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Samenvatting 

 

De vijf buitendijkse projecten die in de Bestuursovereenkom st zijn opgenom en zijn in zeer 

verschillende m ate kansrijk gebleken. Van een bescherming van het Zuidgors is in 2001 afgezien, 

omdat er voor de natuur geen meerwaarde te bereiken was. De realisatie van een broedgebied in 

Terneuzen is voorlopig uitgesteld omdat de bestaande visdievenkolonie gezondheidsproblemen 

vertoont, veroorzaakt door milieutoxische stoffen. Voor de uitvoering van het project 

Hansweert was aanvankelijk het voormalige slibdepot in gedachten. Door de ongunstige kosten-

batenverhouding van het plan en het beperkte lokale draagvlak is het accent verlegd op een 

haventje direct ten westen van het slibdepot. Ter plaatse is een bedrijventerrein gesitueerd. De 

voorbereidingen om daar natuurgebied te realiseren vorderen gestaag. 

 

De veerhavens Kruiningen en Perkpolder zijn onder voorbehoud opgenom en in de 

Bestuursovereenkomst, later zijn de veerpleinen als nieuwe projecten toegevoegd. Voor beide 

gebieden zijn plannen ontwikkeld om ter plaatse schor en slik te ontwikkelen onder directe 

invloed van het getijde. W aardevol is dat er bij beide veerhavens aansluiting gevonden kan 

worden met extra binnendijkse projecten. De uitvoeringskosten om ter plaatse van de 

veerpleinen natuur te realiseren zijn echter hoog, terwijl het budget ontoereikend is. Daarom 

wordt getracht onderdelen van de uitvoering buiten het natuurcompensatieprogramm a te 

houden.  

Van de zijde van beide betrokken gem eenten bestaan er wensen die een relatie hebben tot de te 

ontwikkelen natuurgebieden. Zo beoogt de gemeente Reimerswaal nabij het te realiseren 

natuurgebied woningbouw te plegen. De gem eente H ulst (voorheen Hontenisse) denkt aan de 

ontwikkeling van Kloosterzande aan Zee. In beide gevallen wordt getracht de plannen op elkaar 

af te stem men. In 2003 zal concreter worden hoe de afzonderlijke plannen er uit gaan zien. 

 

Een bescherming van het Schor van W aarde is in 2000 als nieuw project aan het program ma 

toegevoegd. Aanleiding was dat er zowel voor de natuur als voor het archeologisch waardevolle 

verdronken dorp op het slik een m eerwaarde te bereiken was. O p basis van uitgebreid 

morfologisch en ecologisch onderzoek is de keuze gem aakt voor de aanleg van een tweetal 

strekdam men op het slik, terwijl bovendien een deel van het schor (experimenteel) zal worden 

afgeplagd. Het werk is in 2002 gestart en loopt naar verwachting door tot eind 2003. 

 

De realisatie van de binnendijkse projecten uit de categorie B verloopt over het algem een naar 

wens. Aansluitend aan Ramm ekenshoek is buitendijks een voormalig slibdepot ingericht als 

duingebied. In 2003 wordt gestart met de inrichting van de eerste fase van Ram m ekenshoek. In 

de M argarethapolder is ruim 42 ha verworven. De verworven gronden liggen echter verspreid in 

de polder, zodat nog geen in te richten eenheid is verkregen. De inrichting van Den Inkel wordt 

losgekoppeld van de realisatie van de boezem en zal in 2003 opgestart worden.  

 

De grondverwerving voor de categorie C-projecten, kwaliteitsim puls van het N atuurbeleidsplan 

en kreekherstel, verloopt naar wens. Inm iddels zijn vijf projecten uitgevoerd en zijn er dertien 

in uitvoering. De verwachting is dat van de in uitvoering zijnde projecten er acht in 2003 

afgerond zullen zijn. 

 

In de geest van de Bestuursovereenkom st is in 2001 gezocht naar nieuwe projecten. 

Buitendijkse zijn er, nadat er sinds 1998 reeds drie nieuwe projecten zijn toegevoegd, nam elijk 

de veerpleinen en Schor van W aarde, geen mogelijkheden meer aanwezig. Binnendijks zijn er 11 
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extra projecten vastgesteld m et een totale oppervlakte van 300 ha. De form ele begrenzing 

hiervan vond plaats in decem ber 2002 door Gedeputeerde Staten, na een traject van 

voorlichting en inspraak. Het betreft de volgende projecten: Scheldeoord, Sluisweg Kruiningen, 

Inkel-west, Vroondijk W aarde, Bath, Bathse Schor, Perkpolder, Plaskreek, N umm er Een, 

Baarzandse kreek en Karrevelden O ud Breskenspolder. M et de uitvoering van deze projecten 

kan een aanzienlijke winst aan W esterscheldegebonden natuur worden gerealiseerd, kunnen 

zoutminnende planten zich vestigen en worden de rust- en fourageermogelijkheden voor 

watervogels vergroot. 
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1  Inleiding 

 

Neder land en Vlaander en hebben in 1995 een ver dr ag geslot en inzake de ver r uiming van de vaar -

weg in de West er schelde. Daar bij is t evens een c ompensat ie af gespr oken van de nat uur waar den 

die ver lor en gaan t en gevolge van de verr uiming. Neder land d r aagt zor g voor de uitv oer ing 

hier van, hoewel Vlaander en een deel van de k ost en voor haar r ekening neemt 1. De 

compensat iemaat r egelen zij n op advies van de Com m issie W esterschelde  in dr ie cat egor ieën 

pr oj ect en onder ver deeld: A) buit endij ks, B) binnendij ks en C) kr eekher st el/ kwali t eits impuls v an 

het Nat uur beleidsplan. De uit voer ing van deze pr oj ect en is ger egeld in de 

Best uur sover eenkomst Nat uur compensat iepr ogr amma West er schelde. Door het onder t ekenen 

hier van op 27 f ebr uar i 1998, hebben alle bet r okke n p ar t ij en, met uit zonder ing van de gemeent e 

Bor sele, zich hier aan geconf or meer d. De nat uur compensat ie z al wat bet r ef t de cat egor ieën A  en 

B zoveel mogelij k binnen vij f j aar ger ealiseer d wor den. De loopt ij d bedr aagt maximaal 10 j aar . 

 

Rij kswat er st aat Zeeland is ver ant woor deli j k voor de r ealisat ie van de buit endij kse pr oj ect en. 

De ver ant woor delij kheid voor de uit voer ing en inr icht ing van de binnendij kse p r oj ect en, i nclusief 

het kr eekher st el, li gt bij de Pr ovincie Zeeland.  

 

Voor t vloeiend uit de bepalingen in de Best uur sover eenkomst wor dt j aar li j ks een 

voor t gangsr appor t age o pgest eld. Deze voor t gangsra ppor t age wor dt naar de St aat ssecr et ar is 

van Ver keer en Wat er st aat en de onder t ekenaar s van de Best uur sover eenkomst gest uur d. 

Voor t gangsr appor t ages zij n inmiddels v er schenen over 1998 , 1999 , 2000 en 2001. Onder havige 

r appor t age bet r ef t het kalender j aar 2002 . Ger appor t eer d zij n de o nt wikkelingen t ot 31 

december , l at er e ont wikkeli ngen zij n in pr incipe niet ver wer kt . 

 

De voor t gang in de uitv oer ing van het Nat uur compensat iepr ogr amma wor dt t evens beschr even in 

een voor t gangsr appor t age van de Administ r at ie Wat er wegen en Zeewezen van het Minist er ie 

van de Vlaamse Gemeenschap. Deze r appor t age omvat alle aspect en met bet r ekk ing t ot de 

verr uiming van de vaar geul en wor dt half j aar li j ks v er st r ekt aan het Neder landse e n Vlaamse 

par lement . 

                                                 
1 Vlaander en heef t een bedr ag van ƒ 44 mil j oen (ca. € 20 mil j oen) ter  beschikking gest eld, waar aan door  

Neder land ƒ 22 mil j oen (ca. € 10 mil j oen) is  t oegevoegd. 



Natuurcompensatieprogramma Westerschelde~ Voortgangsrapportage 2002 

7 

2  Voortgang buitendijkse projecten (categorie A) 

 

Pr oj ect en in c at egor ie A  beogen buit endij ks het ecosyst eem  van de West er schelde t e 

ver st er ken. Dit kan door nieuwe nat uur aan het syst eem  t oe t e voegen of de kwali t eit van 

best aande nat uur gebieden t e ver hogen. De lett er -cij f er combinat ies acht er de deelpr oj ect en 

ver wij zen naar de k leur enkaar t acht er in dit r appor t . 

 

2.1 Broedgebied Terneuzen (A1) 

Sinds 1979 is er een kolonie Visdieven aa nwezig op het sluizencomplex van Ter neuzen. I n de 

nabij heid hier van best ond de mogelij kheid een ext r a br oedgebied t e cr eër en, dat als 

deelpr oj ect in de Best uur sover eenkomst is opgenomen. 

 

De best aande k olonie bli j kt sinds 1994 , t oen hoge aant all en br oedpar en wer den get eld, st er k af 

t e nemen. Maar behalve de aant allen br oedpar en zij n voor al de waar genomen 

ziekt ever schij nselen opvallend, met een laag br oedsucc es t ot gevolg. De af gelopen j ar en is hier 

veel onder zoek naar verr icht , met als uit komst een aant al ver dacht e st of f en in het mili eu. De 

oor zaak is echt er nog n iet met zeker heid vast gest eld. Zolang de g ezondheid van de 

visdievenkolonie niet bli j vend goed is, wor dt voor lopig af gezien van een beoogde uit br eiding van 

het br oedgebied. 

 

2.2 Bescherming Zuidgors (A2) 

Dit deelpr oj ect  is gest ar t in 1999 ; de f inale besluitv or ming heef t in het begin van 200 1 

plaats gevonden. Nadat diver se bescher mingsmaat r egelen zij n best udeer d en af gewogen, zowel 

bij het Zuidgor s als op de aangr enzende Plaat van Baar land, heef t Rij kswat ers t aat Zeeland 

onder invloed van belangr ij ke act or en in de r egio beslot en a f t e z ien van het t r eff en van 

maat r egelen. Er bleek voor de nat uur geen over t uigende meer waar de t e r ealiser en. De 

planvor ming is ger appor t eer d in een zogenaamd af wegingsdocument , get it eld ‘Gewikt en 

Gewogen’ (zie bij lage 1). 

 

2.3 Broedgebied Hansweert (A3) 

Aanvankeli j k wer d b eoogd om  de nat uur waar den t er plaat se van het voor malige slibdepot t e 

ver hogen. Gedacht wer d d aar bij aan het zij beper kt gr ondver zet om  de ver schill en in 

hoogt eli gging en vocht gehalt e t e accent uer en, het zij een sluf t er t e gr aven in open ver binding 

met de West er schelde en de aanleg van duint j es. Door de ongunst ige k ost en-bat enver houding en 

het beper kt e dr aagvlak voor maat r egelen bij de bevolking is het accent ver legd op een havent j e 

dir ect t en west en van het s li bdepot , waar buit endij ks een bedr ij vent err ein a anwezig is.  

 

I n over leg met de ge meent e Reimer swaal en de Pr ovincie Zeeland st r eef t Rij kswat er st aat naar 

het inr icht en van het t er r ein t ot schor en sli k. Hier voor is een ver plaat sing van het 

bedr ij vent err ein n oodzakeli j k, t er wij l er t evens een saner ing ver eist is v an de ver ont r einigde 

bodem. Het uit gangspunt van Rij kswat er st aat is dat de bedr ij f sver plaat sing en saner ing niet 

mogen dr ukk en op het nat uur compensat iebudget .  

 

Aanvankeli j k was er een dr iet al bedr ij ven gevest igd. Eén bedr ij f (RendacSon) is in 200 1 gekocht 

door de gemeent e Reimers waal. De opst all en zij n af gebr oken en het t err ein is geëgaliseer d. Het 
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t err ein van een t weede bedr ij f , de voor malige scheepswer f Reimers waal, is moment eel vr ij van 

gebr uik. De mogelij kheid hier nieuwe bedr ij f sact ivit eit en t e ont wikke len is qua best emming 

aanwezig. Dit t err ein is eigendom  van het der de (in wer king z ij nde) bedr ij f . Met dit bedr ij f 

wor dt over legd over de saner ing van het t err ein en een ver huizing n aar een binnendij kse locat ie. 

 

2.4 Veerhaven/ veerplein Kruiningen (A4/ A6) 

Met het oog op de bouw van de West er scheldet unnel en het t engevolge hierv an vr ij komen van de 

veer havens, zij n de veer havens Kr uiningen en Per kpolder onder voor behoud in het 

nat uur compensat iepr ogra mma opgenomen. Het voor behoud b et r of de uit komst van n ader e 

st udies naar ander e ge br uiksmogelij kheden. I n de loop van het pr ogr am ma zij n de veer pleinen 

als nieuwe pr oj ect en t oegevoegd. 

Na een schr if t elij ke invent ar isat ie onder over heden in 200 1 bleek van ander e 

gebr uiksmogelij kheden voor de veer haven Kr uiningen geen spr ake. Eer der al meldde de g emeent e 

Reimer swaal dat zij niet langer st r eef de naar een handelsf unct ie voor de veer haven, wat 

aanvankelij k het geval was. I n pr incipe wor dt een nat uur best emming van de veer haven en het 

veer plein gest eund. De gemeent e heef t echt er wel de wens in de dir ect e nabij heid van het t e 

ont wikkelen nat uur gebied woningbouw t e plegen. I n onder li ng o ver leg wor dt get r acht beide 

init iat ieven op elkaar  af t e st emmen. 

 

Het nat uur compensat ieplan dat in 2002 is opgest eld omvat een schor en sli k met een t ot ale 

opper vlakt e van 20-25 ha. Om  de nat uur li j ke kwali t eit en van deze habit ats t e opt imaliser en 

wor den gunst ige voor waar den geïnit ieer d, bij voor beeld d oor  het veer plein t ot de hoogwat er li j n 

af t e gr aven. Door sediment at ie van slib zal er op t er mij n een zo n at uur li j k mogelij ke 

bodemopbouw plaat svinden, wat gunst ig is v oor diver se or ganismen.  

Om  dit plan t e r ealiser en is het noodzakelij k eer st all e voor zieningen t e slopen die voor de 

veer dienst noodzakeli j k war en. Bovendien is er spr ake van een aant al woningen op het veer plein, 

die bij voor keur wor den a angekocht en gesloopt . Wanneer het veer plein wor dt af gegr aven is een 

ver st er king van de zee dij k r ondom  het gebied noodzakelij k. Een en ander br engt hoge k ost en 

met zich mee, waar voor het nat uur compensat iebudget ont oer eikend is. Get r acht wor dt daar om  

zoveel mogelij k uitv oer ingskost en buit en het nat uur compensat iepr ogr amma t e houden, t eneinde 

een r edelij ke k ost en-bat enver houding t e r ealiser en. 

 

2.5 Veerhaven/ veerplein Perkpolder (A5/ A7) 

Ook de veer haven P er kpolder is onder voor behoud opgenomen als nat uur compensat iepr oj ect , 

t er wij l het veer plein lat er als nieuw pr oj ect is t oegevoegd. Een invent ar isat ie van 

Rij kswat er st aat naar ander e gebr uiksmogelij kheden lever de het ver zoek van de (voor mali ge) 

gemeent e Hont enisse op om  meer t ij d t en behoeve van onder zoek naar de haalbaar heid van haar 

plan, genaamd Kloost er zande aan Zee. Dit plan maakt onder deel uit van een r ecr eat ievisie en 

beoogt een economische impuls aan de r egio t e g even.  

 

I n 2002 hebben, op init iat ief van Rij kswat er st aat , bespr ekingen plaat sgevonden om  de r eali sat ie 

van nat uur compensat ie mogelij k t e maken. Daar bij is inf or meel met de g emeent e en de Pr ovincie 

over een gekomen om  de weder zij dse plannen op elkaar af t e st emmen. Naast de buit endij kse 

nat uur ont wikkeling in de veer haven en het veer plein bet r ef t het t evens nat uur compensat ie in 

een aan gr enzende polder , zij nde e en nieuw pr oj ect uit cat egor ie B (zie ook hoof dst uk 5). De 

voor waar den waar onder de af st emming p laat s zal vinden moet en n og nader wor den gedef inieer d. 
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2.6 Bescherming Schor van W aarde (A8) 

De bescher ming van het schor en sli k van Waar de is in 2000 als kansr ij k nieuw pr oj ect genoemd. 

Na een ver kenning naar de sit uat ie en de mogelij ke maat r egelen is dit deelpr oj ect als posit ief 

beoor deeld. Aan de uitv oer ing is wel de voor waar de gest eld dat het pr oj ect een duidelij ke winst 

voor de nat uur moet oplever en èn de cult uur hist or ische waar den van het ver dr onken dor p 

Valkenisse behouden blij ven.  

 

Daar op z ij n in 200 1 diver se st udies uit gevoer d naar de mor f ologische en ecologische t oest and en 

ont wikkelingen van het gebied. Ver volgens zij n kansr ij ke maat r egelen nader onder zocht met 

gebr uikmaking van mor f ologische comput er modell en. Het r esult aat is ger appor t eer d in een 

t echnisch-wet enschappelij k document (zie bij lage 1). Op basis hier van is beslot en een t weet al 

st r ekdammen op het sli k aan t e leggen, i n c ombinat ie met het (exper iment eel) af plaggen van een 

deel van het schor . Ener zij ds wor dt hier mee de e r osie van het schor en het slik gest opt , 

ander zij ds wor den de best aande nat uur waar den van het schor ver hoogd.  
 
Nadat de benodigde ver gunningen war en a f gegeven is in okt ober 2002 de aanleg van de t wee 

st r ekdammen van st ar t  gegaan. Eind d ecember echt er bleek dat het mat er iaal dat voor de ke r n 

van de st r ekdam men wer d gebr uikt , t e wet en mij nst een, niet op de j uist e wij ze is t oegepast . I n 

het cer t if icaat van de mij nst een is een algemene t oepassingsvoor waar de opgenomen, die st elt 

dat mij nst een minst ens 0,5 met er onder gemiddeld laagwat er moet wor den t oegepast . De 

st r ekdammen wor den echt er bij laagwat er aan de lucht bloot gest eld. Omdat de gebr uikt e 

mij nst een ander s van samenst elli ng is dan wat nor mali t er wor dt gebr uikt , is begin 2003 

onder zoek gest ar t om  t e bepalen of de ge br uikt e st een t och ver ant woor d is t oegepast . Hoewel 

de st r ekdam men zij n a f gebouwd met st aalslakken, is inmiddels uit pr oeven aan de mij nst een 

gebleken dat de o nder zoc ht e st of f en beneden de wet t elij ke nor men vall en.  

 

De voor ber eidingen voor het af plaggen van het schor zij n eind 2002 gest ar t . Uit bemonst er ingen 

is gebleken dat de schor bodem  ver vuil d is. I n 2003 zal nader wor den onder zocht welke 

consequent ies dit heef t voor de beoogde maat r egel. 

 

Dwars op het Schor van W aarde is een tweetal kribben aangelegd. Hierm ee worden de 

natuurwaarden bescherm d, terwijl ook voorkomen wordt dat de resten van een M iddeleeuws 

dorp wegspoelen. 



Natuurcompensatieprogramma Westerschelde~ Voortgangsrapportage 2002 

10 

3  Voortgang binnendijkse projecten (categorie B) 

 

Categorie B betreft binnendijkse natuurontwikkeling, direct grenzend aan de W esterschelde. 

Het streefbeeld van dit type is gericht op zoveel m ogelijk aan de W esterschelde gebonden 

natuur. In de praktijk betekent dit, dat zo mogelijk zoute natte natuur wordt gerealiseerd, of 

anders zoete natte natuur. De letter-cijfercombinaties achter de deelprojecten verwijzen naar 

de kleurenkaart achterin dit rapport. 

 

3.1 Rammekenshoek (B1) 

De formele begrenzing van het project Ram mekenshoek (circa 50 ha) is in 1999 vastgesteld. 

Ruim 32 ha moet nog verworven worden. Dit betreft een veldkavel van circa 4 ha en een bedrijf 

met circa 28 ha binnen de begrenzing. In 2003 zullen de onderhandelingen voor de verwerving 

van deze hectares weer opgepakt worden. De werkgroep natuurontwikkeling heeft voor het 

gebied een streefbeeld opgesteld. Gebleken is dat gefaseerde inrichting mogelijk is. De 

inrichting van de eerste fase zal eind 2003 starten. 

 

Het voormalig slibdepot en het aansluitend gelegen duingebied, de zogenaamde 

Ram mekensduinen, zijn ingericht. De inrichting voorziet in een strandvlakte m et loopduinen en 

duinvalleien. De totale oppervlakte van dit gebied bedraagt circa 10 ha. De bijdrage vanuit het 

natuurcompensatieprogramm a bedroeg € 109.823.  
 

Een onderdeel van het project Ram mekenshoek was de Schorerpolder. De Schorerpolder is 

echter in 2002 bestemd voor natuurcompensatie ten gevolge van de W esterschelde 

Containerterminal. Ter vervanging is het nabijgelegen project Galghoek aangewezen. Dit project 

is in december 2002 formeel begrensd (14 ha). De natuurontwikkeling in Galghoek wordt 

gefinancierd vanuit reguliere middelen van het B-project Ram mekenshoek. De betreffende 

gronden zijn inmiddels eigendom van de gemeente Borsele en Bureau Beheer Landbouwgronden, 

en agrarisch in gebruik (kortlopende pachtcontracten). De voorbereidingen voor de uitvoering 

kunnen opgestart worden. 

 

3.2 Den Inkel (B2) 

De gronden zijn in eigendom van Staatsbosbeheer. De werkgroep natuurontwikkeling heeft in 

2000 in overleg met het waterschap Zeeuwse Eilanden een streefbeeld opgesteld, waarin een 

combinatie is opgenom en van natuurontwikkeling en komberging. M om enteel is er geen zicht op 

het tijdstip van verwerving van de benodigde grond voor de boezem. Daarom is besloten de 

inrichting van het natuurgebied los te koppelen van de aanleg van de boezem. De voorbereidingen 

voor de inrichting worden in 2003 opgestart. 

Het archeologisch onderzoek is afgerond. Uit het onderzoek is gebleken dat er geen 

archeologische waarden aanwezig zijn ter plaatse van het aan te leggen natuurgebied. 

 

3.3 M argarethapolder (B3) 

De formele begrenzing van het project M argarethapolder is in 1999 vastgesteld. Het project 

omvat een oppervlakte van circa 50 ha.  

 



Natuurcompensatieprogramma Westerschelde~ Voortgangsrapportage 2002 

11 

In de loop van 2000 ontstond de gedachte om de oostelijke helft van de M argarethapolder bij 

het project te betrekken, zodat een m eer afgeronde eenheid zou kunnen ontstaan. De 

landinrichtingscom missie Reuzenhoek-Zaamslag stond in beginsel hier niet negatief tegenover. 

Inmiddels is ruim 40 ha van de M argarethapolder verworven, zowel in het westelijke als het 

oostelijke deel. Alvorens definitief te besluiten over de extra begrenzing, worden de 

aankoopmogelijkheden onderzocht. 

 

3.4  O osterzwakepolder (B4) 

In de Bestuursovereenkomst is opgenomen dat als alternatief voor de O osterzwakepolder 

onderzocht zal worden of op de locatie Sloerand volwaardige estuariene natuurcompensatie te 

realiseren is tegen vergelijkbare kosten. Vooralsnog heeft dit nog niet geleid tot een concreet 

alternatief. W el worden de ontwikkelingen in de regio gevolgd. 
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4 Voortgang kwaliteitsimpuls N atuurbeleidsplan/ kreekherstel (categorie C) 

 

Met de uit voer ing van de cat egor ie C-pr oj ect en wor dt een ext r a kwalit eits impuls beoogd voor de 

uit voer ing van het Nat uur beleidsplan en kr ekenhers t el. De ge bieden wor den ver sneld inger icht 

en het aandeel nat t e nat uur wor dt f or s uit gebr eid.  
 

4.1  Prioriteitstelling 

I n 1998 zij n all e pot ent iële pr oj ect en in c at egor ie C beoor deeld aan de hand van een aant al 

cr it er ia. Deze beoor deli ng heef t geleid t ot een pr ior it er ing, die de basis was v oor het j aar pr o-

gr amma 1999 . I n het naj aar van 1999 , 2000 en 2001 is deze pr ior it eitst elli ng geact uali seer d, 

idem  in 2002 . De geact ualiseer de pr ior it eit st ell ing is de basis geweest voor het j aar pr ogr amma 

van 2003 . I n bij lage 3 is de pr ior it eitst elli ng voor 2003 weer gegeven. 

 

4.2  Grondverwerving 

I n 2002 hebben de gr ondver wer vingsact ivit eit en voor cat egor ie C-pr oj ect en zich 

geconcent r eer d op de k lasse 1- en 2-pr oj ect en (de p r oj ect en met hoge pr ior it eit ). I n deze 

pr oj ect en is in 2002 cir ca 100 ha ver wor ven (inclusief r uil gr ond). Hier mee was een bedr ag 

gemoeid van c ir ca € 2,8 milj oen.  

 

4.3  Uitvoering 

Voor de pr ior it air e pr oj ect en u it het j aar pr ogr amma 2002 waar van de uitv oer ing kon a anvangen, 

zij n pr oj ect dossier s opgest eld. I n deze pr oj ect dossier s is kor t aangegeven wat de aar d is van 

het desbet r ef f ende pr oj ect en welke inr icht ingsmaat r egelen wor den voor zien. Met het vast -

st ellen van deze pr oj ect dossier s wor den t evens de af spr aken omt r ent medef inancier ing vanuit 

het nat uur compensat iepr ogr amma en de ver ant woor deli j kheid voor de uitv oer ing vast gelegd. De 

pr oj ect dossier s zij n vast gest eld d oor de St uur gr oep Nat uur her st el, waar na ze in u itv oer ing zij n 

genomen.  

 

De st and van zaken van de pr oj ect en waar voor een bij dr age is aangevr aagd is als v olgt , waar bij 

in de beschr ij ving de let t er -cij f er combinat ies acht er de deelpr oj ect en ver wij zen naar de 

kleur enkaar t acht er in dit r appor t . 

 

• Baarzandsekreek (C10) 

De k r eek e n de aanli ggende oever landen (29 ha) zij n in eigendom  bij de St icht ing Het 

Zeeuwse Landschap. Het doel van dit pr oj ect is het her st el van de nat uur waar den in de 

Baar zandse Kr eek door het t er ugdr ingen van de e ut r of iër ing en de inst elli ng van een op de 

nat uur f unct ie af gest eld peil beheer . Het eindbeeld is een helder e k r eek met bij zonder e 

hydr obiologische o nt wikkeli ngskansen voor : wat er plant en, macr ofa una, amf ibieën, vissen, 

viset ende vogels en st elt loper s en oever landen met een br ede gr adiënt van na t naar dr oog. 

Door medef inancier ing van het nat uur compensat iepr ogr amma kan dit eindbeeld b er eikt 

wor den. De St uur gr oep Nat uur her st el heef t een bij dr age t oegezegd van € 120.323.  

Het mer endeel van het gr ondwer k is uit gevoer d. De e indaf r ekening moet voor 6 apr il 2003 

wor den ingediend. 
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De Baarzandse kreek; het merendeel van het grondwerk is uitgevoerd 

 

 

• Inlaag Hoofdplaat (C11) 

M et een bijdrage van het natuurcompensatieprogramm a kan grondwerk in de Inlaag 

Hoofdplaat (19 ha) worden uitgevoerd, zodat een goede uitgangssituatie ontstaat voor de 

ontwikkeling van natuurwaarden. Tevens kan m et deze bijdrage een raster rond het gebied 

worden geplaatst en kan de waterhuishouding worden geoptim aliseerd ten behoeve van extra 

natte natuur. In totaal leiden deze m aatregelen tot circa 14 ha extra natte natuur. De 

Stuurgroep N atuurherstel heeft voor dit project een bijdrage toegezegd van € 184.966.  
De werkzaamheden zijn in 2002 afgerond. De verwachting is dat begin 2003 de 

eindafrekening plaats kan vinden. 

 

• Axelse kreek (C12) 

In het reservaatsgebied Axelsekreek (14 ha) zijn de oeverlanden langs de zuidkant van de 

Axelsekreek hersteld. Door medefinanciering van het natuurcompensatieprogam m a kon de 

toplaag worden verwijderd en afgevoerd en konden een natuurvriendelijke oever en 

veedrinkputten worden aangelegd. Dit heeft geleid tot circa 13 ha extra natte natuur. De 

werkzaamheden zijn in de loop van 2000 afgerond. De Stuurgroep N atuurherstel heeft voor 

dit project een bijdrage verleend van € 47.148. Het  pr oj ect  is  af ger ond, de eindaf r ekening 

heeft plaatsgevonden. 

 

• Plaskreek (C15) 

In het natuurontwikkelingsgebied Plaskreek (8 ha) kan m et een bijdrage van het natuur-

compensatieprogram ma het grondwerk worden uitgevoerd voor een goede uitgangssituatie 

voor ontwikkeling van aan de W esterschelde gerelateerde natuur. Hiermee ontstaat circa 2 

ha extra natte natuur. De Stuurgroep N atuurherstel heeft voor het uitvoeren van dit 

grondwerk een bijdrage van € 31. 476 verleend. Het project is afgerond, de eindafrekening 
heeft plaatsgevonden. 

 

 

 

 

 

 

 

Plaskreek; een aantal jaren na de inrichting
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• W illem Leopoldpolder (C16) 

Het st r eef beeld voor het nat uur ont wikkelings- en r eser vaats gebied Will em  Leopoldpolder 

(53 ha) is een r eliëf r ij k en deels s chr aal gr asland met plaat selij k dr inkput t en en opgaand 

st r uweel. Binnen het gebied best aan gr adiënt en van nat naar dr oog, van schr aal naar 

voedselr ij k(er ), van zonnig naar schaduwr ij k. De vocht gr adiënt heef t de vor m  die r ef er eer t 

aan het hist or isch kr ekenher st el t en t ij de van de inpolder ing. Dit st r eef beeld kan mede 

ber eikt wor den door een bij dr age van het nat uur compensat iepr ogr amma. Er wor dt cir ca 16 

ha ext r a nat t e nat uur ger ealiseer d. De benodigde pe r celen zij n inmiddels all emaal ver wor ven 

en over gedr agen aan Het Zeeuwse Landschap. Op basis v an het best ek heef t de St uur gr oep 

op 18 sept ember 2002 een bij dr age t oegezegd van € 287.000. Eind 2002 is  gest ar t  met  de 

uit voer ing. De eindaf r ekening wor dt in het der de kwar t aal van 2003 ver wacht . 

 

• Linie M idden/ Pyram ide (C27) 

Het doel van het nat uur ont wikke lings- en r eser vaat sgebied Linie Midden (70 ha) is het 

her st el van de nat uur waar den van de gebieden die langs de Passageule liggen, door middel 

van het ver f lauwen van de oever s v an de Passageule aangevuld met plaat selij ke 

maaiveldver laging, waar door een gr ot er ar eaal vocht ige nat uur wor dt ger eali seer d. I n het 

eindbeeld is de Passageule omr ingd d oor plas-dr as gebieden en schr ale gr aslanden. Mede 

door een bij dr age van het nat uur compensat iepr ogr amma kan dit eindbeeld ber eikt wor den, 

wat leidt t ot cir ca 21 ha ext r a nat t e nat uur . De St uur gr oep Nat uur her st el heef t een 

bij dr age van € 262.875 toegezegd. De vr i j wil l ige ver wer ving van de gr onden loopt  

voor spoedig. I n het voor j aar van 2002 heef t de St uur gr oep een def init ieve t oezegging 

af gegeven. I n het vier de k war t aal van 2002 is gest ar t met de uit voer ing. 

 

• Sophiapolder (C30) 

I n het r eser vaats gebied Sophiapolder (25 ha) wor dt een plas-dr asgebied aangelegd met 

schr aalgr aslanden. Met een bij dr age van het nat uur compensat iepr ogr amma kunnen de 

ont gr ondingen wor den ger ealiseer d en kan de wat er loop wor den omgelegd, zodat er geen 

voedselr ij k wat er het gebied meer inst r oomt . Dit leidt t ot cir ca 18 ha ext r a nat t e nat uur . 

De St uur gr oep had in 1999 voor deze wer ken een bij dr age van € 157.348 toegezegd. I n 

2000 is deze t oezegging opgehoogd met € 259.562, zodat  het  totaal van de toezegging  
€ 416.911 bedr aagt . De benodigde gr onden z ij n inmiddels ver wor ven. Begin 2002 is  gest ar t  

met de inr icht ing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophiapolder; na een flinke portie grondverzet begint de eerste vegetatie zich te 

ontwikkelen
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• Vlaam sche kreek (C34) 

Het Wat er schap Zeeuws-Vlaander en heef t met een bij dr age van het nat uur compensat ie-

pr ogr am ma de voedselr ij ke sliblaag u it de Vlaamsche Kr eek (6 ha) weggebagger d, de 

nat uur waar den van de o mli ggende gr onden zij n ver hoogd. De St uur gr oep Nat uur her st el 

heef t een bij dr age ver leend van € 81.567. Het  pr oj ect  is  af ger ond, de eindaf r ekening heef t  

plaats gevonden. 

 

• O theense kreek (C36, deelgebied Eiland van de M eijer) 

Het nat uur ont wikkelingsgebied Eiland van de Meij er (24 ha) is inger icht met een bij dr age 

van het nat uur compensat iepr ogr amma. Met deze bij dr age k on een slenk wor den ver diept en 

oever s wor den ver f lauwd. Dit bet ekende een ver st er king van de component natt e nat uur in 

dit gebied met cir ca 3 ha. De St uur gr oep Nat uur her st el heef t voor dit pr oj ect een bij dr age 

t oegeze gd van € 2 9.227 . Het pr oj ect is af ger ond, de eindaf r ekening heef t plaats gevonden. 

 

• O theense Kreek (C36, deelgebied Gat van Pinte) 

Het gebied best aat uit t wee hoge opwassen t ussen de Ot heense Kr eek en haar deels 

ver lande k r eekuit loper s. Het st r eef beeld is een af wisselend open landschap, waar in de schaal 

wor dt bepaald d oor het aanwezige r eliëf en losse e lement en als meidoor nhagen, 

knot wil genr ij t j es en dr inkput t en. Aan de zuidzij de van het gebied wor dt het maaiveld 

ver laagd; hier wor dt de ont wikke ling van r ietv eld nagest r eef d. Het aanwezige r eli ëf zal 

wor den ver st er kt en er wor dt een t ient al poelen gegr aven.  

De St uur gr oep Nat uur her st el heef t voor de ee r st e f ase (18 ha) een bij dr age t oegeze gd van 
€ 130.689 en voor  de tweede f ase (15 ha) een bi j dr age van € 105.000.  

De uit voer ing van de ee rs t e f ase is af ger ond. Naar ver wacht ing zal de uit voer ing van de 

t weede fa se begin 2003 van st ar t gaan. 

 

• O everlanden Groot Eiland (C37) 

I n het r eser vaats gebied Oever landen Gr oot Eil and (42 ha) wor dt een bloemr ij k en nat 

schr aal gr asland met plaats elij k opgaand st r uweel, r iet veget at ie e n dr inkpoelen nagest r eef d. 

Met een bij dr age van het nat uur compensat iepr ogra mma kan dit st r eef beeld ont wikkeld 

wor den, wat leidt t ot cir ca 8 ha ext r a nat t e nat uur . De St uur gr oep Nat uur her st el heef t 

hier voor een bij dr age van € 262.389 toegezegd. De gr ondwer kzaamheden z i j n eind 2001 

af ger ond. De in depot gezet t e gr ond zal begin 2003 af gezet wor den bij agr ar iër s. Het 

aanbr engen van de beplant ing zal plaat svinden middels een in het naj aar van 2003 uit t e 

voer en gr oenbest ek. 

 

• Boschkreek Axel (C38) 

I n het r eser vaats - en nat uur ont wikke lingsgebied nabij de Boschkr eek (13 ha) wor dt een 

bloemr ij k gr asland met plaat selij k opgaand st r uweel, r iet veget at ie en dr inkpoelen 

ont wikkeld. Met een bij dr age van het nat uur compensat iepr ogr amma kan onder ander e het 

ver wij der en van de bouwvoor en de aanleg van dr inkpoelen ger ealiseer d wor den, waar door 

ext r a nat t e nat uur onts t aat . De St uur gr oep Nat uur her st el heef t hier voor een bij dr age van  
€ 96.068 toegezegd. De gr ondwer kzaamheden z i j n eind 200 1 af ger ond. Het aanbr engen van 

de beplant ing z al plaat svinden middels een in het naj aar van 2003 uit t e voer en gr oenbest ek. 

 

• Driesarendskreek (C39) 

I n het nat uur ont wikkelingsgebied Dr iesar endskr eek (2 ha) wor dt een bloemr ij k gr asland met 

plaats elij k opgaand st r uweel, r iet veldveget at ie en een dr inkpoel ger ealiseer d. Met een 

bij dr age van het nat uur compensat iepr ogr amma kan het ver wij der en van de bouwvoor en de 
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aanleg van dr inkpoelen ger ealiseer d wor den, waar door ext r a nat t e nat uur onts t aat . De 

St uur gr oep Nat uur her st el heef t hier voor een bij dr age van maximaal € 53.763 toegezegd. 

De gr ondwer kz aamheden zij n eind 200 1 af ger ond. Het aanbr engen van de beplant ing zal 

plaatsv inden middels een in het naj aar van 2003 uit t e voer en gr oenbest ek. 

 

• Gr oenpr oj ect ’t Sloe (C42) 

Voor de nat t e ge deelt en uit gr oenpr oj ect ’t Sloe is in 200 1 subsidie aangevr aagd b ij het 

nat uur compensat iepr ogra mma West er schelde. Gezien de li gging van het plangebied langs de 

West er schelde is gezocht naar aansluit ing bij de best aande k r ekensyst emen op Zuid-

Beveland. Voor het plangebied h eef t dit ger esult eer d in een st r eef beeld, waar in zowel natt e 

nat uur in de vor m  van nat t er e gr aslanden, moer assen en open wat er als dr oger e gr aslanden, 

r uigt es en bos en st r uweel een plaat s hebben gek r egen. De St uur gr oep Nat uur her st el heef t 

een bij dr age t oegezegd van € 208.966 voor  de deelpr oj ecten T evixhoek, Weelhoek en 

Galghoek (gedeelt elij k). De ver wacht ing is dat de uit voer ing in het t weede k war t aal van 2003 

kan st ar t en. I n ver band met plant wer kz aamheden is de ver wacht ing dat het pr oj ect eind 

2004 is af ger ond.  



Natuurcompensatieprogramma Westerschelde~ Voortgangsrapportage 2002 

17 

5  O ntwikkelingen 

 

5.1 Evaluatie 1998-2001 

Conf or m  de bepalingen in de Best uur sover eenkomst (1998 ) is dr ie j aar na onder t ekening hier van 

een (t ussent ij dse) evaluat ie van het pr ogr amma uit gevoer d (zie bij lage 1). I n haar t er ugbli k 

const at eer de de Voor t gangscommissie dat er slechts in beper kt e mat e uit voer ing kan wor den 

gegeven a an de r ealisat ie van buit endij kse pr oj ect en. Ander s is het bij de r eali sat ie van de 

binnendij kse pr oj ect en die dir ect gr enzen aan de West er schelde, de zogenaamde inlagen 

(cat egor ie B). Hoewel ook daar in beper kt e mat e inr icht ingsmaat r egelen hebben plaats gevonden, 

zij n in deze cat egor ie door gaans met een goede kans en t egen r edelij ke k ost en West er schelde-

ger elat eer de nat uur waar den t e r ealiser en. De uitv oer ing van het kr ekenher st el en een 

kwali t eits impuls v an de uitv oer ing van het Nat uur beleidsplan (cat egor ie C) ver loopt voor t var end.  

 

Naar aanleiding van de e rv ar ingen bij de uit voer ing st elde de Voor t gangscommissie dat het 

pr ogr am ma er bij gebaat is om, waar mogelij k, de inlagen via t echnische middelen in dir ect e 

ver binding t e br engen met de West er schelde, zodat het est uar iene kar akt er t oeneemt . 

Daar naast wor den bij voor keur pr oj ect en gecombineer d, zodat er ecologisch st er ker e eenheden 

ont st aan. Gezien het belang van deze binnendij kse pr oj ect en en de k ansen op r eali sat ie heef t de 

voor t gangscommissie beslot en t ot een ver schuiving van een deel van het budget van c at egor ie C 

naar B, i n c ombinat ie met (op t er mij n) aanvullende f inanc ier ing van het  Minist er ie van Ver keer en 

Wat er st aat . I n hoof dst uk 6 wor dt er nader ingegaan op de f inanc iële aspect en van het 

pr ogr am ma. 

 

5.2 Ingebrekestelling 

Bij br ief van 19 f ebr uar i 1998 heef t de Eur opese Commissie de Neder landse r eger ing in gebr eke 

gest eld voor wat  bet r ef t de t oer eikendheid, in het kader van de Eur opese Vogel- en 

Habit at r icht li j n, van het in 1998 over eengekomen Nat uur compensat iepr ogr am ma 

West er schelde. De Neder landse r eger ing heef t hier op bij br ief van 23 apr il 1998 ger eageer d. 

Ver volgens heef t de Eur opese Commissie bij br ief van 7 mei 200 1 op de br ief van de 

Neder landse r eger ing ger eageer d met een aanvull ende ingebr ekest elli ng. I n deze aanvull ende 

ingebr ekest ell ing st elt de Eur opese Commissie dat Neder land haar ver pli cht ingen uit ar t ikel 4, 

li d 4 van de Vogelr icht li j n en u it ar t ikel 6, der de en vier de li d van de Habit at r icht li j n n iet is 

nagekomen. Het ant woor d van de Neder landse r eger ing op deze aanvullende ingebr ekest ell ing is 

in okt ober 200 1 aan de Eur opese Commissie g ezonden. 

I n het ant woor d st elt  de Neder landse r eger ing dat de Eur opese Commissie niet heef t 

aanget oond dat Neder land haar ver pli cht ingen uit ar t ikel 4, li d 4 van de Vogelr icht li j n en uit 

ar t ikel 6, der de en vier de li d van de Habit at r icht li j n niet is nagekomen. De Neder landse r eger ing 

is van mening dat het in 1998 over eengekomen Nat uur compensat iepr ogr amma West er schelde in 

voldoende mat e voldoet aan de e isen die daar aan vanuit de Vogelr icht lij n en vanuit de 

Habit at r icht li j n wor den gest eld. Er is in de visie van de Neder landse r eger ing dan ook ge en 

noodzaak o m  vanwege Eur opese ver pli cht ingen ext r a maat r egelen t e nemen. 

Het is aan de Eur opese Commissie om  t e beslissen of deze Neder landse r eact ie aanleiding geef t 

t ot het nemen van ver volgst appen in de vor m  van het uit br engen van een met r edenen omkleed 

advies aan de Neder landse r eger ing. Het voor leggen van deze kwest ie aan het Eur opese Hof is in 

dit st adium  niet aan de or de. 
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5.3 N ieuwe buitendijkse projecten 

Gedur ende de loopt ij d van het nat uur compensat iepr ogr amma zij n sinds 1998 enkele nieuwe 

buit endij kse pr oj ect en t oegevoegd. Het bet r ef t de veer pleinen van de veer havens Kr uiningen en 

Per kpolder ; vanwege de samenhang met de veer havens zij n ze in de par agr af en 2.4 en 2.5 

beschr even. Daar naast is een bescher ming van het Schor van Waar de als nieuw pr oj ect 

t oegevoegd. Dit deelpr oj ect heef t in 200 1 een r egulier e st at us gek r egen; als zodanig is de 

voor t gang beschr even in par agr aaf 2.6. 

 

Behalve de genoemde dr ie pr oj ect en zij n er , ondanks s uggest ies uit de r egio, geen kansr ij ke 

nieuwe pr oj ect en benoemd. Door gaans zij n suggest ies gedaan voor een kwalit eits ver bet er ing en 

of inr icht ing van de oe ver gebieden van de West er schelde, waar voor beheers t echnische danwel 

planologische maat r egelen z ij n ver eist . Daar mee vall en deze suggest ies buit en de scope van het 

pr ogr am ma. De beoor deli ng van de suggest ies is ger appor t eer d in een zogenaamd 

af wegingsdocument (zie bij lage 1). Over igens is er naar aanleiding van de suggest ies een 

ver kenning uit gevoer d naar mogeli j kheden voor nat uur ont wikkeling dir ect acht er de zee dij k, met 

een st er ke r elat ie t ot de West er schelde. Het r esult aat hier van is beschr even in par agr aaf 5.5 

‘Ver st er king est uar iene kwali t eit ’. 

 

5.4 N ieuwe binnendijkse projecten  

Sinds 2000 is een t r aj ect door lopen om  t e ko men t ot nieuwe binnendij kse 

nat uur compensat iepr oj ect en. Op basis van een veer t igt al i deeën die t oent er t ij d genoemd zij n, 

zij n elf beoogde pr oj ect en voor lopig begr ensd d oor Gedeput eer de St at en (28 mei 2002 ). De 

ont wer p-begr enzing is onder wer p geweest van voor li cht ing en inspr aak: op 12 en 13 j uni 2002 

hebben voor li cht ingsavonden plaats gevonden en van 17 j uni t ot en met 12 j uli 2002 heef t het 

begr enzingenvoor st el t er inzage gelegen bij bibli ot heken, gemeent en, wat er schappen en de 

Pr ovincie. 

De binnengeko men r eact ies hebben geen a anleiding g egeven wij zigingen a an t e br engen in de 

begr enzingen. Op 17 december 2002 hebben Gedeput eer de St at en van Zeeland d e begr enzing 

van 11 ext r a nat uur compensat iepr oj ect en vast gest eld, met een t ot aal opper vlak van c ir ca 300 

ha. De e xt r a pr oj ect en zij n weer gegeven in onder st aande t abel. Met de uit voer ing van deze 

pr oj ect en kan een aanzienli j ke winst aan West er scheldegebonden na t uur wor den ger ealiseer d. 

I n deze ge bieden kunnen zout minnende plant en zich vest igen en ook z ull en ze de r ust - en 

f oer ageer mogeli j kheden voor wat er vogels ver gr ot en.  

 

Project Areaal (ha) 

Scheldeoor d 11 

Kr uiningen, Sluisweg 9 

I nkel-west  28 

Waar de, Vr oondij k 16 

Bat h 22 

Bat hse Schor  73 

Per kpolder  19 

Plaskr eek 51 

Num mer Een 21 

Baar zandse Kr eek  8 

Karr evelden Oud Br eskenspolder  40 

Totaal Ca. 300 
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Het Bathse Schor is reeds in voorbereiding genom en.  

Verkennend bodemonderzoek heeft uitgewezen dat de mogelijke vervuiling van de grond onder 

het motorcrossterrein geen belemm eringen geeft voor de inrichting van het gebied volgens het 

streefbeeld van de werkgroep natuurontwikkeling. De definitieve versie van de M ER-

aanmeldingsnotitie is gereed. Hieruit is geconcludeerd dat voor de verplaatsing van het 

crossterrein geen M ER opgesteld hoeft te worden. Gem eente Reim erswaal heeft de 

voorbereidingen voor de bestem mingsplanwijziging voor het verplaatsen van het 

motorcrossterrein opgestart. Dienst Landelijk Gebied onderzoekt de mogelijkheden voor 

ontpachting en aankoop van het gebied. 
 

5.5 Versterking estuariene kwaliteit 

M ede op basis van suggesties die uit de regio zijn aangedragen is in 2001 door Rijkswaterstaat 

Zeeland en Provincie Zeeland een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor 

natuurontwikkeling direct achter de zeedijk, met een sterke relatie tot de W esterschelde. De 

veelbelovende projecten zijn gerapporteerd in de Voortgangsrapportage 2001, hierna worden ze 

kort vermeld. Het eventueel treffen van extra m aatregelen zal opgenomen worden in de 

voorbereidingen op de realisatie van deze binnendijkse gebieden. 

 

PERKPO LDER (B12) 

O ostelijk van de veerhaven en het veerplein (A5, A7) kan natte, zoute natuur gerealiseerd 

worden. Door een duiker in de zeedijk aan te brengen worden beide gebieden met elkaar 

verbonden, waarbij de estuariene kwaliteiten in de Perkpolder toenem en. De Perkpolder is in 

december 2002 pas form eel begrensd; daarom hebben er nog geen voorbereidingen 

plaatsgevonden op de inrichting.  

 

M ARGARETHAPO LDER (B3) 

De kreken die in dit bestaande project worden gegraven kunnen middels een duiker in de zeedijk 

in verbinding m et de W esterschelde worden gebracht. Dit concept is nog niet uitgewerkt, omdat 

er door de grondverwerving nog geen sprake is van een afgeronde eenheid. 

 

VRO O N DIJK W AARDE (B9) 

Dit gebiedje van 15 ha zou een inlaagkarakter kunnen krijgen, waarbij door het slaan van 

kwelbuizen een m eerwaarde ontstaat. Dit gebied is in december 2002 pas formeel begrensd; 

daarom hebben er nog geen voorbereidingen plaatsgevonden op de inrichting.  

 

SLUISW EG KRUIN IN GEN  (B7) 

W anneer in dit kleine gebiedje achter de zeedijk (9 ha) ondiep wordt ontgraven zou er door de 

aanleg van kwelbuizen een meerwaarde bereikt kunnen worden. Dit gebied is in decem ber 2002 

pas formeel begrensd; daarom hebben er nog geen voorbereidingen plaatsgevonden op de 

inrichting.  

 

H ERDIJKTE ZW ARTE PO LDER (C8)/ TIEN HO N DERDPO LDER (C9) 

De gronden in de H erdijkte Zwarte Polder zijn verworven, evenals een deel van de 

Tienhonderdpolder. Het is goed mogelijk hier een duiker in de zeedijk aan te leggen om 

binnendijks estuariene natuur tot ontwikkeling te laten kom en, zo is gebleken uit een verkennend 

onderzoek. Een alternatief is (een deel van) de Tienhonderdpolder bij het plan te betrekken. De 

schaal van het gebied wordt dan dermate groot, dat het een slufterachtig karakter kan krijgen. 

De landschappelijke aansluiting op het bestaande natuurgebied van de Verdronken Zwarte Polder 
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is daarm ee maximaal. Voor dit alternatief zijn uiteraard ingrijpender wijzigingen aan de 

waterkering vereist. In 2003 zal de inrichting worden opgestart. 
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6 F inanciën Nat uur compensat iepr ogr am ma West er schelde 

 

6.1  Beschikbare budgetten 

Voor de dr ie cat egor ieën pr oj ect en zij n in de Best uur sover eenkomst van f ebr uar i 1998 de 

volgende budget t en a f gespr oken: 

• buit endij kse nat uur compensat iepr oj ect en (cat . A) € 7,7 milj oen ( ƒ 17 milj oen); 

• binnendij kse nat uur compensat iepr oj ect en (cat . B) € 8,6 milj oen ( ƒ 19 milj oen); 

• kwali t eits impuls Nat uur beleidsplan/ kr eekher st el (cat . C) € 13,6 mil j oen ( ƒ 30 milj oen). 

 

I n het kader van de t ussent ij dse e valuat ie (1998 -2001) heef t een her ziening van f inanciële 

middelen plaat sgevonden. Daar bij is € 6,8 mil j oen uit  cat egor ie C ver plaat st  naar  cat egor ie B. De 

uit gaven en ver pli cht ingen p er cat egor ie z ij n weer gegeven in de par agr af en 6.4 en 6.5. 

 

I n 1996 en 1997 zij n in het kader v an het pr oj ect nat uur her st el West er schelde ook al uit gaven 

gedaan door het Minist er ie van Ver keer en Wat er st aat . Deze vall en buit en het t ot aalbedr ag van 
€ 30 milj oen.  

 

6.2  Aanvullende financiering 

Reeds bij het opst ellen van de best uur sover eenkomst heef t de t oenmali ge Minist er v an Ver keer 

en Wat er st aat , mevr ouw J or r it sma, bij de behandeli ng van het nat uur compensat iepr ogr amma 

West er schelde in de Tweede Kamer , meer f inanciële mogelij kheden t oegezegd. Dit wer d 

onder st r eept bij de onder t ekening, waar bij is gezegd d at nieuwe, gedr agen pr oj ect en die 

voldoen aan de voor waar den van de best uur sover eenkomst , ‘welwill end’ in over weging wor den 

genomen. De st aats secr et ar is van Ver keer en Wat er st aat heef t deze t oezegging in de Tweede 

Kamer her haald en bij haar bezoek aan de West er schelde in het voor j aar van 200 1 nogmaals 

bevest igd. Naar aanleiding van de e valuat ie 1998-2001 heef t zij in n ovember 200 1 schr if t elij k 

ver zocht binnen één j aar nader t e ber icht en over de r ealiseer baar heid van de nieuwe pr oj ect en 

om  daar na t e k unnen besluit en in welke mat e e n in welk j aarr it me e xt r a middelen beschikbaar 

moet en wor den gest eld. Daar bij dient t e wor den u it gegaan van een maximale e xt r a bij dr age van 

t ot aal € 6,8 milj oen. De st aat ssecr et ar is heef t  haar  standpunt  nogmaals toegelicht  in de T weede 

Kamer (13-9-2002 ), naar aanleiding van vr agen van de vast e com missie voor Ver keer en 

Wat er st aat . 

 

Het ver zoek is door Gedeput eer de St at en schr if t elij k beant woor d op 20 j anuar i 2003 . I n de 

br ief is aangegeven dat er 300 ha ext r a nat t e nat uur in n ieuwe inlagen kan wor den ont wikkeld. 

De bet r ef f ende gebieden zij n in december 2002 off icieel begr ensd, zoals beschr even in 

par agr aaf 5.4. Voor de r eali sat ie is een ext r a bij dr age ver eist van € 6,6 milj oen.  

   

6.3  Groenfonds overeenkomsten 

Speciaal voor de f inancier ing van de binnendij kse pr oj ect en (cat egor ieën B en C) is op 10 

november 1999 een zogenaamde Gr oenf ondsconst r uct ie over een gekomen. Hier voor is een 

dr iet al over eenkomst en geslot en: 
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1. Een over eenkomst t ussen Rij kswat er st aat Zeeland en P r ovincie Zeeland. Hier in is vast gelegd 

dat Rij kswat er st aat de ver ant woor deli j kheid voor de uit voer ing van de binnendij kse 

pr oj ect en over dr aagt aan de Pr ovincie Zeeland. 

2. Een over eenkomst t ussen Rij kswat er st aat , Pr ovincie Zeeland en Nat ionaal Gr oenf onds. 

Hier in is vast gelegd dat Rij kswat er st aat Zeeland € 22,2 milj oen ( ƒ 49 mil j oen) voor de 

binnendij kse pr oj ect en van de Rij ksbegr ot ing o ver boekt naar een r ekening cour ant bij het 

Gr oenf onds, waar over de Pr ovincie Zeeland beschikkingsbevoegdheid kr ij gt . 

3. Een over eenkomst t ussen P r ovincie Zeeland en Dienst Landeli j k Gebied. Hier in is vast gelegd 

onder welke voor waar den DLG de uitv oer ingst aken voor de binnendij kse pr oj ect en op zich 

neemt . 

 

Volgens de o ver eenkomst en zal eenmaal per kwar t aal de Dienst Landeli j k Gebied inhoudelij ke en 

f inanciële inf or mat ie inzake de uitv oer ing ver st r ekken aan de Pr ovincie Zeeland. Gedeput eer de 

St at en van Zeeland zull en j aar li j ks r appor t er en aan de Voor t gangscommissie. De 

st aat ssecr et ar is van Ver keer en Wat er st aat houdt de eindver ant woor deli j kheid voor het t ot ale 

nat uur compensat iepr ogra mma.  

 

6.4 Uitgaven buitendijkse projecten 

I n 2002 zij n voor het eer st uit voer ingsuit gaven gedaan. Het bet r of een deel van de 

uit voer ingskost en van de k r ibben bij het Schor van Waar de, t er wij l t evens een woning op  het 

veer plein Kr uiningen is aangekocht . De ver melde capacit eits kost en voor Rij kswat er st aat Dir ect ie 

Zeeland bet r eff en zowel de planvor ming als de (voor ber eiding op de) r ealisat ie. De over ige 

uit gaven hebben bet r ekk ing op u it best edingen en inhuur van specialist ische dienst en van 

Rij kswat er st aat . Een over zicht van de uit gaven sinds 1998 is hier na opgenomen. 

 

Over zicht uit gaven buit endij kse pr oj ect en (in eur o’s) 
 

Appar aats kost en 1998 / ‘99 2000  2001  2002  Tot aal 

Pr oduct uit gaven 0 0 0  225 .381 225 .381 

Capacit eit Rij kswat er st aat 

dir ect ie Zeeland 

139.578  215.546  190.134 339 .095  884 .353  

Over ige uit gaven, waar onder 

adviser ing specialist ische 

dienst en Rij kswat er st aat  

31.765   60.807  97.563  50.756  240 .891 

Tot aal 171 . 343  276 . 352  287 . 697  519 . 753  1. 255 . 146  

 

6.5 Uitgaven binnendijkse projecten 

Uit gaven voor de binnendij kse pr oj ect en in 2002 bet r eff en: 

• De k ost en van de gr ondaankoop cat egor ie B; 

• De k ost en van de aankoop van r uil gr ond t .b.v. cat egor ie C; 

• De k ost en van inr icht ing c at egor ie C (Sophiapolder , Eil and van de Meij er , Axelse k r eek, Gat 

van P int e, I nlaag Hoof dplaat ); 

• De appar aat skost en van DLG; 

• De appar aat skost en van Pr ovincie Zeeland (nat uur ont wikkelingsplannen). 
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O nderstaand een overzicht van de werkelijke uitgaven in 2002. Voor de volledigheid zijn tevens 

de uitgaven in 1999, 2000 en 2001 opgenomen, zodat het totaal van de uitgaven tot en m et 

31/12/2002 zichtbaar is (€ 9,3 milj oen).  
 

Over zicht uit gaven binnendij kse pr oj ect en (in eur o’s) 
 

 Uit gaven in 

1999  

Uit gaven in 

2000  

Uit gaven in 

2001  

Uit gaven in 

2002  

Tot aal 

uit gaven t / m  

31/ 12/ 2002  

Grondverwerving  

Categorie B 

260.288 1.859.471 - 440.629 2.560.388 

Ruilgrond  

Categorie B 

- -   2.163.117   - 2.163.117 

Inrichting  

Categorie B 

- 87.859 21.965 - 109.824 

Ruilgrond  

Categorie C  

- - 1.840.433 687.676 2.528.109 

Flankerend beleid 

Categorie C 

- - - 23.792 23.792 

Inrichting 

Categorie C 

- - 196.494 542.368   738.862 

Apparaatskosten 

DLG 

241.730  243.405 254.936 201.700    941.771 

Apparaatskosten  

Provincie  Zeeland 

23.891 37.161 75.369 34.745 171.166  

Q uickscan  

Grondbalans 

- 5.672 - - 5.672 

Kadasterkosten - 1.468 - - 1.468 

Tot aal 525 . 909  2. 235 . 036  4. 522 . 313  2. 014 . 459  9. 244 . 169  

N aast de hiervoor genoem de uitgaven is er sprake van verplichtingen. Voor een deel zijn deze 

afkomstig uit 1999, 2000 en 2001, daarnaast zijn in 2002 nieuwe verplichtingen aangegaan. Deze 

betreffen een  bijdrage voor een tweede fase van een nieuwe projecten in categorie C (Gat van 

Pinte) en een verhoging van de bijdrage aan Sophiapolder, Boschkreek, Driesarendskreek, 

oeverlanden Groot Eiland, Linie midden/ Pyramide en W illem Leopoldpolder. Daarnaast zal nog 

een afrekening plaats moeten vinden over de apparaatskosten van het vierde kwartaal van 2002 

van DLG en van het derde en vierde kwartaal van 2002 van de Provincie. 

 

O nderstaand een overzicht van de verplichtingen die in 2002 zijn aangegaan. Voor de 

volledigheid zijn tevens de restant verplichtingen uit 1999, 2000 en 2001 opgenom en, zodat het 

totaal van de verplichtingenstand per 31/12/2002 zichtbaar is. 

 

Over zicht ver plicht ingenst and per 31/ 12/ 02 (in eur o’s) 

 Restant 

verplichtingen 

uit 1999 

Restant 

verplichtingen 

uit 2000 

Restant 

verplichtingen 

uit 2001 

N ieuwe 

verplichtingen 

aangegaan in 

2002 

Totaal 

openstaande 

verplichtingen 

per 31.12.2002 

Inrichting 

Categorie C 

147.690 546.424 278.700 700.520 1.673.335  
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Appar aats kost en  

DLG  

- - - 52.250  52.250  

Appar aats kost en  

Pr ovincie Zeeland 

- - - 31.299  31.299  

Totaal 147.690 546.424 278.700 784.069 1.756.844  

 

Op 31 december 2002 bedr oeg het  t ot aal van u it gaven en openst aande ver plicht ingen voor de 

binnendij kse pr oj ect en € 9.244.169 + € 1.756.884 = € 11.001.053. I n onder staande t abel is  het  

t ot aal van uit gaven en openst aande ver pli cht ingen weer gegeven (in eur o’s). 

 

 Uitgaven t/m 2002 Verplichtingen Totaal 

Cat egor ie B 4.833 .329   -  4.833 .329  

Cat egor ie C 3.290 .763  1.673 .335  4.964 .098  

Appar aats kost en  1.120.077   83.549  1.203 .626  

Totaal 9.244.169. 1.756.884  11.001.053   

 

6.5  Versnelling grondverwerving categorie C-projecten 

I n 2002 was € 2,5 mil j oen beschikbaar  aan r egulier e middelen voor  de ver wer ving van 

r eser vaats - en nat uur ont wikkelingsgebieden in Zeeland. Cir ca één der de hier van, of wel zo’n € 0,8 

milj oen, kan wor den t oeger ekend aan pr ior it air e pr oj ect en van cat egor ie C van het 

nat uur compensat iepr ogr amma.  

 

I n 2002 is in deze pr ior it air e pr oj ect en (klasse 1 en 2) uit cat egor ie C cir ca 100 ha ver wor ven, 

voor een bedr ag van € 2,8 milj oen. Dit  bet ekent  dat  het  gr ondver wer vingst empo in 2002 voor  

deze pr oj ect en vier kee r hoger lag dan ver wacht mocht wor den op basis van het r egulier e 

budget dat aanvankelij k beschikbaar was.  

 

De r egulier e middelen bleken eind 2002 onvoldoende om  het ver snelde t empo van de 

gr ondaankoop t en behoeve van cat egor ie C-pr oj ect en t e k unnen f inancier en. De St uur gr oep 

Nat uur her st el heef t daar om  ingest emd met voor f inancier ing van 23 ha. 
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7  O rganisatie en besluitvorming 

 

7.1 O rganisatie uitvoering buitendijkse projecten 

De hoof dingenieur -dir ect eur van Rij kswat er st aat Zeeland h eef t als eindver ant woor deli j ke voor 

de buit endij kse pr oj ect en een algemeen pr oj ect leider aangest eld voor de r eali sat ie. Deze legt 

ver ant woor ding af aan het li j nmanagement , i s v er ant woor deli j k voor de voor t gang in de 

deelpr oj ect gr oepen en voor de int er ne communicat ie en zor gt voor een goede af st emming t ot de 

uit voer ing van de pr oj ect en u it de cat egor ieën B en C. Deze algemene pr oj ect leider vor mt samen 

met de deelpr oj ect leiders , een f inancieel specialist , een j ur idisch adviseur en een 

com municat ieadviseur de pr oj ect gr oep Nat uur compensat iepr ogr amma West er schelde.  

De deelpr oj ect leider s st ell en pr oj ect gr oepen in om  de planvor ming en r ealisat ie t er hand t e 

nemen. De pr oj ect gr oepen best aan u it ver t egenwoor diger s van Rij kswat er st aat sonder delen en 

belanghebbende p ar t ij en, zoals Pr ovincie, wat er schap, gemeent e, een (beoogd) t err einbeheer der 

en, i n het geval van het Schor van Waar de, de Rij ksdienst voor het Oudheidkundig 

Bodemonder zoek. Af hankeli j k van het deelpr oj ect kunnen der den wor den geïnf or meer d. De 

samenst elli ng van de pr oj ect gr oepen is t e lezen in bij lage 2b. 

 

7.2  O rganisatie uitvoering binnendijkse projecten en kwaliteitsimpuls 

N atuurbeleidsplan/ kreekherstel 

I n j uni 1998 hebben Gedeput eer de St at en de Wer kgr oep Nat uur her st el West er schelde en de 

St uur gr oep Nat uur her st el West er schelde ingest eld. De samenst ell ing van de wer kgr oep is in 

2002 gewij zigd t en opzicht e van 200 1 door ver vanging van de heer J . Naeij e door mevr ouw M. 

De Lange en door ver vanging van mevr ouw M. Plugge door de heer D. Visser . I n bij lage 2c is de 

samenst elli ng van Wer kgr oep en St uur gr oep opg enomen. 

Besluit en over de uitv oer ing van de binnendij kse nat uur compensat iepr oj ect en wor den genomen 

door de St uur gr oep Nat uur her st el West er schelde. Deze besluit en wor den voor ber eid d oor de 

Wer kgr oep Nat uur her st el. Gedeput eer de St at en van Zeeland zij n eindver ant woor deli j ke voor 

het vasts t ellen van besli sdocument en a angaande het nat uur compensat iepr ogr am ma. 

De Wer kgr oep en de St uur gr oep Nat uur her st el West er schelde hebben in 2002 elk dr iemaal 

ver gader d. 

 

7.3  Besluitvorming buitendijkse projecten 

De besluitv or ming o ver de uit voer ing van de buit endij kse nat uur compensat iepr oj ect en wor dt 

voor ber eid in de pr oj ect gr oepen van de deelpr oj ect en. Op basis van een inhoudeli j ke af weging 

wor dt , i n over leg met bet r okke n par t ij en en n at uur - en mil ieuor ganisat ies, een advies opgest eld.  

Op dit advies v olgt een t r aj ect van best uur li j ke besluit vor ming, waar voor de hoof dingenieur -

dir ect eur van Rij kswat ers t aat Zeeland eindver ant woor deli j ke is namens de st aat ssecr et ar is van 

Ver keer en Wat er st aat . Het r esult aat wor dt voor gelegd aan de Voor t gangscommissie. 

 

7.4 Besluitvorming binnendijkse projecten en kwaliteitsimpuls N atuurbeleidsplan/ 

kreekherstel 

I n 2002 zij n door de Wer kgr oep Nat uur her st el aan de St uur gr oep Nat uur her st el t er 

goedkeur ing voor gelegd: 
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• Pr oj ect voor st el voor het pr oj ect Gat van Pint e, fa se 2; 

• Aanvr agen voor een ext r a bij dr age voor de pr oj ect en Sophiapolder , Boschkr eek , 

Dr iesar endskr eek en oever landen Gr oot Eil and; 

• Aanvr aag voor een ver hoging van de def init ieve t oezegging voor de pr oj ect en Will em  

Leopoldpolder en Linie midden/ Pyr amide; 

• J aar pr ogr amma binnendij kse nat uur compensat ie 2002. Dit j aar pr ogr am ma is op 27 j anuar i 

2003 vast gest eld d oor GS. 

 

Daar naast zij n de Wer kgr oep en de St uur gr oep r egelmat ig geïnf or meer d over de voor t gang van 

de over ige pr oj ect en. 
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8  Conclusies 

 

8.1 Buitendijkse projecten 

De vijf buitendijkse projecten die in de Bestuursovereenkom st zijn opgenom en zijn in zeer 

verschillende m ate kansrijk gebleken. Daarom verliep de uitvoering aanvankelijk moeizaam. 

Inmiddels is er sprake van een aantal kansrijke en waardevolle projecten. De uitvoering vergt 

echter meer geld dan in 1998 was voorzien. 

 

De uitvoering van het (toegevoegde) project Bescherming Schor van W aarde is in 2002 van start 

gegaan. Interessant is dat zowel de natuurwaarden beschermd worden als de resten van het 

archeologisch waardevolle verdronken dorp dat in het slik ligt. De voorbereidingen voor 

natuurcompensatie in het haventje van Hansweert vorderen gestaag. 

De veerhavens Kruiningen en Perkpolder zijn onder voorbehoud opgenom en in de 

Bestuursovereenkomst, later zijn de veerpleinen als nieuwe projecten toegevoegd. Voor beide 

gebieden zijn plannen ontwikkeld om ter plaatse schor en slik te ontwikkelen. Bijzonder is dat 

met deze projecten natuur kan worden ontwikkeld die rechtstreeks compensatie biedt voor wat 

verloren gaat ten gevolge van de verdieping. W aardevol is ook dat er bij beide veerhavens een 

combinatie mogelijk is m et (toegevoegde) binnendijkse projecten. Voor de om geving van beide 

veerhavens bestaat ook belangstelling van gemeentelijke zijde. O m te voorkomen dat er teveel 

inbreuk wordt gepleegd op de natuurlijke kwaliteiten van de schorren en slikken wordt een en 

ander op elkaar afgestem d. 

M et de afbraak van de veerpleinen en de inrichting tot natuurgebied zijn hoge kosten gemoeid, 

waarvoor het budget niet toereikend is. Getracht wordt onderdelen in de uitvoering buiten het 

natuurcompensatieprogramm a te financieren.  

 

8.2 Binnendijkse projecten 

Geconcludeerd kan worden dat de realisatie van de categorie B-projecten in het algem een naar 

wens verloopt. Aansluitend aan Ram m ekenshoek is buitendijks een voormalig slibdepot ingericht 

als duingebied. In Ram mekenshoek worden in 2003 de voorbereidingen voor inrichting van de 

eerste fase opgestart. In de M argarethapolder is een behoorlijke oppervlakte verworven. Er is 

echter nog geen afgeronde, in te richten eenheid ontstaan. Voor het project Den Inkel worden in 

2003 de voorbereidingen voor de inrichting opgestart. 

 

De grondverwerving voor de categorie C-projecten loopt voortvarend. Inmiddels zijn 6 projecten 

uitgevoerd en zijn er 10 in uitvoering. De verwachting is dat van de in uitvoering zijnde projecten 

er in 2003 7 afgerond zullen zijn. Daarnaast worden naar verwachting voor 4 projecten de 

voorbereidingen in 2003 opgestart. 

 

Eind 2002 hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland de begrenzing van 12 extra binnendijkse 

natuurcompensatieprojecten vastgesteld. Dienst Landelijk Gebied onderzoekt de mogelijkheden 

voor de (vrijwillige) verwerving van de gronden. Voor de projecten Galghoek (sinds 2002 

onderdeel van Ramm ekenshoek) en Bathse Schor heeft de werkgroep N atuurontwikkeling van de 

Provincie Zeeland reeds streefbeelden opgesteld. De voorbereidingen voor de inrichting van 

Galghoek worden in 2003 opgestart.  
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In 2001 zijn de binnendijkse projecten die direct aan de W esterscheldedijk grenzen onderzocht 

op de mogelijkheden om de estuariene kwaliteiten te vergroten. Vijf gebieden zijn kansrijk. Er 

zijn mogelijkheden voor de aanleg van duikers in de zeedijk en voor kwelbuizen. Deze 

maatregelen worden opgenom en in de planvorming van de betreffende (nieuwe) projecten.  
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Bijlage 1 Verschenen documenten 

 

Algem een 

 

Anonymus, 1998 

Bestuursovereenkomst N atuurcompensatieprogram ma W esterschelde. Eindversie 27 februari 

1998. 

 

Anonymus, 1999 

Uitvoeringsovereenkom st N atuurcompensatieprogramm a W esterschelde. 3-delig: overeenkomst 

tussen 1. Rijkswaterstaat Directie Zeeland/ Provincie Zeeland/ Stichting N ationaal Groenfonds, 

2. Rijkswaterstaat Directie Zeeland/ Provincie Zeeland en 3. Provincie Zeeland/ Dienst Landelijk 

Gebied. Vastgesteld op 10 novem ber 1999 te M iddelburg. 

 

Voortgangscom missie N atuurcompensatieprogramm a W esterschelde, 1999 

Voortgangsrapportage 1998. Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Zeeland. 

 

Voortgangscom missie N atuurcompensatieprogramm a W esterschelde, 2000 

Voortgangsrapportage 1999. Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Zeeland op 18 april 

2000. 

 

Voortgangscom missie N atuurcompensatieprogramm a W esterschelde, 2001 

Voortgangsrapportage 2000. Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Zeeland op 29 mei 

2001 

 

Voortgangscom missie N atuurcompensatieprogramm a W esterschelde, 2001 

Evaluatie 1998-2001. O nder redactie van de Provincie Zeeland, Dienst Landelijk Gebied, 

Rijkswaterstaat Directie Zeeland en het M inisterie van Landbouw, N atuurbeheer en Visserij.  

 

Voortgangscom missie N atuurcompensatieprogramm a W esterschelde, 2002 

Voortgangsrapportage 2001. Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Zeeland op 11 juni 2002 

 

Com missie W esterschelde, 1997 

Advies Comm issie W esterschelde, onder leiding van mr. J. Hendrikx, over 

natuurcompensatiemaatregelen in het kader van de verruiming van de vaarweg in de 

W esterschelde. Uitgebracht aan de M inister van Verkeer en W aterstaat, m w. A. Jorritsma-

Lebbink. 29 augustus 1997. 

 

 

Buitendijkse projecten (categorie A) 

 

Anonymus, 1998 

Projectplan Broedgebied Hansweert. Project in het kader van het N atuurcompensatieprogramm a 

W esterschelde. N ota AXW  98.1009 

 

Anonymus, 1999 

Projectprogramm a, beslisdocument Broedgebied H answeert. Project in het kader van het 

N atuurcompensatieprogramm a W esterschelde. N ota AXW  99.001 
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Ber chum, A.M. van, 200 1 

Gewikt en Gewogen. Af wegingsdocument voor de bescher ming van Zuidgor s en Baar land. 

Opgest eld in het kader van het Nat uur compensat iepr ogr amma West er schelde, buit endij kse 

pr oj ect en. Rij kswat er st aat dir ect ie Zeeland, af deling I nt egr aal Wat er beheer . Not a AXW-2001-

01 

 

Ber chum, A.M. van, 200 1 

Ver kenning nieuwe pr oj ect en NCP West er schelde. Ver slag van een bespr eking op 25 sept ember 

200 1 t ussen J . Beij er sber gen (Pr ovincie Zeeland) en A. van Ber chum  (Rij kswat er st aat Dir ect ie 

Zeeland) 

 

Ber chum, A.M. van, 200 1 

Af wegingsdocument Ext r a nat uur compensat iepr oj ect en buit endij ks. De kansr ij kheid onder zocht 

van suggest ies die door de r egio z ij n a angedr agen. Rappor t AXW-2001.06, NCP/ E-01.001 

 

Ber chum, A.M. van, 2002  

Pr oj ect plan Nat uur compensat ie in de veer haven Kr uiningen. Concept 13-2-2002 . Rij kswat er st aat 

Dir ect ie Zeeland 

 

Consemulder J ., 200 1 

St udie naar mogeli j ke maat r egelen voor het behoud van het sli k en schor van Waar de. 

Rij ksinst it uut voor Kust en Zee/ RI KZ. Wer kdocument RI KZ/ AB/ 200 1/ 825 x 

 

Er kman, A.A., 200 1 

Bescher ming van Schor en Sli k bij Waar de. Pr oj ect plan. DZL WD-01.xxx  

 

Har pe, L., 2002  

Ver kenningennot it ie naar de mogelij kheden voor nat uur compensat ie in de oude haven van 

Hansweer t  

 

Har pe, L., 2002  

Ver kenningennot it ie naar de mogelij kheden van bedr ij f sver plaats ing in de oude haven van 

Hansweer t  

 

Houmes, W., 1999  

Pr oj ect plan Bescher ming Zuidgor s. Pr oj ect in het kader van het Nat uur compensat iepr ogr amma. 

Rij kswat er st aat dir ect ie Zeeland, af d. I nt egr aal Wat er beheer . Not a AXW  99.003 

 

I ngenieur sbur eau Svasek bv, 2000  

Modelsimulat ies NCP West er schelde. Eindr appor t nr . 00244 / 1160. 

 

Liek, G.J . & B. Kor nman, 2001 

De mor f ologische ont wikkeli ng van het sli k e n schor van Waar de in de pe r iode 1957 -2000 . 

Rij ksinst it uut voor Kust en Zee/ RI KZ. Wer kdocument RI KZ/ AB/ 200 1/ 802 x 

 

Royal Haskoning/ Svašek, 200 1, 

Modelsimulat ies NCP West er schelde, Sli kk en van Waar de. Rappor t 1213/ R1553/ MJ / Rott 2b. 

 

St ikvoor t , E.C., 2000  
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Bodemdier en van het Sli k van Ever ingen en P laat van Baar land. Rij ksinst it uut voor Kust en 

Zee/ RIKZ . Wer kdocument RI KZ/ AB/ 2000 / 833 x 

 

St ikvoor t , E.C., 200 1 

Bodemdier en van de Sli kken van Waar de. Rij ksinst it uut voor Kust en Zee/ RIKZ . Wer kdocument 

RI KZ/ AB/ 2001/ 833 x 

 

St or m, C. & A. Er kman, 200 1 

Af wegingsdocument inr icht ing specieber gingsdepot . Not a AXW  01.0AA 

 

Svašek, 2000  

St r omingsber ekeningen NCP West er schelde. Rappor t 00244 / 1160 

 

 

Binnendij kse pr oj ect en (cat egor ieën B en C) 

 

Dekke r , W., 1998  

J aar pr ogr amma 1999 . Vast gest eld d oor Gedeput eer de St at en van Zeeland op 22 december 1998  

 

Dekke r , W., 1999  

J aar pr ogr amma 2000 . Vast gest eld d oor Gedeput eer de St at en van Zeeland op 14 december 1999  

 

Dekke r , W., 2000  

J aar pr ogr amma 200 1. Vast gest eld d oor Gedeput eer de St at en van Zeeland op 12 december 2000  

 

Adr iaensen, M.A.M., 200 1 

J aar pr ogr amma 2002 . Vast gest eld d oor Gedeput eer de St at en van Zeeland op 11 december 200 1. 

 

Adr iaensen, M.A.M., 2002  

J aar pr ogr amma 2003 . Vast gest eld d oor Gedeput eer de St at en van Zeeland op 27 j anuar i 2003 .  

 

Wer kgr oep Nat uur ont wikkeli ng, 1998  

Nat uur ont wikkeling Axelse Kr eek  

 

Wer kgr oep Nat uur ont wikkeli ng, 1998  

Nat uur ont wikkeling Eiland van de Meij er  

 

Wer kgr oep Nat uur ont wikkeli ng, 1999  

Nat uur ont wikkeling I nlaag Hoof dplaat  

 

Wer kgr oep Nat uur ont wikkeli ng, 1999  

Ver kenning van de mogeli j kheden voor nat uur ont wikkeli ng op het Bat hse Schor  

 

Wer kgr oep Nat uur ont wikkeli ng, 2000  

Nat uur ont wikkeling binnen landinr icht ingsgebied Axel 

 

Wer kgr oep Nat uur ont wikkeli ng, 2000  

Nat uur ont wikkeling binnen landinr icht ingsgebied Pont e 

 

Wer kgr oep Nat uur ont wikkeli ng, 2000  
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N atuurontwikkeling Galghoek 

 

W erkgroep N atuurontwikkeling, 2000 

N atuurontwikkeling Gat van Pinte 

 

W erkgroep N atuurontwikkeling, 2000 

N atuurontwikkeling W illem Leopoldpolder 

 

W erkgroep N atuurontwikkeling, 2000 

N atuurontwikkeling Den Inkel 

 

W erkgroep N atuurontwikkeling, 2001 

N atuurontwikkeling M argarethapolder 

 

W erkgroep N atuurontwikkeling, 2002 

N atuurontwikkeling Ramm ekenshoek 
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Bijlage 2a Samenstelling van de Voortgangscommissie 

 

Namens Pr ovincie Zeeland: de heer G. de Kok (voor zit t er ) 

 plv. de heer L. Coppoo lse 

Namens Rij kswat er st aat Zeeland: de heer W. Br oeder s 

 plv. de heer P. Donk 

 de heer L. Har pe (secr et ar is) 

Namens Minist er ie van LNV: de heer R. Woudst r a 

 plv. de heer De J ong 

Namens de Zeeuwse wat er schappen: de heer W. Gosselaar  

 plv. mw. S. van ‘t West einde   

Namens de West er schelde gemeent en: mevr ouw L. Poppe- De Looff  

 plv. de heer K. van der Hoof d 
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Bijlage 2b Samenstelling van de projectgroepen van de buitendijkse projecten 

 

Projectgroep buitendijkse natuurcom pensatieprojecten (intern Rijkswaterstaat) 

De heer L. Harpe (algem een projectleider; per 1-1-2003 opgevolgd door R. Termaat) 

De heer A. van Berchum (projectleider) 

M evrouw A. Erkman (projectleider) 

De heer C. Janse (Bedrijfsbureau) 

De heer J. Geluk (Com municatie en Voorlichting) 

De heer M . de Jonge (Realisatie W erken en Diensten) 

M evrouw. E. de Lange- Bekker (Bestuurlijke en Juridische Zaken) 

 

Projectgroep Broedgebied Hansweert 

De heer L. Harpe (projectleider RW S) 

M evrouw M . van Aken (secretaresse) 

De heer D. Visser (gem eente Reimerswaal) 

De heer A. Beaufort (waterschap Zeeuwse Eilanden) 

De heer G. Stooker (Staatsbosbeheer) 

De heer J. Beijersbergen (Provincie Zeeland) 

 

W erkgroep Veerhaven Kruiningen 

De heer A. van Berchum (projectleider RW S) 

M evrouw M . van Aken (secretaresse) 

De heer M . de Jonge (RW S, Realisatie W erken en Diensten) 

De heer J. Pouwer (RW S, projectleider O verdracht Veerhavens) 

De heer M . Klop (RW S, waterkeringen) 

M evrouw N . M errelaar (RW S, dienstkring N oord- en M idden Zeeland) 

De heer D. Visser (gem eente Reimerswaal) 

De heer J. Beijersbergen (Provincie Zeeland) 

De heer H. Sluiter (Staatsbosbeheer) 

De heer A. Beaufort (waterschap Zeeuwse Eilanden) 

 

Projectgroep Bescherming Schor van W aarde 

M evrouw A. Erkman (projectleider RW S) 

M evrouw M . van Aken (secretaresse) 

De heer J. Beijersbergen (Provincie Zeeland) 

De heer J. Consemulder (RW S, Rijksinstituut voor Kust en Zee) 

De heer R. Term aat (RW S, M orfologie watersystem en) 

De heer E. Buijinck, b.a. de heer C. M ollenberg (Staatsbosbeheer) 

De heer C. van Rooijen (Rijksdienst voor het O udheidkundig Bodemonderzoek) 

De heer A. Beaufort (waterschap Zeeuwse Eilanden) 

De heer D. de Jong (RW S, Rijksinstituut voor Kust en Zee; agendalid) 

De heer M . Kocken (Rijksdienst voor het O udheidkundig Bodemonderzoek; agendalid) 

De heer B. van Liere (waterschap Zeeuwse Eilanden; agendalid) 

De heer R. van Dierendonck (Provincie Zeeland/ provinciaal archeoloog; agendalid) 
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Bijlage 2c  Samenstelling van de W erkgroep en de Stuurgroep N atuurherstel voor 

de binnendijkse projecten en kwaliteitsimpuls natuurbeleidsplan/ kreekherstel 

 

Stuurgroep N atuurherstel W esterschelde 

N amens de provincie Zeeland: de heer G. de Kok (voorzitter) 

 de heer G. van O verloop 

 (secretaris) 

N amens het waterschap Zeeuwse Eilanden: de heer W . Gosselaar 

N amens het waterschap Zeeuws-Vlaanderen: de heer W . de Graaf  

N amens de gemeenten noordelijk W esterschelde: de heer A. Verbree 

N amens de gemeenten zuidelijk W esterschelde: de heer K. van der Hoofd 

Als adviseur/ projectleider RW S Zeeland: de heer L. Harpe 

Als adviseur nam ens de Provincie Zeeland: de heer R. M ooij 

Als adviseur nam ens de Dienst Landelijk Gebied: de heer W . van Zandbrink 

Als adviseur/ projectleider DLG: mevrouw W . Dekker 

 

 

Ambtelijke werkgroep N atuurherstel W esterschelde 

 

N amens de provincie Zeeland: de heer G. van O verloop (voorzitter) 

 de heer R. M ooij (secretaris) 

N amens het waterschap Zeeuwse Eilanden: de heer J. Dees 

N amens het waterschap Zeeuws-Vlaanderen: de heer A. M outon 

N amens de gemeenten noordelijk W esterschelde: de heer D. Visser 

N amens de gemeenten zuidelijk W esterschelde: mevrouw M . de Lange 

Als adviseur/ projectleider DLG: mevrouw W . Dekker 

Als adviseur/ technisch m edewerker DLG: mevrouw M . Adriaensen 
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Bijlage 3 Prioriteitsstelling projecten categorie C (kwaliteitsimpuls 

N atuurbeleidsplan/ kreekherstel) 

 

Op ver zoek van de Wer kgr oep Nat uur her st el hebben ver t egenwoor diger s van de wat er schappen, 

de pr ovincie, de t err einbeher ende inst ant ies en de Dienst Landelij k Gebieden in sept ember 1998 

de pr ior it eit van all e pot ent iële cat egor ie C pr oj ect en beoor deeld. Ten behoeve van deze 

beoor deli ng zij n c r it er ia gef or muleer d waar aan de p r oj ect en moet en voldoen. Deze cr it er ia 

bet r ef f en de mat e waar in de nat uur doelst ell ingen wor den ber eikt (uit gedr ukt in winst voor de 

aan de West er schelde g ebonden na t uur en duur zaamheid van de t e nemen maat r egelen), een 

bij dr age aan r ecr eat ie, de geschat t e e xt r a bij dr age door het nat uur compensat iepr ogr amma en 

de gr ondver wer vingskansen. De mogelij ke pr oj ect en zij n op een r ij gezet en ver volgens 

indicat ief beoor deeld aan de hand van deze cr it er ia. I n sept ember 2002 is deze 

pr ior it eit st ell ing geact ualiseer d t en behoeve van het j aar pr ogr amma 2003 . 

 

De pr ior it eitst ell ing is t hans als v olgt : 

 

Klasse 1: Projecten m et een hoge prioriteit die naar verwachting op korte termijn kunnen worden 

uitgevoerd: 

Zwaakse Weel, Boonepolder , Hoedekensker ke, Zwar t enhoeksekr eek, Br aakman n oor d (ged.), 

Schor r et j e Ossenisse, St r ij der sgat polder (west ), West eindse Weel, De Vogel (zuid), Her dij kt e 

Zwar t epolder , De Blikk en.  

 

Klasse 2: Projecten m et een hoge prioriteit die naar verwachting op langere termijn kunnen 

worden uitgevoerd: 

Schor van Ossendr echt , diver se welen in de Zak van Zuid-Beveland, Hengst dij kse Put t ing, De 

Vogel/ Vogelkr eek (noor d), Gr oot Eil and (ker n), Reuzenhoeksekr eek, r eserv aats gebied Ot heense 

Kr eek (oost ), Canisvli et zuid, Riemenskr eek, Br aakman zuid, Pyr amide (ged.), Plaskr eek (noor d), 

Linie (west ), St . Kr uiskr eek, Sophiapolder (midden en oost ), Aar denbur gse havenpolder , Wallen 

Sluis, Tienhonder dpolder , Zwar t egat sekr eek , St r ij der sgat polder (midden en oost ),  Zwinpolder . 

 

Klasse 3: Projecten waarvan de prioriteit nader zal worden bezien aan de hand van een m eer   

gedetailleerde kostenraming en toekom stige ontwikkeling m et betrekking tot grondverwerving: 

Ossendr echt se k il, Polsvliet kr eek , Gr aauwse Kr eek , Koninginnehaven, Pyr amide (ged.), 

Ret r anchement noor d. 

 

Klasse 4: Projecten m et een lagere prioriteit: 

Kieldr echt polder / Zest igvoet kr eek, Buit envest Hulst , Berr iekr eek , Moer schans, Koegat kr eek , 

Wallen Aar denbur g, St ier skr eek , Noll ekr eken. 
 



Natuurcompensatieprogramma Westerschelde~ Voortgangsrapportage 2002 

37 

Bijlage 4 Situering projecten 

 

 


