
Verdieping Westerschelde
Nederland en Vlaanderen hebben in 1995 een verdrag gesloten om
verdieping van de vaarweg in de Westerschelde mogelijk te maken.
Afgesproken is dat natuurwaarden, die verloren gaan door deze
verdieping, gecompenseerd worden. Na de nodige commotie rond
de ontpoldering is door diverse overheden gekozen voor een
bestuurlijk compromis. Gemeenten, waterschappen, provincie en
Rijk zorgen samen voor buitendijkse natuurontwikkeling, aanleg
van nieuwe inlagen onderlangs de zeedijk en kreekherstel in de
polder. Totaal is 36,7 miljoen euro beschikbaar. Hiervan gaat 7,7
miljoen naar buitendijkse projecten. Het overige deel is bestemd
voor nieuwe inlagen (22,2 miljoen) en kreekherstel in de polder
(6,8 miljoen). In 2008 moeten alle maatregelen zijn uitgevoerd.

Compensatie buitendijks en binnendijks
De buitendijkse projecten zijn gericht op behoud en herstel van
schorren, slikken en ondiep
water. Bij Waarde is 90 ha
bestaand schor beschermd,
in de Verdronken
Zwartepolder wordt de
hoofdgeul opgeknapt. Bij
Rammekens is een nieuwe
slufter aangelegd (10 ha)
en bij de veerhaven
Perkpolder zal nieuwe
buitendijkse natuur ontwikkeld worden. 

De nieuwe inlagen liggen direct achter de zeedijk. Dit worden natte
natuurgebieden met zoutvegetaties en een enorme rijkdom aan
vogels, zoals steltlopers, kustvogels en ganzen. Daarmee lijken deze
gebieden tot op zekere hoogte op de buitendijkse schorren. In
plaats van dagelijks getij zorgt een jaarcyclus met hoge winter-
peilen en lage zomerpeilen in de inlagen voor veel afwisseling en
zout-zoet overgangen. Tot op heden is ±170 ha in voorbereiding en
±140 ha in uitvoering. Totaal gaat het om ±690 ha nieuwe inlagen.

Het opknappen en uitbouwen van de kreken rondom de
Westerschelde is van groot belang voor veel vogelsoorten: hoog-
watervluchtplaats voor steltlopers, voedselgebied voor overwin-
terende ganzen en zwanen
en broed-, rust- en voedsel-
gebieden voor kustvogels
en doortrekkers. Inmiddels
is ca. 140 ha in voor-
bereiding, ca. 65 ha in
uitvoering en ca. 230 ha
uitgevoerd.

Gedeputeerde Thijs Kramer:

“Afspraken moet je nakomen”
“Het was in 1998 niet makkelijk om tot goede afspra-
ken te komen over een passende natuurcompensatie
voor de verdieping van de Westerschelde”, aldus gede-
puteerde Thijs Kramer. “Het debat werd veel te snel
“wel of niet ontpolderen” en een dergelijke discussie
riep in Zeeland uiteraard heel veel emoties op met voor

velen de ramp van 1953 nog vers in het geheugen. Het pakket com-
pensatiemaatregelen, dat uiteindelijk na veel overleg afgesproken is,
kan gezien worden als het maatschappelijk best haalbare compromis.

Deels voeren we projecten uit in de Westerschelde, zoals de aanleg
van Rammekensduinen, de bescherming van het schor van Waarde
en een substantieel nieuw buitendijks gebied rond de veerhaven van
Perkpolder. Daarnaast omringen we de Westerschelde met een hele
reeks  nieuwe natuurgebieden, pal onder de zeedijk. Deze nieuwe
inlagen maken, net als het Plan Tureluur langs de Oosterschelde, het
Westerscheldegebied completer en bieden veel ruimte voor vogels
en natte natuur. Tenslotte wordt in een wat ruimer gebied rond de
Westerschelde tal van kreekresten opgeknapt, waarbij met name de
oppervlakte aan natte natuur sterk uitgebreid wordt.

Al met al een pakket compensatiemaatregelen waarmee de natuur
in en rond de Westerschelde een forse impuls krijgt. Dit hebben wij
in 1998 als overheden met elkaar afgesproken en ik voel me er ver-
antwoordelijk voor om te zorgen, dat de projecten ook werkelijk uit-
gevoerd worden. Immers: afspraken moet je nakomen, zeker nu er
alweer een nieuw debat gevoerd wordt over een eventuele volgen-
de verdieping en verder natuurherstel. We zijn met de natuurcom-
pensatie nu halverwege en liggen goed op schema. De eerste jaren

vragen veel voorberei-
ding, zoals de aankoop
van grond op vrijwillige
basis. De komende jaren
zal de natuurcompen-
satie meer zichtbaar wor-
den en valt er voor de
natuurliefhebber veel te
genieten. En dat kan
wellicht weer bijdragen
aan de erkenning van de
Westerschelde als een
van de belangrijkste
natuurgebieden van
Nederland!”
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Dit is een uitgave van de
Stuurgroep Natuurherstel Westerschelde

Info over buitendijkse projecten:
Rijkswaterstaat, dhr. R. Termaat

Info over binnendijkse projecten
en kreekherstel: 
Provincie Zeeland, dhr. R. Mooij
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Rammekensduinen
Het voormalig slibdepot bij Ram-
mekenshoek en het aansluitend
gelegen duingebied is ingericht als
strandvlakte met loopduinen en
duinvalleien. Het gebied staat bij
hoog water in verbinding met de
Westerschelde. Vogels als Strand-

plevier, Bontbekplevier, Tureluur en Kluut vinden er een geschikte
plaats om te broeden.

Baarzandse Kreek
De Baarzandse Kreek is afgekop-
peld van het landbouwkundige
afwateringssysteem van de omge-
ving, verlande delen zijn uitgegra-
ven en opgehoogde oeverlanden
verlaagd. Hierdoor is er een ideaal
voedselgebied ontstaan voor onder

andere Kluut, Tureluur, Scholekster en Kleine Plevier en diverse
soorten ganzen en eenden.

Schor van Waarde
Aangelegde strekdammen zorgen
naast bescherming van het Schor
van Waarde ook voor ophoging
van het slik, waardoor het meer
waarde krijgt voor vogels en
vissen. Tevens blijven door de
strekdammen de archeologische

resten van het verdronken dorp Valkenisse behouden.

Binnendijkse projecten
1 Aardenburgse Havenpolder
2 Axelse Kreek
3 Baarzandse Kreek
4 Bath
5 Bathse schor
6 Boonepolder
7 Boschkreek
8 Braakman Noord
9 Braakman Zuid

10 Canisvliet Zuid

11 De Blikken
12 De Vogel-Zuid/Vogelkreek
13 Den Inkel
14 Dries Arendskreek
15 Eiland van de Meijer
16 Gat van Pinte
17 Groenproject ’t Sloe
18 Groot Eiland
19 Hengstdijkse Putting
20 Herdijkte Zwartepolder

21 Hoedekenskerke
22 Inkel
23 Inlaag Hoofdplaat
24 Karrevelden Oud-Breskenspolder
25 Koninginnehaven
26 Kreek Huissenpolder
27 Margarethapolder
28 Nummer Eén
29 Linie
30 Perkpolder

31 Plaskreek
32 Polsvlietkreek
33 Pyramide
34 Rammekenshoek
35 Riemenskreek
36 Scheldeoord
37 Schor van Ossendrecht
38 Schor van Ossenisse
39 Sint Kruiskreek
40 Sluisweg, Kruiningen

41 Sophiapolder
42 Strijdersgatpolder
43 Tienhonderdpolder
44 Versche polder
45 Vlaamsche Kreek
46 Vroondijk Waarde
47 Wallen Sluis
48 Willem Leopoldpolder
49 Zwaakse Weel
50 Zwartegatse Kreek

51 Zwartenhoekse Kreek
52 Zwinpolder

Buitendijkse projecten
53 Rammekensduinen
54 Schor van Waarde
55 Veerhaven Kruiningen
56 Veerhaven Perkpolder
57 Verdronken Zwarte Polder

Lijst met projecten, de nummers verwijzen naar de kaart.
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