hiervan geven echter geen aanleiding
om hier op korte termijn maatregelen te
treffen. Overigens is met het gereed-
komen van de walradarketen ook con-
trole op te snel varen mogelijk.
Eventuele snelheïdsbeperkende maat-
regelen voor de (zee-)scheepvaart
dienen in overleg met België te worden
vastgesteld.

Een verdergaande regulering van het
vervoer van gevaarlijke stoffen.
In het verleden is met name het ver-
voer van LPG over water onderwerp
van studie geweest om op dit gebied
nadere regelingen te treffen. Er worden
echter veel meer gevaarlijke stoffen
vervoerd over de Westerschelde. In dit
kader kan onder andere op het vervoer
van radio-actieve materialen per schip
worden gewezen.
Ten aanzien van dit onderwerp is in
1985 het zogenaamde reglement ver-
voer gevaarlijke stoffen met zeesche-
pen (rvgz) van kracht geworden; dit is
een nationaal geldende regeling met
de voorschriften voor zeeschepen met
gevaarlijke stoffen die naar Nederland-
se havens varen of via de Wester-
schelde naar de Belgische havens,
Eventuele verandering van deze regels
ligt in handen van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat en heeft inter-
nationale aspecten.

Uitwerking van dit punt zou kunnen
inhouden:
a. Onderzoek naar de ervaringen met

de huidige wetgeving en peilen van
de eventuele behoefte aan verbete-
ring (op welke gebieden en in welke
mate).

b. Onderzoek of de geïnventariseerde
"extra" behoeften kunnen worden
gerealiseerd binnen de huidige
wetgeving en het huidig niveau aan
wetshandhaving.

c. Indien b negatief uitvalt: concreti-
seren van de behoefte aan nieuwe
regels of maatregelen. Indien men
hierbij over alle gevaarlijke stoffen
spreekt, betekent dat ca. 50% van
de zeescheepvaart. Het invoeren,
maar vooral het operationeel hand-
haven van een vergunningenstelsel
moet illusoir worden geacht.
Haalbare opties kunnen zijn het ge-
bruik van de Schelde-Radarketen
voor die schepen, gecombineerd
met een meidplicht en verscherpte
loodsplicht.

Geleiding van recreatievaart.
Gesteld kan worden dat, indien de
gebruikers zich houden aan de regels,
conflictpunten tussen beroepsvaart en
recreatievaart niet aanwezig behoeven
te zijn. Conflicten kunnen ontstaan bij
onbekendheid met het vaarwater en/of
de regels en bij menselijke fouten.

Onderzoek zou kunnen omvatten:
a. Hoe kan onbekendheid met het

vaarwater worden verminderd.
b. Hoe is onbekendheid met de regels

en handelen in strijd met de regels
te verminderen.

c. Na antwoord op a en b zou nog
bezien kunnen worden in hoeverre
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33. Lamsoor en zeekraal
zullen weer geschikt zijn

voor menselijke
consumptie, wanneer aan

de doelstellingen uit het
beleidsplan wordt

voldaan.

34. Bij eb worden de
getijdegeulen zichtbaar,

een kenmerk van de
morfologische dynamiek

van het gebied.

rivierwater aangevoerde voedingsstoffen, ver-
ontreinigingen en slibdeeltjes vertonen een
dergelijke gradiënt.
Een tweede kenmerk van een estuarium is de
morfologische dynamiek; deze komt tot uitdruk-
king in het stelsel van hoofd- en nevengeulen,
diepe en ondiepe watergebieden, intergetijden-
gebieden en schorren, duinen en sluftergebie-
den, waar processen plaatsvinden van verdie-
ping en verondieping, aanzanding en afslag.

De aanwezigheid van gradiënten en morfolo-
gische dynamiek vormt de basis voor de
verscheidenheid aan aquatische en terres-
trische levensgemeenschappen.
Enkele kenmerkende voorbeelden hiervan zijn:

de kinderkamerfunctie van de ondiep-
watergebieden;
de vogelfunctie van intergetijden-
gebieden en schorren;
de vegetatie van schorren;
de levensgemeenschappen van de
"slufter"-gebieden,

Het beleid ten aanzien van de Wester-
schelde is gericht op het behoud en de ver-
sterking van de natuurfunctie, vanwege het
estuariene karakter van de gradiënten, van de
morfologische dynamiek en van de daarmee
samenhangende aquatische en terrestrische
levensgemeenschappen.
Daartoe worden in deze paragraaf concrete
doelstellingen en maatregelen geformuleerd.
In de paragrafen 5.2.2.1 t/m 5.2.2.3 komen de
diverse gradiënten in water en bodem aan de
orde In paragraaf 5.2.2.4 staan de morfolo-
gische structuur en dynamiek centraal. Bij elk
van deze paragrafen wordt ingegaan op de
aquatische en terrestrische levensgemeen-
schappen,

Zonerings- en andere maatregelen om onder
andere de natuurfunctie van de Westerschelde
te versterken, worden behandeld in paragraaf
5,3.

5.2.2.1 Zuurstof- en nutriënten-
huishouding

De Westerschelde wordt in hoge mate
belast met zuurstofbindende stoffen en nutriën-
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De zuurstofgehalten in de rivier, het
overgangsgebied en de Westerschel-
de dienen de natuurlijke referentie-
waarde (> 5 mg/l) te benaderen.
In de (Wester)schelde wordt de terug-
keer nagestreefd van anadrome vis-
soorten als elft, fint, steur en zalm.
Dit zijn vissen die (periodiek) vanuit
zee naar het zoete bovenstroomse
gebied trekken om daar te paaien.

Maatregelen

Korte termijn
Tijdens de 2e Internationale Conferen-
tie over de Bescherming van de
Noordzee is door de deelnemende
landen (waaronder Nederland en
België) besloten tot een halvering van

36. In het beleidsplan
worden doelstellingen

uiteengezet die erop
gericht zijn de veel

voorkomende visziekten
terug te dringen.

de fosfaat- en stikstofemissies.
Voor Nederland zijn deze doelstellin-
gen opgenomen in het Nationaal
Milieubeleidsplan, de Structuurnota
Landbouw en de derde Nota water-
huishouding. Concretisering van de
doelstellingen en het aangeven van de
eisen aan de diverse sectoren vinden
plaats in het Beheersplan Rijkswateren
(1991) en het Provinciaal Waterhuis-
houdingsplan. Inmiddels is er tussen
het Rijk, het Interprovinciaal Overleg en
de Unie van Waterschappen een
bestuursakkoord gesloten; hierin is de
afspraak vastgelegd om per 1 januari
1995 te komen tot een gemiddelde

fosfaatverwijdering door rioolwater-
zuiveringsinrichtingen van 75%.
De volledige ingebruikname van de
bestaande Belgische rioolwater-
zuiveringsinrichtingen zal in principe
ook leiden tot een reductie van de
stikstof- en fosforbelasting.
Deze reductie zal echter niet voldoen-
de zijn om de belasting te halveren.

-- Tevens is het op korte termijn (uiterlijk
in 1995) noodzakelijk de stikstof- en
fosforbelasting door industriële lozin-
gen met 50% te reduceren.
Thans worden de vergunningen van de
Nederlandse industriële lozingen om
deze reden reeds herzien.
De zuurstothuishouding in het oos-
telijke deel van de Westerschelde en
van de rivier de Schelde kan worden
verbeterd door een versnelde uitvoe-
ring van het Belgische zuiverings-
programma. Ook het Nederlandse
programma dient zo snel mogelijk te
worden afgerond.

Een saneringsscenario, gebaseerd op
een reductie van zuurstofbindende
stoffen met 70%, zal resulteren in het
bereiken van de basiskwaliteitsnorm te
Schaar van Ouden Doel. Voor de
Schelderivier zijn naar verwachting nog
grotere saneringen nodig om deze
norm te halen,
Het Zoommeer zal zodanig worden
doorgespoeld dat de schommelingen
in het verloop van het chloridegehalte
op de Westerschelde binnen het
natuurlijke traject blijven,
De belasting van de Westerschelde
door slibdeeltjes dient te worden terug-
gedrongen. Ook dienen de stortingen
van specie, afkomstig van de aanleg
van bijvoorbeeld nieuwe haven- of
sluiscomplexen, zo mogelijk te worden
beperkt.

Middellange termijn
Er zal een actieprogramma worden
opgesteld waarin maatregelen voor de
middellange termijn worden opgeno-
men die gericht zijn op het bereiken
van de gestelde doelen.

5.2.2.2 Microverontreinigingen

De groep van anorganische micro-
verontreinigingen bestaat uit zware metalen
zoals bijvoorbeeld cadmium, kwik en lood.
In kleine hoeveelheden is een aantal zware
metalen onmisbaar voor de groei van organis-
men, maar in hoge concentraties kunnen zij
toxisch zijn.

Organische microverontreinigingen
zoals PAK's en PCB's komen zelden of nooit van
nature in het zeewater voor. Deze stoffen kun-
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37. Op alle mogelijke
manieren wordt het water

van de Westerschelde
vervuild. Onder meer door
ongezuiverde lozingen op

het oppervlaktewater.

indicator wordt aangemerkt voor de
effecten van organotinverbindingen.
Effecten op de voortplanting van
bodemdieren- en visetende vogels
dienen te worden voorkomen.
De PCB-gehalten in bodemdieren die-
nen met 80% te worden gereduceerd.
De TBT-gehalten moeten worden
gereduceerd tot 0.001 jig/l.
Het gehalte aan microverontreinigin-
gen dient zo laag te zijn, dat de
huidige, relatief hoge, frequentie van
ziekten bij platvis in het oostelijk deel
aanmerkelijk wordt verkleind.
Planten als lamsoor en zeekraal, en
organismen als mosselen, dienen aan
de gestelde normen voor menselijke
consumptie te voldoen.

Middellange termijn
Het streven is gericht op een estuarium
met een zodanige water- en bodem-
kwaliteit dat deze geen belemmering
meer vormen voor de optrek van zout-
water-vissoorten, zoals elft, fint, steur
en zalm. naar de in zoet water gelegen
paaigebieden en dat er weer een
levensvatbare populatie van de zee-
hond aanwezig is die er van nature
thuishoort.
De lozingen van (an-)organische
microverontreinigingen worden
vergaand gereduceerd (anorganische
50-90%; organische ca. 90%}.
De PCB-gehalten in bodemdieren
worden met tenminste 90% beperkt.

Maatregelen

Korte termijn
Er is een aanzienlijke reductie in het
stroomgebied van de Westerschelde
noodzakelijk van de belasting met

organische en anorganische micro-
verontreinigingen. In het algemeen zal
deze reductie ca. 50% dienen te
bedragen. Voor een aantal stoffen zal
echter een reductie in de orde van
grootte van 90% dienen te worden
bereikt; het gaat hierbij om prioritaire
stoffen als PCB's, TBT, PAK's, organo-
chloor pesticiden en cadmium. Om dit
reductiepercentage te bereiken zal een
actieprogramma worden opgesteld
voor het afstromingsgebied van de
Westerschelde en het Kanaal Terneu-
zen-Gent. Invulling van het reductie-
programma dient met kracht en in
overleg met België ter hand te worden
genomen.

In het actieprogramma zal in elk geval
worden opgenomen dat het sanerings-
programma van de Nederlandse
communale lozingen moet worden af-
gerond.
In het actieprogramma zullen ook
andere stoffen van antropogene her-
komst (zuren, complexvormers) die het
milieu verontreinigen, worden opgeno-
men.
De saneringsinspanning door fabrie-
ken moet worden gestimuleerd door
gebruik te maken van de mogelijk-
heden die de WVO biedt.
Bestaande en nieuw te vestigen bedrij-
ven dienen hun afvalwater met de best
bestaande methoden te zuiveren, voor
zover het zwarte lijst stoffen betreft.
Dit zijn stoffen als kwik en kwikverbin-
dingen, cadmium en cadmiumverbin-
dingen en een groot aantal organische
microverontreinigingen (in het Rijn-
actieprogramma en het Noordzee-
actieprogramma worden 40 van der-
gelijke stoffen genoemd). Overige stof-
fen die relatief minder schadelijk zijn
dienen bedrijven met de best uitvoer-
bare technieken uit hun afvalwater te
verwijderen. In het Westerschelde-
gebied is het saneringsprogramma van
enkele bedrijven nog in uitvoering; het
betreft hier de sanering van lozingen
van PAK's, tin- en organotinverbin-
dingen en fenolen.

Aanvragen voor lozingsvergunningen
zullen worden getoetst aan de water-
systeemdoelstellingen van de Wes-
terschelde.
Bij sanering van vervuilde water-
bodems moet een zodanige oplossing
worden gezocht voor de berging van
de specie, dat het geen vervuilings-
bron van enige betekenis kan zijn voor
het grond- en oppervlaktewater.

Middellange termijn
Er zal, bij voorkeur in samenwerking
met België en het bedrijfsleven, een
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38. De koelwaterlozing bij
de kerncentrale te

Borssele beïnvloed! de
watertempera tuur.

bodem van havens langs de Wester-
schelde. De sanering van deze
lozingen dient te worden voortgezet.
Een verdergaande verontreiniging van
de waterbodem kan worden tegen-
gegaan door het stellen van een grens
aan de totale vracht aan verontrei-
niging die via speciestortingen (van
specie die niet voldoet aan de alge-
mene milieukwaliteit) in het systeem
wordt gebracht. Voor de Westerse hel-
de wordt voor het normale onder-
houdsbaggerwerk in de periode
1986- 1995 een reductie met 50%
nagestreefd van de totale vracht aan
verontreinigingen ten gevolge van het
storten van baggerspecie.

Voor de Westerschelde geldt dat er
vanaf 1 januari 1991 geen baggerspe-
cie mag worden gestort die afkomstig
is van baggervakken die worden beïn-
vloed door directe lozingen en waar-
van de kwaliteit in klasse 3 valt.
Het verspreiden van klasse 4 specie
was al niet meer toegestaan.
Thans gaat het hierbij om specie af-
komstig uit de havens langs de Wes-
terschelde en de Drempel van Zand-
vliet. Voor de berging van deze specie
dient de ontwikkeling van scheidings-
en reinigingstechnieken, in combinatie
met geïsoleerde stort te worden voort-
gezet.

Door calamiteiten kunnen vooral de
drempels in de vaargeul extra vervuild
raken. Aan het terugstorten van specie
dienen in die gevallen beperkingen
gesteld te worden, afhankelijk van de
aard en de mate van verontreiniging.

Het onderhoud van de vaarweg naar
Antwerpen kan vanuit milieu-overwe-
gingen worden geoptimaliseerd door
de meest vervuilde en slibrijke specie
afkomstig uit de Zeeschelde aan het
estuarium te onttrekken.

- Voor de berging van specie afkomstig
uit verontreinigde waterbodems in het
Westerschelde-gebied dient een op-
lossing te worden gevonden. De pro-
blematiek concentreert zich voorna-
melijk op de havens langs de Wester-
schelde. Voor deze probleem-specie in
de provincie Zeeland zijn initiatieven
genomen (instelling Stuurgroep bag-
gerspecie Zeeland) om te komen tot
een depot in of nabij het Westerschel-
de-gebied. In het kader van een MER
zal een afweging worden gemaakt
tussen landlocaties, dijkgebonden
locaties en berging in een eiland of in
diepe putten.

Middellange termijn
De toetsingswaarden zullen verder
worden aangescherpt om de doel-
stellingen voor het watersysteem te
realiseren.
Bij verbetering van de waterkwaliteit
zal worden overgegaan tot sanering
van de waterbodems conform het
Saneringsprogramma waterbodem
rijkswateren.

5.2.2.4 Morfologische structuur en
dynamiek

Om meerdere redenen is een herzie-
ning van het beleid ten aanzien van de mor-
fologische structuur en dynamiek noodzakelijk.
In de afgelopen jaren zijn de ecologische
gevolgen van de inpolderingen in het verleden
en de bagger- en startactiviteiten in de laatste
decennia duidelijk naar voren gekomen: beper-
king van de geuldynamiek. beïnvloeding van de
vogel- en kinderkamerfunctie door afname van
areaal en waarde van intergetijden- en ondiep-
watergebied en de snelle verlanding van het
Land van Saeftinge. Ook zal er op termijn een
oplossing gevonden dienen te worden voor de
berging van onderhoudsbaggerspecie, omdat
de thans in gebruik zijnde locaties binnen af-
zienbare tijd vol zullen zijn. Bij ongewijzigd
beleid zullen deze effecten bij eventuele uitvoe-
ring van het verdiepingsprogramma 48-43 voet
aanmerkelijk toenemen.

Zoals hierna zal worden uitgeengezet
is er een beleid mogelijk dat tegemoet komt aan
de belangen verbonden aan de scheepvaart-
functie, terwijl tevens de waarde van het Wester-
scheldegebied, uit het oogpunt van ecologie,
natuur en visserij, ten opzichte van de huidige
situatie op een hoger niveau kan worden ge-
bracht. /
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39. Natuurgebied Het
Zwin dreigt te verzanden.

aantal stortlocaties zijn gelegen, niet volgestort.
Dit heeft tot gevolg dat de stroomsnelheden ter
plaatse zo hoog blijven, dat een aanzienlijk deel
van de gestorte specie uiteindelijk weer naar de
baggerlocaties wordt getransporteerd. Een deel
blijft wel achter in de omgeving van de stort-
locaties, wat vooral tot uitdrukking komt in de
verhoging van de platen. Dat het benodigde
baggerwerk desondanks niet afneemt komt
onder andere door aanvoer van sediment uit het
westelijke deel. Van de gestorte specie ter
bestrijding van de buitenbochterosie komt het
overgrote deel in betrekkelijk korte tijd weer op
de baggerlocaties terecht.
Het onderhoudsbaggerwerk in het oostelijke
deel kan bij eventuele uitvoering van de
verdieping toenemen tot ca. 12 min. m' per jaar.
De ecologische effecten zullen daarmee even-
redig toenemen.

De volgende alternatieven voor het
omgaan met de baggerspecie zijn onderzocht: 5)
A Handhaven van de nog aanwezige

dynamiek en structuur in het oostelijke
deel. De mogelijkheden voor de niet in
hel gebied zelf te bergen specie (ca.
5 min. rrV per jaar) zijn:
A-1 berging in het westelijke deel;
A-2 verwijdering uit het systeem.

B Berging in de nevengeulen, met glo-
baal als varianten:
B-1 opvullen tot laagwaterniveau;
B-2 opvullen tot hoogwaterniveau.

Het belangrijkste verschil tussen A en B is dat:
volgens alternatief A een meervoudig
geulenstelsel ten oosten van Hans-
weert gehandhaafd blijft, waarbij ech-
ter de baggerintensiteit en daarmee de

beperking van de dynamiek en de
overige ecologische gevolgen sterk
zullen toenemen ten opzichte van de
huidige situatie;
volgens alternatief B de baggerinten-
siteit en daarmee de gevolgen ervan
tot een aanzienlijk lager niveau dan het
huidige zal afnemen; hiertoe moet
echter het meervoudige geulenstelsel
tussen Hansweert en Bath worden op-
gegeven.

Bij eventuele uitvoering van de verdie-
ping zal de baggerintensiteit bij alternatief A op
het anderhalfvoudige en bij alternatief B op de
helft van het huidige niveau liggen.
Alternatief A-1 komt overeen met de oplossing
volgens het "Verdiepingsrapport 48-43 voet".
Vanwege de verwachte verslechtering van de
bodemkwaliteit van het westelijk deel volgens dit
scenario werd deze bergingsmethode afge-
wezen door de Raad van de Waterstaat.
Alternatief A-2 heeft dit nadeel niet en zal op
termijn resulteren in een wat lagere bagger-
intensiteit dan A-1. De te onttrekken specie (ca.
5 min. m-Yjaar) kan worden gebruikt om in de
zandbehoefte te voorzien. Om discrepanties
tussen vraag en aanbod op te vangen zullen
mogelijk depots buiten het systeem moeten
worden aangelegd. Wel moet daarbij rekening
worden gehouden met de zandbalans van het
gehele bekken. Doordat in alternatief A-2 grote
hoeveelheden specie in het oostelijke deel aan
het systeem worden onttrokken, bestaat met
name ten westen van Hansweert de kans op
erosie en oeveraantasting.
Door de toename van de baggerintensiteit
betekent alternatief A een verslechtering van de
huidige situatie ten aanzien van de morfolo-
gische en ecologische aspecten en biedt
derhalve geen uitzicht op realisering van de
beleidsdoelstellingen.

De afname van de baggerintensiteit volgens
alternatief B kan worden bewerkstelligd door het
geulen-platengebied ten noorden van het
Zuidergat tussen Hansweert en Bath - hierna te
noemen het "Valkenissegebied" - aan het
stroomvoerende profiel te onttrekken.
Hierdoor wordt het gehele getijvolume door het
Zuidergat gedwongen, zodat het bij de water-
beweging behorende geulprofiel dichter bij het
voor de scheepvaart benodigde profiel komt te
liggen. Het onttrekken aan het stroomvoerende
profiel zou mogelijk gerealiseerd kunnen worden
door de gecombineerde werking van een aan te
leggen stroomgeleidingsconstructie (bijvoor-
beeld een leidam) en een op beperking van de
stroomsnelheden gerichte inrichting van het
Valkenissegebied. Hiermee zou het terugtrans-
porteren van sediment naar de hoofdgeul
- waardoor het "rondpompen" ontstaat - gemini-
maliseerd kunnen worden. Dit vormt, naast het

••) Inmiddels heeft vooronderzoek in het kader van het project 'Oostwest' nieuwe inzichten opgeleverd.
Hiervoer zal in de twee-jaarlijkse evaluatie nader worden gerapporteerd.
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zichzelf op grotere diepte houden van de hoofd-
geul, de tweede bijdrage aan de afname van
het benodigde onderhoudsbaggerwerk.
Nader onderzoek omtrent de voorgestane
inrichting van het Valkenissegebied is echter
gewenst, mede in relatie tot de kraamkamer-
functie, de mogelijkheden van natuurbouw en
de beperking van de verontreiniging in het
gebied.
Een zodanige inrichting en afscherming van het
gebied is mogelijk dat sedimentatie kan plaats-
vinden, waardoor slik- en schorvorming, zoals in
het Land van Saeftinge, mogelijk wordt. Door de
afname van baggerintensiteit en toename van
areaal aan sedimentatiegebieden wordt boven-
dien de versnelde verlanding van laatst-
genoemd gebied tegengegaan.
Een inrichting van het Valkenissegebied met
een zo laag mogelijke bodemligging, dus
ongeveer volgens alternatief B-1, biedt de beste
uitgangssituatie voor een natuurlijke ontwikke-
ling tot een ecologisch waardevol gebied.
Bovendien wordt hierdoor de komberging mini-
maal beïnvloed.

In de hoofdgeul zullen in eerste instantie de
stroomsnelheden met 10 a 20% toenemen.
Hoewel dit voor de scheepvaart niet bezwaarlijk
is, zullen door de verruiming van de hoofdgeul,
al dan niet bevorderd door baggeren, de snel-
heden weer afnemen. Om de negatieve gevol-
gen van de verdieping op de Westerschelde te
minimaliseren, zullen oeverbeschermingswerken
moeten worden uitgevoerd om buitenbocht-
erosie en de daarmee gepaard gaande afname
van platen en schorren te voorkomen.
Waar deze maatregelen nu de met hetzelfde

doel plaatsvindende baggerspeciestortingen
zullen vervangen, wordt tevens een verdere
afname van het onderhoudsbaggerwerk
bevorderd.

Vanwege de duidelijk betere mogelijk-
heden om de beleidsdoelstellingen te realiseren
zijn de hierna geformuleerde maatregelen geba-
seerd op een keuze voor alternatief B-1.
Bij het faseren van de realisering om de meest
gewenste eindsituatie te vinden, is combinatie
met A-2 mogelijk,
Bij eventuele uitvoering van de verdieping 48-43
voet zou eenmalig ca. 10 min. rrv baggerspecie
extra vrijkomen. Wanneer deze hoeveelheid niet
ingepast kan worden in de realisering van alter-
natief B-1 zouden eenmalig de delen van het
Middelgat beneden NAP - 20 m als stortlocaties
gebruikt kunnen worden, mits dit niet leidt tot
verspreiding van vervuilde specie.

Maatregelen

Korte termijn
- Slechts zoveel specie wordt gebag-

gerd en gestort als strikt noodzakelijk
is om het overeengekomen profiel van
de hoofdgeul te handhaven.

- . Onderhoudsbaggerwerk wordt zoveel
mogelijk gecombineerd met zand-
winning. Niet in het oostelijke deel te
bergen onderhoudsspecie wordt, reke-
ning houdend met de zandbalans, ter
beschikking gesteld van de zandwin-
ning tot een nader te bepalen hoeveel-
heid per jaar.

40. Slik en schorvorming
moet worden bevorderd.
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41. Onderhoudsbagger-
werk op de drempels is

noodzakelijk om de
vaargeul overal op een

minimale diepte te
houden.

42. Recreatie aan de
Zeeuwsen Vlaamse oever.

De gevolgen voor het systeem van de
aan te leggen Westerschelde Oever-
verbinding zijn in de MER-procedure
en de tracéprocedure meegenomen,
De afweging en besluitvorming hebben
zich in dat kader afgespeeld. In een
latere fase zullen de resultaten hiervan
worden opgenomen in het beleidsplan.
De erosie van schorranden, slikken en
vooroevers van waterkeringen wordt
voorkomen door middel van bagger-
speciestortingen of (steen-)bestor-
tingen.
De delen van het Middelgat beneden
NAP -20 m worden vooralsnog
gereserveerd voor een eventuele een-
malige baggerspeciestorting ten be-
hoeve van het verdiepingsprogramma
48-43 voet, mits dit niet leidt tot ver-
spreiding van vervuilde specie.

Middellange termijn
De nevengeulen in het gebied tussen
Hansweert en Bath worden opgevuld
tot een zo laag mogelijk niveau (ca.
LW-niveau) waarbij een optimum wordt
gezocht tussen de (toekomstige) eco-
logische waarde van het gebied, mini-
maal onderhoudsbaggerwerk en de
ontlasting van het Land van Saeftinge
als sedimentatiegebied. Nader onder-
zoek naar stroomgeleiding en erosie-
en sedimentatieprocessen in het
gebied is gewenst.
Als stroomgeleiding en erosierem voor
het Valkenissegebied zou een leidam
aangelegd kunnen worden. Nader on-
derzoek moet de effectiviteit, de situ-
ering en de vormgeving uitwijzen.
De voorwaarden voor het gaan op-
treden van sedimentatie in het Valke-
nissegebied zullen niet worden gereali-
seerd, voordat de kwaliteit van het
baggerslib zodanig is verbeterd dat
geen achteruitgang van de bodem-
kwaliteit ter plaatse optreedt.

De wijze van bestrijding van buiten-
bochterosie - baggerspeciestorttngen
of oeverbeschermingswerken - wordt
per locatie nader afgewogen tegen de
noodzaak tot beperking van het onder-
houdsbaggerwerk, voorkoming ver-
snelde verslibbing/verzanding van
schorren en beperking van het opper-
vlak aan morfologisch instabiele
gebieden.

- Tijdens de gefaseerde opvulling van
de nevengeulen worden de voor de
zandwinning te onttrekken hoeveel-
heden afgestemd op de dan overtol-
lige specie. Na de opvulling worden de
te onttrekken hoeveelheden opnieuw
vastgesteld op basis van de bij de
nieuwe evenwichtssituatie behorende
sedimentbalans van het systeem.

5.2.3 Recreatie
Het huidige recreatieve gebruik van de

Westerschelde wordt gekenmerkt door zeer in-
tensieve vormen van strand- en oeverrecreatie
in het mondingsgebied enerzijds en vooral
extensieve recreatievormen verspreid over de
rest van het plangebied anderzijds.
Het beleid is er in zijn algemeenheid op gericht
de huidige recreatieve mogelijkheden minimaal
op hetzelfde niveau te handhaven en daar waar
nodig de noodzakelijke voorwaarden voor te
scheppen. Daarnaast is het beleid erop gericht
om beperkte uitbreiding van de recreatie toe te
staan in de gevallen waarin dit na afweging van
alle relevante belangen wenselijk wordt geacht.
Gelet op het internationale karakter van de
stranden zijn in het mondingsgebied ruimere
recreatieve mogelijkheden aanwezig.
Wat de platen (met uitzondering van het Hooge

51







BELEIDSPLAN WESTERSTHELDE

45. De recreatieve druk op
het natuurgebied Het Zwin

verdient speciale
aandacht.

46. Ook voor sportvissers
is de Westerschelde-oever

aantrekkelijk.

Speciale aandacht verdient de recrea-
tieve druk door strandbezoekers op het natuur-
gebied Het Zwin. Recreatief medegebruik is hier
aanvaardbaar voor zover dit het huidige gebruik
niet te boven gaat. Aanvullende inrichtings- en
beheermaatregelen (bijv. conform de aanpak in
de Verdronken Zwarte Polder) waarmee de druk
op de natuurwaarden kan worden verminderd
zijn noodzakelijk.
De Verdronken Zwarte Polder heeft de aandui-
ding natuurbehoud (zie Zoneringskaart).
Deze aanduiding houdt niet in dat hier geen
recreatief medegebruik kan plaatsvinden.

Recreatief gebruik op het huidige niveau is in
delen van het gebied aanvaardbaar.
Nadere ruimtelijke regulatie van de recreatie is
hier gewenst.

Voor de dijk- en oeverrecreatie ten
oosten van de lijn VlissingenBreskens geldt dat
op lokaal niveau uitbreiding van de thans aan-
wezige voorzieningen in de vorm van strandjes,
parkeervoorzieningen en dergelijke, mogelijk is.
Eventuele uitbreidingen dienen plaats te vinden
op locaties die geen conflicten opleveren met
kwetsbare natuurwaarden of andere functies.
Op bijgevoegde Zoneringskaart is aangegeven
welke oeverstroken in beginsel in aanmerking
kunnen komen voor uitbreiding van oever-
recreatie voor zover andere belangen, zoals
waterkering, vaarweg en natuurbehoud, zich
daar niet tegen verzetten.
Voorshands lijken in ieder geval de gemeente-
lijke wensen te kunnen worden gehonoreerd ten
aanzien van camping Scheldeoord (Baarland)
en een deel van de kop van Hontenisse.
Wat betreft locaties waar thans oeverrecreatie
leidt tot verstoring van natuurgebieden, dient er
naar te worden gestreefd in de nabijheid aflei-
dende voorzieningen te realiseren.

5.2.3.4 Sportvisserij

De Westerschelde is in verband met
de intensieve scheepvaart en de sterke stro-
mingen minder aantrekkelijk voor sportvisserij
vanuit kleine bootjes dan andere Deltawateren.
Bovendien speelt ook hierbij de waterkwaliteit
een rol.
Thans zijn voorzieningen in de vorm van enkele
trailerhellingen en specifieke plaatsen in havens
aanwezig. Uitbreiding is mogelijk voor zover
geen conflicten ontstaan met andere functies.
Nieuwe voorzieningen nabij de hoofdvaargeul of
nabij kwetsbare natuurgebieden dienen te
worden vermeden.
Voor de sportvisserij vanaf de oevers geldt dat
toename geen bezwaar ontmoet voor zover het
dijkvakken betreft die niet gelegen zijn in de
directe nabijheid van kwetsbare gebieden.
Uitbreiding van de parkeervoorzieningen en het
aantal dijkovergangen is gewenst op locaties
waar dergelijke voorzieningen in de directe
nabijheid ontbreken.
Eventuele initiatieven zullen worden getoetst aan
andere aanwezige belangen.

Op een groot aantal locaties langs de
Westerschelde bestaat de mogelijkheid tot het
spitten van zeeaas ten behoeve van de sport-
visserij. Gelet op de aanwezige natuurwaarden
is een aantal van deze locaties hiervoor minder
geschikt. Concentratie van het zeeaasspitten in
de minder kwetsbare gebieden waar recreatief
medegebruik mogelijk is, is gewenst (zie
Zoneringskaart). Daarbij zal rekening dienen te
worden gehouden met een goede regionale
spreiding.
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visziekten verhoudingsgewijs vaak
voorkomen bij vis gevangen in de
Westerschelde.

49. Ook garnalenvisserij
vindt nog plaats op de

Westerschelde.

Ondanks deze minder gunstige ont-
wikkelingen is de Westerschelde voor de visserij
nog steeds van betekenis. Het voortbestaan van
de visserij en met name de kraamkamerfunctie
zal sterk afhangen van het toekomstig beheer.
Belangrijke punten daarbij zijn de waterkwaliteit
en een mogelijke bedreiging door verdieping
en/of specieberging. Bij ingrepen in de water-
bodem kunnen effecten optreden die voor de
visserij minder gewenst zijn:

verhoogde zwevende stofgehalten
welke negatief kunnen zijn voor de
kraamkamerfunctie;
eventuele verspreiding van verontreini-
gingen;
ongelijkmatigheid bemoeilijkt garnalen-
visserij en de wijze van storten
(frequentie en ruimtebeslag) heeft in-
vloed op plaatsen waar jonge vis voed-
sel zoekt.

Het beleid voor de visserij op de Wes-
terschelde dient te zijn gericht op het herstellen
van gunstige voorwaarden waardoor visvang-
sten kwalitatief en kwantitatief kunnen toenemen
en de kraamkamerfunctie beter wordt gewaar-
borgd dan thans het geval is. Dit beleid ligt in
het verlengde van het beleid gericht op het
verbeteren van de waterkwaliteit. De terugkeer
van vissoorten waarop thans geen commerciële
vangsten mogelijk zijn kan als indicator worden
beschouwd voor het resultaat van dit beleid.
De eventuele verdieping van de Westerschelde
en vooral de wijze waarop een oplossing voor
de baggerspecieproblematiek wordt gevonden
dient mede gebaseerd te zijn op beperking van
nadelige invloeden als hiervoor geschetst.
Wat de teelt van schelpdieren betreft zijn de ver-
wachtingen, ook na verbetering van de water-
kwaliteit, minder hoog gespannen, wat niet weg-
neemt dat dit evenmin is uit te sluiten. Dit laatste
geldt tevens voor de mogelijkheden van vis-

kweek in het mondingsgebied.
De visserij op kokkels in de ondiepe inter-
getijdengebieden verdient op één locatie terug-
houdend te worden benaderd. Dit betreft het
gebied van Hooge Platen, Hooge en Lage
Springer. Vanuit de voorgestelde hoofdfunctie
van dit platencomplex dienen rusthandhaving
en het voorkomen van verstoring van de bodem-
fauna als voedselbron voor de vogelpopulaties
te prevaleren. Dit betekent dat de visserij op
kokkels die hier plaatsvindt moet worden terug-
gedrongen. De visserij op harders aan de
randen van het Hooge Platen-complex dient
eveneens restrictief benaderd te worden in
verband met de betreding van de platen die
daarbij plaatsvindt. Gezien het beperkt commer-
cieel belang dient samenhang in de maat-
regelen om de hoofdfunctie van het Hooge
Platen-complex te waarborgen voorop te staan.

Doelstellingen en maatregelen
ten aanzien van de visserij
Herstel van gunstige voorwaarden voor
kwaliteit en kwantiteit van de visvangst
en daarmee van de kustvisserij als
bedrijfstak.
Waarborgen van de kraamkamer-
functie en de economische betekenis
van dit potentieel.
Locaties en wijze van stort van bagger-
specie zodanig te kiezen dat een
negatieve invloed op de visstand
zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Restrictief beleid met betrekking tot de
kokkelvisserij in het Hooge Platen-
complex en de visserij op harders
langs de randen van dit complex.

5.2.5 Waterkeringen

Algemeen
De Westerschelde. ten oosten van de

lijn Westkapelle-Zwin, wordt begrensd door in
totaal 182 km zeewering. Deze bestaat uit
duinen en dijken met daarin aanwezige kunst-
werken, zoals keer- en schutsluizen. Ook be-
vinden zich voor de feitelijke zeewering we!
uitgebreide industrieterreinen b.v. te Vlissingen-
Oost of schorren zoals bij Saeftinge.
Formeel worden inlaagdijken als behorend tot
de zeewering aangemerkt. Zij zijn echter niet
opgenomen in de totale lengte
Wat de duinen betreft beperkt het beleidsplan
zich tot de strook die een waterkerende functie
vervult. Het integrale duinbeleid wordt in andere
kaders meegenomen.
Beheer en onderhoud van de zeeweringen
berust overwegend bij de waterschappen, soms
bij het rijk (b.v. veerhavens) en, hoewel spora-
disch, deels ook bij een gemeente of particulier.
In 1991 zullen de hoogwaterkeringen langs
deze zeearm op deltasterkte zijn gebracht, dat
wil zeggen dat zij een stormvloed met een over-
schrijdingsfrequentie van 1 : 4000 per jaar kun-
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50. Voor de recreanten
vormt de zandsuppletie.

behalve een ongemak.
ook een attractie.

nen weerstaan. Daarmee correspondeert een
stormvloedpeil te Vlissingen van NAP +5,40 m.
Het instrumentarium ter bescherming van de
zeeweringen met toebehoren wordt voornamelijk
gevormd door een aantal wetten en reglemen-
ten. Daarnaast zijn ook nieuwe beleidskaders
van belang zoals de recent uitgebrachte nota
"Kustverdediging na 1990" en de in voorberei-
ding zijnde Wet op de Waterkeringen.
Bij afweging van andersoortige belangen en
functies ten opzichte van het zeeweringsbelang
moet dit laatste het primaat hebben.

Strand- en duinverdediging
Om een duinrij als zeewering te kun-

nen behouden zal het in veel gevallen noodza-
kelijk zijn het voorliggende strand tegen afslag
te behoeden. In verband daarmee bevinden
zich onder meer langs de Walcherse en de
West Zeeuwsch-Vlaamse kust vele strandhoof-
den, al of niet voorzien van paalrijen, en ook wel
zonder meer in het strand aangebrachte paal-
schermen. Hoofden en paalschermen vergen

51. Zandsuppleties zijn
langs de oevers van het

mondingsgebied
regelmatig nodig.

van de desbetreffende waterschappen voort-
durend herstel en vernieuwing als gevolg van
stormschade, kusterosie, ijsgang en veroude-
ring. Ook geheel nieuwe aanleg komt voor.
De strandhoofden in Zeeland bestaan over het
algemeen uit dwars op de kust staande ruggen
van gezette steen, met daarop geen, één of
twee paalrijen. Meestal loopt een getijgeul dicht
onder de kust. De hoofden zijn dan voorzien van
een verzwaarde kop om de stroom uit de kust te
houden.
De kust gaat op vele plaatsen achteruit en het
wordt steeds minder maatschappelijk aanvaard-
baar geacht terrein aan de zee prijs te geven.

Vandaar dat in de nota "Kustverdediging na
1990" is gekozen voor het alternatief hand-
haven. Als criterium voor het beleid geldt hierbij
de handhaving van de kustlijn op de plaats waar
deze in 1990 was gelegen. Langs eroderende
zandige zeekusten richt het beleid zich nu meer
op versterking van vooroever, strand en/of duin
door middel van zandsuppleties. Ook langs de
kusttrajecten van de Westerscheldemonding zal
deze methode van strandverdediging steeds
meer toepassing vinden. De gemeenten zijn
daarvan, met het oog op de strandrecreatie.
sterke voorstanders. Ook in ecologisch opzicht
zijn zandsuppleties aan te bevelen.

Oeververdediging
De Westerschelde heeft een geulen-

patroon dat voortdurend aan verandering onder-
hevig is als gevolg van natuurlijke verdieping,
aanzanding en aanslibbing en soms ook kunst-
matige ingrepen.
Dit leidde er toe dat in de loop der jaren vele
oevers voor het eerst, voortdurend of opnieuw
door de stroom zijn belaagd en andere werden
ontlast. Mede door de voortschrijdende techniek
wordt thans een zekere stabilisatie verkregen.
De grote veranderingen uit het verleden, waarbij
polders werden gewonnen en wederom prijs-
gegeven, komen niet langer voor. Een en ander
betekende wel. dat aangevallen oevers uitge-
breide en kostbare voorzieningen vergden tot
behoud daarvan. Deze op de vooroever aan-
gebrachte verdedigingen zijn ter voorkoming
van achterloopsheid dikwijls via slikdammen
verbonden met de zeewering.
Ook bevinden zich op het voorland wel dergelij-
ke slikdammen zonder meer, zoals ten oosten
van Terneuzen voor de Margarethapolder.
Verder doen als oeververdediging dienst
diverse uit het verleden na doorbraken achter-
gebleven dijkrestanten, welke zijn omgebouwd
tot verdedigde nollen.
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52. De oevers van de
Westerscheide moeten

worden verdedigd om het
achterland te bescher-

men. In het kader daarvan
worden proeven genomen

met verschillende oever-
beschermingsmaterialen.

De oeververdedigingen
met onderwater-

bestortingen vormen een
belangrijke biotoop voor

onderwaterflora en -fauna.

53. In de bodem van de
Westerscheide liggen veel

kabels en leidingen. Hier
een zogenaamd "kabel-

bord" waarmee wordt
aangegeven dat er kabels

in de bodem liggen.

Voor zover het waterkeringsbelang niet
wordt geschaad dient de keuze van
toe te passen oeververdedigingsmate-
rialen bij reconstructies en nieuwbouw
mede afgestemd te worden op het
instandhouden van flora en fauna in de
intergetijdenzones.
In verband met zeespiegelstijging en
bodemdaling dient rekening te worden
gehouden met een land- en zeewaart-
se ruimtereservering ten behoeve van
toekomstige dijkverhogingen.
Normale onderhoudswerken aan de
zeeweringen en de hierin opgenomen
kunstwerken moeten te allen tijde
zonder beperking doorgang kunnen
vinden.

5.2.6 Overige functies

Jacht
De jacht in het Westerscheldegebied

wordt voor zover het Staatsgronden betreft
verhuurd door de Dienst der Domeinen en in

geringe mate door het Staatsbosbeheer.
Daarnaast liggen er particuliere eigendommen
in de Westerscheide, waarvan een gedeelte
wordt verhuurd. In verreweg het grootste deel
van de Westerscheide wordt de jacht verhuurd
aan particulieren danwei wildbeheerseenheden.
Slechts een klein aantal gebieden (o.a. Het
Zwin) wordt verhuurd aan de Stichting Het
Zeeuwse Landschap in het kader van het aldaar
gewenste natuurbeheer.
Naast de bepalingen van de Jachtwet is voor de
gebieden die zijn aangewezen als Beschermd
natuurmonument danwei Staatsnatuurmonument
tevens een vergunning ex artikel 12 en een ont-
heffing ex artikel 16 van de Natuurbescher-
mingswet vereist. Hierbij kunnen nadere voor-
waarden worden gesteld.
In verband met de in de hoofddoelstelling aan
de Westerscheide toegekende natuurfuncties,
alsmede ten gevolge van bij jacht optredende
verstoring (o.a. ganzen), waardoor waterwild
wegtrekt naar landbouwgronden en aldaar wild-
schade veroorzaakt, dient de jacht in de Wes-
terscheide beperkt te blijven tot beheerjacht.
Dit betekent dat niet eerder tot bejaging dient te
worden overgegaan dan nadat dit uit oogpunt
van natuurbeheer danwei ter voorkoming van
schade aan de landbouw of de waterkeringen
noodzakelijk is.

Kabels en leidingen
In de bodem van de Westerscheide

liggen vele kabels en buisleidingen. Zo zijn de
industriecentra van Antwerpen, de Kanaalzone
en Vlissingen-oost via het industriegebied Moer-
dijk door middel van buisleidingen verbonden
met het Rijnmondgebied. Deze buisleidingen
behoren tot het landelijke net van hoofdverbin-
dingen.
Tussen Ellewoutsdijk en het industriegebied
Terneuzen-West liggen een naphta- en een
propyleen-ethyleenleiding. In het Streekplan
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54. Het Westerschelde-
gebied is aantrekkelijk
voor de plaatsing van

windmolens. Ook hiervoor
geldt dat met een aantal

factoren rekening moet
worden gehouden.

Zeeland wordt een globale aanduiding gegeven
van een noord-zuid leidingenstrook tussen Zuid-
Beveland en de rijksgrens in de omgeving van
Sas van Gent. Een mogelijke concretere aan-
duiding kan plaatsvinden door middel van een
uitwerking van het Streekplan. Ter hoogte van
het oostelijk deel van het Land van Saeftinge
kruisen twee water- en twee aardgastransport-
leidingen de Westerschelde, alsmede ook weer
een propyleen-ethyleenieiding.
In het Structuurschema Buisleidingen (1985)
worden richtlijnen gegeven voor het te voeren
beleid ten aanzien van buisleidingen.
Ten behoeve van de electriciteitsvoorziening
kruisen een 50 kV- en een 150 kV-kabelverbin-
ding de Westerschelde. Daarnaast bestaan er
vergevorderde plannen om in 1993/1994 een
nieuwe verbinding te realiseren om aan de stij-
gende energiebehoefte in Zeeuwsch-Vlaande-
ren te kunnen voldoen. In het Structuurschema
Electriciteitsvoorziening wordt nog als mogelijk-
heid genoemd een 380 kV-verbinding vanaf
Borssele onder de Westerschelde door met het
Belgische 380 kV-net.

Het beleid sluit nieuwe kabelverbindingen door
de Westerschelde niet uit. Wel dient bij de even-
tuele aanleg van nieuwe kabels en leidingen
gestreefd te worden naar een optimale inpas-
sing in de omgeving. Voorts dient daarbij een
zorgvuldige afweging plaats te vinden van alle
in het geding zijnde functies en belangen.

Windenergie
Sinds ruim een jaar is de toepassing

van windenergie in een stroomversnelling ge-
raakt. Een duidelijke, concrete rijksdoelstelling
{ca. 1000 MW geïnstalleerd windvermogen in
het jaar 2000, waarvan reeds 100 a 150 MW
gerealiseerd in 1991), gepaard gaande met
hierop toegesneden premieregelingen (in het
kader van het Investeringsprogramma Wind-
energie (IPW) van het Ministerie van Econo-
mische Zaken en de Milieupremie Windenergie

van het Ministerie van VROM) zorgden voor een
doorslaggevende duw in deze richting.
Ook in Zeeland, of misschien zelfs wel vooral in
Zeeland, worden er de laatste tijd veel initiatie-
ven ontplooid om windenergieprojecten letterlijk
draaiend te krijgen. Dat juist Zeeland in de
belangstelling staat laat zich verklaren uit de
volgende omstandigheden;
- het gunstige windregime (klimatologi-

sche factor);
veel open water en gebieden met een
relatief geringe terreinruwheid (geogra-
fische factor);
de (in landelijk opzicht zeer) gunstige
regeling met betrekking tot de vergoe-
ding die de provinciale N.V. Deltanuts-
bedrijven geeft voor levering van door
windturbines opgewekte electriciteit
aan het net (bedrijfseconomische fac-
tor);
het, ondanks het goeddeels ontbreken
van gericht geformuleerd beleid, in de
praktijk vrij soepele toelatingsregime
van de provinciale en lokale overheid
(bestuurlijke factor).

De grote belangstelling voor Zeeland
heeft er intussen toe geleid dat langs de Wester-
schelde bij het havengebied Vlissingen-Oost en
bij Bath reeds windmolenprojecten zijn gereali-
seerd en bij Perkpolderhaven een project in een
vergevorderd stadium van voorbereiding is.
Voor andere locaties langs de Westerschelde
(Hansweert en Vlissingen) vindt reeds overleg
plaats over de mogelijke plaatsing van wind-
molens.
Wat het buitendijkse gebied van de Wester-
schelde betreft zal plaatsing van windturbines in
het water en op de drooggevallen gronden of
intergetijdengebieden in principe niet worden
toegestaan, tenzij kan worden aangetoond dat
de overige functies van deze gebieden hiervan
geen negatieve effecten ondervinden.
Voorts dient bij de situering van windmolens
rekening te worden gehouden met de belang-
rijke vogelfuncties van het gebied, met het
belang van de waterkeringen en met mogelijke
hinder voor de scheepvaart en voor radar- en
andere plaatsbepalingsinstallaties. Indien plaat-
sing op of langs de waterkeringen wordt over-
wogen, dienen in verband met de veiligheid
stringente regels te worden gehanteerd.

Delfstoffenwinning

Zandwinning in de Westerscheide
Naast de combinatie van bagger- en

stortactiviteiten voor het in stand houden van de
scheepvaartwegen, vindt in de Westerschelde
ook zandwinning plaats, waarbij het zand aan
het systeem wordt onttrokken. Deze zandwinnin-
gen kunnen worden onderverdeeld in winningen
voor de uitvoering van infrastructurele werken
door de Nederlandse en Belgische overheid en
winningen door concessiehouders.
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56. Sommige gebieden in
en rond de Westerschelde
zijn aangemerkt ais zoge-
naamde "stilte gebieden".

Hiermee wordt onder meer
bereikt dat vogels rustig

kunnen broeden.

Visserij en de provincie Zeeland uit te voeren
analyse(s) van de relevante effecten van olie- en
gaswinning, rekening houdend met doelen en
uitgangspunten van dit beleidsplan.

Luchtvaart
De grote burgerluchtvaart (massa

> 6000 kg) veroorzaakt door de grote vlieg-
hoogten geen verstoringen binnen het estua-
rium. Voor deze categorie zijn dan ook geen
beheermaatregelen noodzakelijk. Ook voor het
zweefvliegen zijn geen maatregelen nodig
omdat zij geen geluidsoverlast veroorzaken en
zich bovendien zelden wagen boven groot open
water.

57. Ook als fourageer-
gebied voor vogels is de

Westerschelde van
belang.

Voor de militaire luchtvaart geldt bij laagvlieg-
oefeningen zowel bij dag als bij nacht een
minimale vfieghoogte van 1000 voet (300 m).
De kleine luchtvaart (massa < 6000 kg), waar-
onder kleine gemotoriseerde sport- en zaken-
vliegtuigen, helicopters en ultra lichte vlieg-

tuigen (ULV's) worden begrepen, kan door de
veel geringere vlieghoogten en de daarmee
gepaard gaande geluidhinder en silhouet-
werking schadelijke invloed hebben op vogels,
met name trekvogels en vogels die op het punt
staan te gaan broeden en op zeehonden.
Boven de Westerschelde en het mondings-
gebied geldt voor de kleine luchtvaart een mini-
male vlieghoogte van 500 voet (150 m) boven
de grond of het wateroppervlak. Drie gebieden -
het Land van Saeftinge, de Braakman met bui-
tendijkse schorgebieden en de Hooge Platen-
zijn in de zogenaamde VFR-gids (Visual Flight
Rules voor de kleine luchtvaart) gedurende het
gehele jaar aangemerkt als vogelreservaten.
In deze reservaten liggen broedgebieden en
komen grote dichtheden voor van vogelsoorten
als eenden, waadvogels, ganzen en grutto's.
In verband met de vliegveiligheid (bird strike
risk) geldt boven deze gebieden een advies-
hoogte van minimaal 1000 voet (300 m). In de
praktijk wordt, met uitzondering van sommige
specifieke vluchten zoals foto- en telvluchten of
inspectievluchten, nagenoeg altijd boven de
geadviseerde hoogte van 1000 voet gevlogen.
Vluchten met ULV's zijn onderworpen aan
zwaardere beperkingen dan die met kleine
vliegtuigen. Op grond van de interimregeling
ULV's is de maximaal toegestane vlieghoogte
vastgesteld op 300 m. Bovendien moeten ULV's
een afstand van 1500 m tot stiltegebieden aan-
houden en mogen er dus ook niet boven vlie-
gen. Momenteel bestaan er in de omgeving van
de Westerschelde geen ULV-terreinen.
Aanleg en inrichting van ULV-terreinen wordt in
de provincie Zeeland niet voorzien, omdat in het
Streekplan dergelijke terreinen vooralsnog niet
aanvaardbaar worden geacht.

Gelet op de belangrijke functies van de
Westerschelde voor vogels en zeehonden en de
door vliegtuigen veroorzaakte verstoring, dient
een verdere groei van het sportvliegen boven
de Westerschelde niet te worden bevorderd en
verdient het aanbeveling om het vliegverkeer
boven de Westerschelde zodanig te reguleren
dat verstoring in belangrijke natuurgebieden en
vogelreservaten wordt voorkomen.
Binnenkort wordt voor de kleine luchtvaart een
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB-stilte-
gebieden) van kracht. Hierin wordt voor wettelijk
vastgestelde stiltegebieden een minimale vlieg-
hoogte van 1000 voet dwingend voorgeschre-
ven. Wettelijke stiltegebieden zijn in elk geval
die gebieden die op grond van de Natuur-
beschermingswet zijn aangewezen als
Beschermd- of Staatsnatuurmonument en
gebieden die in het kader van de Conventie van
Ramsar als wetland zijn aangemerkt, behou-
dens die delen die op een uitzonderingslijst zijn
geplaatst omdat ze niet voldoen aan de criteria
voor stiltegebieden.

Wettelijke stiltegebieden in het Westerschelde-
gebied zijn momenteel de Kievittepolder bij
Cadzand, de Verdronken Zwarte Polder, de
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58. Het Zwin.

Schorren van Waarde en het Verdronken Land
van Saeftinge. Voor deze gebieden zal binnen-
kort dan ook een minimaal verplichte vlieg-
hoogte van 1000 voet gelden. Momenteel ligt bij
Provinciale Staten van Zeeland een voorstel ter
behandeling om de Hooge Platen met de Hooge
Springer en Het Zwin aan te wijzen als provin-
ciale stiltegebieden. Daarnaast zal wat de
Westerschelde betreft nog worden bezien of in

Windenergie:
• Plaatsing van windturbines in het

water en op de drooggevallen gron-
den of intergetijdengebieden zal in
principe niet worden toegestaan,
tenzij kan worden aangetoond dat de
overige functies van deze gebieden
hiervan geen negatieve effecten
ondervinden,

het kader van de nadere uitwerking van het
Natuurbeleidsplan meerdere delen van het Wes-
terscheldegebied moeten worden aangewezen
als Beschermd- of Staatsnatuurmonument,
waardoor deze gebieden tevens de status van
stiltegebied krijgen. Voor de inspectie van
kabels en leidingen en voor de controle op de
naleving van onder andere de WVO met heli-
copters of kleine vliegtuigen kunnen zonodig
ontheffingen worden verleend om in stiltegebie-
den beneden de grens van 1000 voet te mogen
vliegen.

Doelstellingen en maatregelen ten
aanzien van de overige functies

Jacht:
De jacht in het bekken zal beperkt blij-
ven tot beheerjacht ter realisering van
de natuurdoelstellingen alsmede ter
voorkoming van wildschade aan de
landbouw en de waterkeringen.

Kabels en leidingen:
• Het directe en indirecte ruimtebeslag

van leidingen dient zo gering moge-
lijk te worden gehouden. Dit betekent
een bundeling van nieuwe leidingen
binnen de reeds bestaande infra-
structuur.

• Bij aanleg, gebruik en beheer van
kabels en leidingen moeten de
nadelige gevolgen voor het natuurlijk
milieu en het landschap en andere in
het geding zijnde functies en belan-
gen worden voorkomen.

• Bij de situering van windmolens dient
rekening te worden gehouden met
de belangrijke vogelfuncties van het
gebied, met het belang van de wa-
terkeringen en met mogelijke hinder
voor de scheepvaart en voor radar-
en andere plaatsbepalingsinstalla-
ties.

Delfstoffenwinning:
• Het beleid voor de commerciële

zandwinning in de Westerschelde
dient afgestemd te zijn op het mor-
fologisch evenwicht in de zandba-
lans en dient gehanteerd te worden
als beheerinstrument ten dienste van
het vaarwegbeheer. Hierbij mag de
functie waterkering niet worden
aangetast en dienen de intergetij-
dengebieden zoveel mogelijk te
worden gespaard

• Voor de korte termijn wordt stabili-
satie nagestreefd van de in de Wes-
terschelde te winnen zandhoeveel-
heden op een niveau van maximaal
2,6 miljoen m- per jaar.

• Gelet op de schaarste aan geschikt
zand in het mondingsgebied dienen
de hier aanwezige zandvoorraden
binnen het morfologisch systeem van
het mondingsgebied te blijven en te
worden gereserveerd voor de ver-
dediging en handhaving van de
Zeeuwse kust.

• In verband met het behoud van de
natuurwaarden van ondiep water en
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59. Zeehonden horen van
oudsher thuis in het

Westerscheidegebied. Er
wordt met het beleidsplan
naar gestreefd ze er weer
in grotere aantallen terug

te krijgen.

intergetijdengebieden dient de win-
ning van zand in zowel de Wester-
schelde als het mondingsgebied in
principe plaats te vinden beneden
de lijn van NAP -5,00 m.
Schelpenwinning kan buiten de
betonde vaarwegen en eventueel te
verhuren visserijpercelen plaats-
vinden in de diepwatergebieden
beneden de grens van NAP -5,00 m.
Bij de aanwijzing van schelpenwin-
gebieden moet rekening worden
gehouden met verstoringsvrije zones
zoals bij vogelbroedkolonies en rust-
plaatsen voor zeehonden.

vaartgeulen. Mede door verdieping zal in het
oostelijk deel een vorm van kanalisatie optreden
en zal de natuurlijke dynamiek verder afnemen.
In het westelijk deel van het systeem is ook na
de verdieping meer ruimte aanwezig voor het
handhaven van de natuurlijke processen zoals
die in getijdengebieden optreden (procesbe-
heer). Van extra belang hierbij is dat de slikken
in het mariene deel van de Westerschelde als
voedselgebied voor vogels, samen met die in
de Oosterschelde, een restareaal vormen in de
delta. Bij de ruimtelijke zonering wordt hiermee
rekening gehouden. Andere functies die de
natuurlijke dynamiek en ecologische waarden
nadelig beïnvloeden worden in het westelijk deel

5.3

• Bij de verlening van eventuele boor-
vergunningen en concessies dienen
de daarvoor geldende procedures in
acht te worden genomen, daarbij
dient tevens rekening te worden
gehouden met de doelen en uit-
gangspunten van dit beleidsplan.

Beleid inzake zonering
en beheer

5.3.1 Inleiding
Het toepassen van zonering voor ver-

schillende deelgebieden in de Westerschelde
geeft de mogelijkheid om te komen tot een
ruimtelijke afstemming van de in het gebied
aanwezige functies en activiteiten.
Hierdoor kunnen actuele en potentiële conflicten
tussen functies, voor zover deze ruimtelijk van
karakter zijn, worden voorkomen of verminderd.
Uitgangspunt bij het toepassen van zonering is
het gegeven dat de Westerschelde van west
naar oost een minder natuurlijk verloop kent als
direct gevolg van het baggeren van de scheep-

zoveel mogelijk geweerd, in het oostelijk deel
van het systeem is de natuurlijke dynamiek
reeds sterk verstoord door ingrepen van buiten-
af, waardoor specifieke maatregelen om het
bestaande patroon vastte leggen (patroon-
beheer) wenselijk kunnen zijn. Nader zal worden
bezien in hoeverre het wenselijk is om daar waar
een vorm van patroonbeheer wordt gevoerd ook
de berging van vrijkomende baggerspecie op
natuurtechnische wijze in te passen.
In het kader van het vorenstaande kunnen een
viertal deelgebieden in de Westerschelde wor-
den aangegeven die zich onderling onderschei-
den wat betreft de natuurlijke dynamiek (zie bij-
gevoegde Zoneringskaart). Van west naar oost:
Mondingsgebied, Hooge Platen e.o., Midden-
gebied en het gebied Hansweert-Saeftinge.
De karakterverschillen tussen deze gebieden
worden tevens bepaald door een aantal andere
van west naar oost aanwezige gradiënten zoals
verschil in zoutgehalte en nutriënten en de in-
vloed daarvan op vegetatie en fauna, het ver-
schil in verontreiniging van water en bodem, het
verschil in intensiteit van de recreatiefunctie,
enz.
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62. Het Hooge Platen-
complex wordt geken-

merkt door hoge
natuurwaarden

Nader onderzoek naar de mogelijkheden van de
winning van zeeaas zal moeten uitwijzen welke
spitlocaties in de komende jaren uitgegeven
kunnen worden en onder welke voorwaarden.

5.3.3.2 Mondingsgebied

Het deelgebied wordt gekenmerkt door
een ten opzichte van meer oostelijke delen van
de Westerschelde goede waterkwaliteit en een
schone bodem. De natuurlijke dynamiek van het
gebied is slechts in geringe mate verstoord door
ingrepen van buitenaf. De stranden hebben in-
ternationale betekenis.
Ruimtelijke zonering kan in dit gebied een rol
spelen voor wat betreft de scheiding tussen de
grotere beroepsvaart en de kleinere (recrea-
tieve) vaart in het Oostgat. Met de aanleg van
speciale betonning voor de kleinere vaart aan
de kustzijde van de hoofdvaargeul kan bevor-
derd worden dat een afname plaatsvindt van de
hinder die door de beroepsvaart wordt onder-
vonden. Voor de aansluiting op de reeds spe-
ciaal betonde route ten westen van Vlissingen
zal de hoofdvaargeul moeten worden gekruist.
De aanleg van de speciale betonning zal zo
moeten worden uitgevoerd dat de kruisende
bewegingen zoveel mogelijk op één punt wor-
den geconcentreerd.

De platen in het mondingsgebied zijn
aangeduid met de dubbelbestemming natuur-
behoud en waterstaatsdoeleinden. Gevolgd zal
worden in hoeverre deze platen betrokken zijn
bij de ontwikkeling van de Voordelta tot een

Waddenstructuur. Voorshands dient de natuur-
lijke ontwikkeling zo min mogelijk te worden
belemmerd.

De vaargeul door de Wielingen zal in
het kader van de verdiepingsplannen op enkele
plaatsen verbreed en verdiept dienen te wor-
den. Omdat hier sprake is van schone specie,
doen zich ten aanzien van de berging geen
bijzondere problemen voor. Mogelijkheden om
de specie te gebruiken voor strandsuppletie
dienen waar dit wenselijk is te worden benut.
Het beleid biedt geen ruimte om in het mon-
dingsgebied vervuilde specie te bergen uit
andere delen van de Westerschelde.

5.3.3.3 Hooge Platen e.o.

Dit gebied wordt gekenmerkt door
enerzijds de hoge natuurlijke waarde van met
name het Hooge Platen-complex en het Paulina-
schor in het zuidelijke deel en anderzijds de
aanwezigheid van scheepvaartactiviteiten in het
noordelijke deel. De ruimtelijke scheiding tussen
deze twee zones wordt gevormd door de drukke
nevenvaarroute Schaar van Spijkerplaat.
Het gebied is nauwelijks gecontamineerd met
milieu-belastende stoffen en er is voldoende
ruimte om ingrepen in de geomorfologie te
beperken tot het op diepte houden van de vaar-
route.
Door de min of meer geïsoleerde ligging en een
hoogte die plaatselijk tot boven GHW reikt, bezit
het Hooge Platen-complex zeer grote actuele en
potentiële natuurwaarden voor met name vogels
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63. Het Middengebied van
de Westerschelüe is een
overgangszone voor wat
betreft waterkwaliteit en

waterbodem verontrei-
niging. Naast de scheep-

vaart is hier ook ruimte
voor natuurlijke

processen.

64. in het oostelijk deel
van de Westerschelde
vormt de vaargeul een

scheiding tussen het
natuurgebied Saeftinge en

üe uitgebreide stort-
locaties in het noorden.

Verbetering van de voorzieningen voor oever-
recreatie behoort in enkele zones in dit gebied
tot de mogelijkheden. Wat de gemeentelijke
opties betreft is er in ieder geval ruimte voor de
aanleg van een strandje met bijkomende voor-
zieningen bij camping Scheldeoord {Baarland).
Uit de Biezelingsche Ham dient uitbreiding van
oeverrecreatie gelet op de natuurwetenschap-
pelijke waarden te worden geweerd. De huidige
situatie met beperkte recreatie kan worden
gehandhaafd. Landschappelijke ingrepen ten
behoeve van de recreatie dienen hier gelet op
cultuurhistorische waarden (oude kreekmonding
Zwake) achterwege te blijven.

De inrichting van nieuwe jachthavens in dit
gebied is gelet op vooral de nautische belangen
niet gewenst, Wel is er ruimte om het beperkt
aantal ligplaatsen in de voormalige veerhaven
Hoedekenskerke op bescheiden schaal uit te
breiden.

5.3.3.5 Gebied Hansweert-Saeftinge

Het oostelijke deel van de Wester-
schelde wordt gekenmerkt door een hoge mate
van onnatuurlijkheid. De vaargeul vormt een
scheiding tussen het natuurgebied Saeftinge en
de uitgebreide stortlocaties ten noorden hiervan.
Met de eventuele verdieping zullen bagger- en
startactiviteiten in het gebied verder toenemen.
terwijl bestortingen van geulranden, oevers en
schorranden ter bestrijding van erosie in een
verdere vastlegging van dit deel van de Wester-
schelde zal resulteren. De invloed van de rivier
komt in het oostelijke deel het sterkst tot uitdruk-
king, waardoor te allen tijde de waterkwaliteit in
dit gebied het meest onder druk staat en de
verontreiniging van de waterbodem zich hier
expliciet manifesteert.
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