
We bevinden ons aan de vooravond van het
besluit over definitieve plannen voor natuurher-
stel in het westerscheldegebied. Begin dit jaar
stelde de provincie het ‘Spoorboekje Middenge-
bied’ op, een alternatief onderzoekspakket voor
het Middengebied met kansrijke projecten. De
afgelopen maanden zijn studies uitgevoerd naar
de ecologische opbrengst en uitvoerbaarheid van
de projecten. Daarnaast werd de commissie
Nijpels ingesteld, met als opdracht alternatieven
voor het Nederlandse deel van de Hedwigepolder
te zoeken. Op het rapport van de commissie moe-
ten we nog even wachten, zij rapporteert uiterlijk
1 november aan minister Verburg over haar
bevindingen. 

De onderzoeksresultaten van de kansrijke pro-
jecten uit het Spoorboekje zijn echter nu bekend
en worden in deze nieuwsbrief uiteengezet. Per
project wordt gesproken over de ecologische
opbrengst en conclusies.

De manier waarop de rapporten tot stand zijn
gekomen (Spoorboekje Middengebied) en de rap-
porten zelf zijn te vinden op www.zeeland.nl/
natuurpakket

www.zeeland.nl/natuurpakket
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Ecologisch gezien is Perkpolder een goed project. De omvang
van het gebied is 35 hectare met volledig vrije getijdenwer-
king. Binnen Perkpolder zullen soorten en habitats ontstaan
die volledig passen in de natuurherstelopgave. Het project
maakt deel uit van het gebiedsgerichte project Perkpolder,
waarvan het ontwerpbestemmingsplan in procedure is. Een
samenwerkingsovereenkomst wordt binnenkort getekend. De
grondverwerving is nog niet rond.

Waterdunen
Voor het project Waterdunen zijn twee varianten bekeken, de
variant Waterdunen Natuurlijk en de variant Waterdunen
Natuurlijk+. Vanuit de herstelopgave is de variant Waterdunen
Natuurlijk+ de kansrijke variant. Op dit moment wordt een
aanvullende studie uitgevoerd naar de technische mogelijkhe-
den en de ecologische opbrengsten van de optimalisatie. De
resultaten worden eind oktober verwacht.
Voor Waterdunen geldt dat er sprake is van gedempt getij.
Daardoor ontstaat een gebied met bepaalde estuariene kwali-
teiten. Het projectgebied is circa 173 hectare. De Werkgroep
Ecologie adviseert om deze hectares voor 30% mee te laten
wegen in de opgave, de gewogen opbrengst is dan circa 50
hectare.

Buitendijks
Voor de buitendijkse projecten is gezocht waar de gewenste
laagdynamische natuur gerealiseerd kan worden op plekken
die nu niet erg waardevol zijn in de Westerschelde. De hele
Westeschelde is aangewezen als Natura2000-gebied, dit bete-
kent dat het bij de buitendijkse projecten gaat om een omzet-
ting van kwaliteit: van hoogdynamisch naar laagdynamisch.
Dit kan onder andere door middel van het aanleggen van
strekdammen. 

Met de projecten Bath, Baalhoek en Knuitershoek kan 141
hectare laagdynamische natuur worden gecreëerd. Omdat er
sprake is van reeds bestaande natuurwaarde en omdat er
geen sprake zal zijn van volledig vrije getijdenwerking, is het
advies van de Werkgroep Ecologie om deze projecten voor 97
hectare mee te nemen in de herstelopgave.

Andere kansrijke projecten zijn Hoofdplaatpolder en
Ossenisse. Hiervoor geldt dat zij een ecologisch interessante
opbrengst hebben. De effecten van de uitvoering van deze pro-
jecten is nog niet duidelijk. Voor een besluit of deze projecten
uitgevoerd kunnen worden, is nader onderzoek nodig. De
Werkgroep Ecologie adviseert in totaal 119 hectare te laten
meewegen. 
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Conclusie
Kansrijk project om voor te stellen aan het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). 

Conclusie
De variant Waterdunen Natuurlijk+ is kansrijk om voor te
stellen aan LNV. 

Conclusie
Bath, Baalhoek en Knuitershoek zijn kansrijke projetcen om
voor te stellen aan LNV, op voorwaarde dat Rijkswaterstaat
zich hierin kan vinden. Over Hoofdplaatpolder en Ossenisse
kunnen afspraken worden gemaakt voor nader onderzoek.
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Sieperdaschor
Voor het project Sieperdaschor geldt dat het een gebied is met
reeds bestaande estuariene waarden en een beperkte vrije
getijdenwerking. Er is bekeken wat de opbrengst is in geval
van maatregelen die leiden tot een beter functioneren van het
gebied (kwaliteitsverbetering). Het gebied is 90 hectare groot.
De Werkgroep Ecologie adviseert om dit gebied voor 30% mee
te laten wegen voor de totaal opgave, dat komt uit op circa 27
hectare. De kwaliteitsverbetering van het Sieperdaschor is
onlosmakelijk verbonden met de uitvoering van de
Hedwigepolder. Indien de Hedwigepolder niet wordt gereali-
seerd, kan ook de kwaliteitsverbetering van het Sieperdaschor
niet worden uitgevoerd.

Braakman-Noord
Voor Braakman-Noord zijn drie varianten getijdeslag onder-
zocht op de ecologische opbrengst en op de effecten voor de
omgeving. De variant met een getijverschil van 1 meter heeft
het hoogste ecologische rendement. Deze variant geeft een
opbrengst van 414 hectare estuariene natuur. Omdat er spra-
ke is van gedempt getij adviseert de Werkgroep Ecologie om
een wegingsfactor van 40% te hanteren. In dit geval is de
opbrengst aan estuariene natuur 116 hectare.    

Het project Braakman-Noord is gezien de technische maatre-
gelen, de effecten op de omgeving en de verplaatsing van het
recreatieterrein een complex project. De uitvoering van het
project heeft grote gevolgen op het bestaande landschap en
op de bestaande beschermde natuurwaarden. De uitvoerings-
kosten zijn hoog en de maatschappelijke impact is groot. 
Voor de effecten op de omgeving geldt dat er nog veel onder-
zekerheden zijn, dit vergt nader onderzoek. Om een besluit te
kunnen nemen zal nader onderzocht moeten worden wat het
effect is op het hele watersysteem (beschikbaarheid zoet
water, verzilting, afvoer België) en de regionale waterkerin-
gen. DOW Terneuzen heeft bezwaren tegen dit project.

Hoe nu verder
De provincie voert nu overleg met overheden, maatschappelij-
ke organisaties en andere betrokken partijen over de projec-
ten. Ook zullen Gedeputeerde Staten de commissie Ruimte,
Ecologie en Water raadplegen over de resultaten. Op basis van
deze overleggen wordt een voorlopig standpunt over het her-
ijkte pakket bepaald.    

Conclusie
De kwaliteitsverbetering Sieperdaschor is een kansrijk pro-
ject om op de lijst te houden.

Conclusie
Met het project Braakman-Noord kan de nodige ecologi-
sche opbrengst worden gerealiseerd, het project gaat ech-
ter gepaard met ingrijpende effecten op de omgeving. De
uitvoeringskosten passen niet binnen het toegekende finan-
ciële budget van het project Natuurpakket Westerschelde.
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Gerard: “In juni 2005 zijn we met twee mensen
begonnen. Het Rijk en Vlaanderen hadden net
overeenstemming over de ontwikkelingsschets
Schelde-estuarium, een onderhandelingstotaal-
pakket over toegang tot de havens, veiligheid
tegen overstroming en natuurlijkheid. De provin-
cie zou de regierol krijgen voor de uitvoering van
de natuurprojecten op Nederlands grondgebied.
Sinds die tijd is natuurlijk gigantisch veel gebeurd
rondom het project. 

Het is leuk om met een groep mensen samen te
werken en vooral inhoudelijk bezig te zijn. Het is
ook mooi om andere mensen te zien groeien in

hun rol. Maar het is ook een complex project, je
moet constant je beeld bijstellen. Uiteindelijk ben
ik steeds meer procesmanager en steeds minder
projectmanager geweest. Het was niet lastig, ik
heb altijd met alle partijen goed kunnen overleg-
gen. Ik heb wel geleerd dat je in lastige processen
niet te snel moet willen besluiten. In bestuurlijk
politieke processen moet je de tijd nemen om
mensen mee te laten groeien.

Ik stop per 1 oktober omdat het moment waarop
ik stop zo is afgesproken. Ik ben ondertussen de
enige die het complete traject heeft meegemaakt.
Ik hoop vooral dat er voor iedereen snel duidelijk-
heid komt. En ik ben niet helemáál weg. Als er
straks vragen zijn dan kunnen ze gerust bellen! Ik
ga zelf eerst een tijdje met vakantie, en daarna
zie ik wel wat er op mijn pad komt. Ik voel me nog
te jong om thuis te zitten!”
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Vertrek projectmanager NPW


