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Selectie van gebieden
Waar gaan we natuur ontwikkelen?
De provincie Zeeland en het Rijk hebben officiële afspraken gemaakt over
ontwikkelingen in het Westerscheldegebied. Eén van deze afspraken is dat de
provincie de regierol op zich neemt voor het Natuurpakket Westerschelde. Dit
betekent dat de provincie minimaal 600 hectare nieuwe estuariene natuur
(natuur onder invloed van het getijde) moet realiseren. Een moeilijke
opdracht. Want hoe bepaal je nu welke gebieden in aanmerking komen voor
natuurontwikkeling? In deze flyer hebben we alle informatie over de ‘gebieds-
selectie’ samengevat.

Waarom natuurontwikkeling?
Het gaat niet goed met de natuur in het Westerscheldegebied. Door menselijke ingre-
pen, zoals het aanleggen van zeeweringen, en ook natuurlijke processen zijn er steeds
minder ondiepe oeverzones. Dit betekent ook dat er minder verschillende soorten plan-
ten en dieren kunnen leven. Om het Westerscheldegebied weer gezond te maken, is een
herstelprogramma nodig. Het Rijk heeft bepaald dat er minimaal 600 hectare nieuwe
estuariene natuur ontwikkeld moet worden. Deze nieuwe natuur zal vooral bestaan uit
jonge schorren en slikken.

Hoe is de gebiedskeuze gemaakt?
Extra ruimte voor estuariene natuur kan alleen ontstaan door in geschikte oeverzones
de dijken landinwaarts te verplaatsen. Het water moet er vrij spel kunnen krijgen. De
selectie van mogelijke deelgebieden is dan ook uiterst zorgvuldig aangepakt. De provin-
cie heeft een onafhankelijk bureau onderzoek laten doen naar de meest geschikte loca-
ties. Bovendien zijn lokale instanties en deskundigen geraadpleegd. Bij de selectie is
met name gelet op:
• veiligheid (natuurontwikkeling mag niet ten koste gaan van de bescherming tegen

overstromingen);



• economische waarden (o.a. de aanwezigheid van dorpen en
infrastructuur);

• maatschappelijke factoren (o.a. gebruik van polder en agra-
risch perspectief);

• landschappelijke en cultuurhistorische waarden (o.a. dijken
en oude boerderijen);

• ecologische factoren (in het gebied moeten schorren en
slikken kunnen ontstaan).

Welke gebieden komen in aanmerking?
Twee gebieden zijn al aangewezen: het Zwin en de
Hedwige/Prosperpolder (in totaal 305 hectare). De resterende
minimaal 295 hectare nieuwe natuur moet gerealiseerd worden
in de zone tussen Vlissingen en Hansweert. Uit onderzoek zijn
12 deelgebieden naar voren gekomen die geschikt zijn voor
natuurontwikkeling: 5 aan de noordzijde en 7 aan de zuidzijde
van de Westerschelde. Van deze 12 gebieden zijn 4 combina-
ties het meest geschikt voor de ontwikkeling van estuariene
natuur:
• Eendragt- en Hellegatpolder (356 ha)
• Everinge-/van Hattumpolder met Hellegatpolder (327 ha)
• Everinge-/van Hattumpolder met Eendragtpolder (333 ha)
• Everinge-/van Hattum- en Zuidpolder variant 3 met een klei-

nere variant van de Hellegatpolder (330 ha).

Voor alle duidelijkheid: de definitieve gebiedskeuze moet nog
gemaakt worden.

Hoe nu verder?
De komende periode worden de geselecteerde gebieden ver-
der onder de loep genomen. Per gebied worden verschillende
inrichtingsvarianten onderzocht. Deze procedure begint met
het opstellen van een startnotitie. Hierop kunnen belangheb-
benden via de wettelijk verplichte inspraakprocedure reageren.
Vervolgens wordt een MER-studie uitgevoerd. Centraal daarin
staan de effecten die de natuurontwikkeling in deze gebieden
zal hebben. Op basis van dit MER-onderzoek wordt in het
najaar van 2007 een definitieve keuze gemaakt. Deze wordt
vervolgens voorgedragen voor een (ontwerp)rijksprojectbesluit.
Dit is het besluit waarmee wordt vastgesteld op welke locaties
de natuurontwikkeling definitief kan gaan plaatsvinden.

Voor meer informatie over het project Natuurpakket
Westerschelde:
Tel. (0118) 63 19 62
E-mail: natuurpakketwesterschelde@zeeland.nl
www.zeeland.nl/natuurpakket
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