
slikken). Voor de locatie Bath is daarom een specifieker
ontwerp van de strekdammen nodig. Dit vraagt nog
enige voorbereiding. De huidige natuur waarden langs
de dijk zijn goed, de maatregelen bij Bath dienen zo ont-
worpen te worden dat er natuur ontstaat op de veen-
banken naast de vaargeul.

Fasering en monitoring
Om de ontwikkeling van zowel de natuur als de be -
vaarbaarheid van de Westerschelde te monitoren is
gekozen voor een voorzichtige en gefaseerde uitvoe-
ring. Zo kan tijdens de uitvoering bijgestuurd worden
voor een optimaal resultaat.
De aan te leggen strekdammen mogen geen negatie-
ve effecten hebben voor de scheepvaart op de
Westerschelde.

Vergunningen
Om de projecten tot uitvoer te kunnen brengen zijn
drie vergunningen nodig. Een Omgevingsvergunning,
Waterwetvergunnning en een Natuurbeschermings -
wet-vergunning. Alle vergunningen worden gepubli-
ceerd en ter inzage gelegd.

Meer weten?
Kijk op www.zeeland.nl/natuurpakket

Colofon
Uitgave Provincie Zeeland
Fotografie: Google Earth, Het Zeeuwse Landschap

DNA Beeldenbank, Jord Stenvert
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Natuurherstel bij Baalhoek en Knuitershoek
In 2012 zal de provincie Zeeland een begin maken met
natuurherstel in de Westerschelde. Op de locaties
Baalhoek en Knuitershoek worden hiervoor strekdam-
men aangelegd. Voor het natuurherstel zijn de strek-
dammen zo ontworpen dat  estuariene natuur van laag-
dynamische slikgebieden met hoge natuurlijke en eco-
logische waarden ontstaat. Deze natuur is geschikt als
voedselgebied voor vogels, in het bijzonder steltlopers.
De Provincie heeft dit na uitgebreide studies en zorgvul-
dige selectie van de locaties en in overleg met het
ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
en Rijkswaterstaat Zeeland besloten. Eind 2011 worden
hiervoor de vergunningsprocedure in gang gezet. 

Noodzaak voor natuurherstel 
In de afgelopen decennia is de estuariene natuur in de
Westerschelde achteruit gegaan. Dit is op basis van
onderzoek geconstateerd. Dit geldt zowel voor de
kwaliteit van bepaalde natuursoorten, habitattypen,
als ook voor de omvang. De Westerschelde is een
Natura-2000 gebied. De wetgeving die daarbij van
toepassing is, maakt het noodzakelijk om ervoor te
zorgen dat de kwaliteit en de omvang van de estuarie-

ne natuur in de Westerschelde verbeterd worden. De
noodzaak tot natuurherstel in de Westerschelde vloeit
tevens voort uit de afspraken tussen het Rijk en de
Vlaamse regering. Deze afspraken zijn vastgelegd in
de Scheldeverdragen (2005). In het verdrag betreffen-
de de uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010
Schelde-estuarium is opgenomen dat in totaal 600
hectare estuariene natuur aan de Nederlandse zijde
moet worden gerealiseerd. 

Middengebied
De provincie Zeeland is de trekker voor de herstelop-
gave in het zogenoemde Middengebied, groot 300 ha.
Dit is de helft van de totale herstelopgave in de Wes -
ter  schelde. In 2007 is de Provincie gestart met het
project Buitendijkse Maatregelen NPW (Natuur
Pakket Westerschelde). Na verschillende onderzoe-
ken naar de meeste geschikte locaties zijn vijf kans-
rijke locaties overgebleven. Te weten Hoofd plaat -
polder, de Platen bij Ossenisse, Bath, Baalhoek en
Knuitershoek. Tezamen met de projecten Perkpolder,
Waterdunen vormt dit het Middengebied. 

Buitendijkse projecten in het middengebied

Voor de duidelijkheid. De vijf genoemde buitendijkse
locaties zijn geen alternatief voor de Hedwigepolder.
Daar is het Rijk voor in onderhandeling met de
Europese Commissie en Vlaanderen.

Voor de drie meest kansrijke locaties, Bath, Baalhoek
en Knuitershoek zijn in de periode 2008-2011 de plan-
nen voor natuurherstel verder geanalyseerd, geopti-
maliseerd en uitgewerkt. De selectie van ge bieden is
gebaseerd op de lage huidige ecologische kwaliteit
als gevolg van de hoge dynamiek en de aanwezigheid
van soortenarme veenbanken. In overleg met het
ministerie EL&I en Rijkswaterstaat Zeeland is beslo-
ten om met de locaties Baalhoek en Knuitershoek te
beginnen. Voor deze locaties wordt eind 2011 de ver-
gunningsprocedure opgestart.

Bath
Voor Bath is uit de studie gebleken dat door de ligging
van de veenbanken een andere aanpak gewenst is
dan bij Baalhoek en Knuitershoek. Bij Baalhoek en
Knuitershoek is sprake van veenbanken tot aan de dijk.
Bij Bath is tussen de veenbank en de dijk nog een eco-
logisch waardevol gebied aanwezig (zowel schorren als

Strekdam

Baalhoek

Knuitershoek


