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Samen werken aan evenwicht

"Nu staan we voor de uitdaging een 
nieuwe relatie tot de natuur te vinden, 
gekenmerkt door eerbied voor ecologisch 
evenwicht, behoedzaamheid en zorgvuldig 
beheer", Het beleidsplan Westerschelde 
kreeg niet voor niets deze woorden, afkom
stig uit een kersttoespraak van onze konin
gin, mee. De Westerschelde, een estuari
um dat zoveel verschillende functies heeft, 
is.de afgelopen tientallen jaren uit balans 
geraakt en het is nu nodig om zo snel 
mogelijk te werken aan het herstel van dit 
evenwicht. Het beleidsplan Westerschelde 
geeft een antwoord op de vraag naar het 
waarom en hoe.

Met de ondertekening van een bes
tuursovereenkomst op 22 oktober 1992 
door alle betrokken beheerders is het be
leidsplan voor de Westerschelde officieel 
van kracht geworden. Vanaf de vaststelling 
van het beleidsplan in maart 1991 wordt 
echter al gewerkt met dit geïntegreerd 
inrichtings- en beheersbeleid voor de 
Westerschelde en haar mondingsgebied

Er gingen heel wat jaren van over
leg, van uitvoerige onderzoeken en deel- 
nota's, van wikken en wegen en inspraak 
van alle betrokkenen aan vooraf, alvorens 
dit doelgericht actieplan op tafel kwam,

Het ging (en gaat nog) niet goed 
met de Westerschelde. Nadat eeuwenlang 
natuur, scheepvaart en visserij in harmonie 
met elkaar functioneerden in het estuarium, 
kwamen er vooral in de vijftiger jaren van 
deze eeuw grote veranderingen. Industriële 
en havenactiviteiten, baggerwerkzaam- 
heden, lozingen van afvalwater, verzwaring 
van de waterkeringen en een toename van 
scheepvaartverkeer en recreatie bedreigen 
het gebied. Kortom: het water vervuilt en 
vertroebelt door lozingen en baggerwerk- 
zaamheden die nodig zijn om de vaargeul 
op diepte te houden. Waterkeringen en 
oeverbestortingen bedreigen de natuurlijke 
ontwikkeling: recreatie, scheepvaart, 
zandwinning en andere activiteiten 
verstoren de rust. Het was zaak dat alle 
overheden die met het gebied te maken 
hebben de handen ineen sloegen om het 
estuarium en haar omgeving zo goed 
mogelijk te beheren. Daarom besloten in 
1986 rijk, provincie en de aan de Wester- 
schelde grenzende gemeentes en water
schappen om een beleidsplan op te stellen 
voor de Westerschelde en haar mondings
gebied. Het doei was om in het beleidsplan 
alle belangen van alle betrokkenen zo op 
elkaar af te stemmen, dat de Wester- 
schelde nu en in de toekomst het waarde
volle natuurgebied kan worden en blijven 
wat het altijd is geweest.

Er zijn nogal wat instanties betrok
ken b ij het bestuurlijk overleg Wester- 
schelde. Om u een volledig Inzicht te 
‘geven: de  ministeries van Volkshuisves
ting , Ruimtelijke Ordening en Milieube
heer, Economische Zaken, Verkeer en 
Waterstaat, Landbouw Natuurbeheer en 
Vissérij en Financiën. Verder he t provin
ciaal bestuur van Ze.eland, de gemeente 
besturen van Borsele, Hontenisse. Hulst, 
Kapelle , Oostburg, Reimerswaal, Sluis, 
Terneuzen. Valkenisse, Vlissingen en 
Westkapelle en de waterschappen De 
Drie Ambachten, Het Vrije van Sluis, 
Hulster Ambacht, Noord- en Zuid- 
Beveland en Walcheren. De belangen  
van de beide havenschappen tangs de 
Westerschelde worden door de provincie  
behartigd.
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Hoofddoelstelling
De hoofddoelstelling van het 

beleidsplan ziet er in officiële taal zo uit: 
“Het. met behoud en Inachtneming van 
de scheepvaartfunctle van het geb ied  en 
de ontwikkelingsmogelijkheden daarvan 
(met de daaraan gekoppelde zeehaven
en industriële activiteiten), creëren van 
een zodanige situatie, dat natuurfuncties 
kunnen worden gehandhaafd en hersteld 
en voorts potentiële natuurwaarden 
kunnen worden ontwikkeld, Dat dient 
tevens te leiden tot een goede uitgangs
situatie voor de ontwikkeling van visserij
en recreatiefuncties. Het belang van de 
waterkeringen dient daarbij te worden 
gewaarborgd. " Om deze doelstelling te 
bereiken werd een korte en lange 
termijnbeleid ontwikkeld.

Plangebied
Het gebied waarvoor op 

Nederlandse bodem plannen zíjn gemaakt 
loopt vanaf het mondingsgebied van de 
Westerschelde tot aan de grens met België 
en wordt aan de noord- en zuidkant

De plannenmakers 
verdeelden het gebied 
in verschillende zones, 
zoals op deze kaart te 

zien is.

begrensd door de zeedijken
De lengte tussen de Nederlands- 

Belgische grens en Vlissingen is ongeveer 
56 kilometer De breedte is bij Antwerpen 
ongeveer 500 meter en bij Vlissingen 
ongeveer 4,5 kilometer. De maximale 
breedte, bij de Sloehaven. is 7.8 kilometer 
en de grootste diepte is ongeveer 57 meter 
in de buurt van Borssele

Bij het plangebied hoort het 
estuarium met de waterkeringen

Zeewering
De zeewering is vanaf 1991 op 

Deltasterkte. De zeespiegelstijging, die 
naar schatting 22 centimeter per eeuw  
bedraagt, heeft naar verwachting binnen 
de planperiode (tot 2001) geen effecten. 
Er wordt wel verwacht dat het tijverschil 
iets zal toenemen.

Hoog«; Platen

M tiiic lt i ig s g e h ii 't f M in im ' P la te n  e.o
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Zonering en beheer
In de verschillende delen van de 

Westerschelde spelen steeds weer andere 
belangen een hoofdrol. Om per deel de 
aanwezige functies en activiteiten beter op 
elkaar af te kunnen stemmen werd het 
gebied in zones verdeeld.

De Westerschelde heeft van west 
naar oost een steeds minder natuurlijk 
verloop ais gevolg van het baggeren van 
de scheepvaartgeulen. Wanneer de Wes- 
terschelde nog verder wordt verdiept treedt 
in het oostelijk deel een vorm van kanalisa
tie op en neemt de natuurlijke dynamiek 
nog verder af. In het westelijk deel daaren
tegen is veel meer ruimte voor het hand
haven van de natuurlijke processen die bij 
getijdengebieden horen.

Er zijn verschillen in zoutgehaltes en 
voedingsstoffen en die hebben weer 
invloed op vegetatie en fauna, vervuiling 
van water en bodem,

Op recreatief gebied is de Wester- 
schelde In het westen ook veel aantrekke
lijker dan in het oosten. Met al deze ver
schillen werd en wordt in het beleidsplan
nen rekening gehouden.

Vier gebieden
In verband met functietoekenning 

en verschillen in karakter Is de Wester- 
schelde opgesplitst in een Mondings
gebied. de Hooge Platen e.o., het Midden
gebied en het gebied Hansweert Saeftinge.

Het Mondingsgebied heeft in ver
houding tot het oostelijk deel een goede 
waterkwaliteit. De natuurlijke dynamiek van 
dit gebied, met platen en geulen, is niet erg 
verstoord door ingrepen van buitenaf en de 
stranden hebben een internationale bete
kenis voor de recreatie.

Het gebied Hooge Platen e.o. heeft 
met name door het Hooge Platen-complex 
en het Paullnaschor een hoge natuurlijke 
waarde, maar daarnaast heeft het met veel 
scheepvaart te maken. Water en bodem 
zijn er relatief nog tamelijk schoon.

Het M iddengebied is een over
gangszone voor wat betreft de waterkwa
liteit

Door fixatie van de vaarweg is het 
oostelijk deel van de Westerschelde, het 
gebied Hansweert-Saeftinge, tamelijk 
onnatuurlijk en het water Is er troebel door 
uitgebreide bagger- en startactiviteiten ten

UELEinSP! AS W ESTKR.srlllU .DE ZONERINÜ

« K *  drukt,.- i!v>vi!-.Jíir.'.jl¡‘

- -i. ï nnWciTHf.tiii'

WÊtÊ ■anJ-fiVteiA wmf vdœpç'H UK'S ju-viJriijfcr í,i.lut‘:

■ K

píltifltítri'ilr lM*igW.*!«Ujíi

\  V S' ■"«in «li-.-í'Ji.'lnii
?-:--v*  ,¡(íñ fc*4N fewU-Bii ín) i

ívtluiiflvlM«!

iiateiwtyliH-ii! ■* «tau-i■.iajM.vl.-irckm.sitiwaJirJ m o k ft td iif t  um jt'ly l 

' ^  HíiuiRfs-luiuil « ímdri v.K«*',uwtK»
iwverrreîcsî«'-* «*ftr»MíUCMbvtr«i.í.-ri 

. . . . .  iH-iJmt.' u ‘. tvatiwrtíiuut 

( J )  jje-M4i.in.tr „auh-vw'n •Irti'HppIjjJ.i’.i

I iii;
hiH tlw  íVotJiiijiLv- 

■ lucc-crpluJA't > m L-ieMusjll'■

- -WjilcncJlj,* ik-i-lgéhUMav

r11 - 1 ' .!•

Vcrï)n«ó.ctt vsnSactiiftjje

M h U e n g e h ie il

5



BROCHURE BELEIDSPLAN WE STER S CHE LD E

1, Het gebied Hooge 
Platen e. o. heeft een 

hoge natuurlijke waarde, 
maar heeft daarnaast 

met veel scheepvaart te 
maken.

noorden van het natuurgebied Saeftinge. 
Ook is hier de bodem het meest veront
reinigd door aanvoer van vervuild Schelde- 
water. Hier wordt geprobeerd met zo min 
mogelijk baggeren de vaarweg in te 
passen en op andere plaatsen de natuur 
een handje te helpen.

Zoiit-zoet
Typisch voor de Westerschelde zijn 

de verschillen in het zoutgehalte, die 
ontstaan door de verandering in 
mengverhouding tussen het zoute 
zeewater en het zoete rivierwater. Het 
spreekt vanzelf dat het zoutgehalte door 
de invloed van rivieren en de Bathse 
spuisluis in het oosten het kleinst is en 
langzaam naar het westen toe groter 
wordt.

Figuur 1. Verloop van 
het nutriëntengehalte in 
procenten ten opzichte 
van het gehalte te Bath.

1989

Bath Si 100% (3,5mg Si/l) N 0 3 100% (4,5mg N 0 3- 

70% 80%

45% 50%

25% 20%

-M/I) O-PO4 100% (0,35 mg 0-PCVP/l) y v - y  

80%

45% Q_

25%

6
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Belanghebbenden
Op en langs de Westerscheide 

domineren de zeescheepvaart (ongeveer
40.000 scheepsbewegingen per jaar) en 
de industriegebieden Vlissingen, Terneu- 
zen en Antwerpen. Het spreekt daarom 
haast vanzelf dat de scheepvaart, evenals 
natuurlijk de waterkeringen, een grote rol 
speelden en spelen bij de ruimtelijke 
inrichting.

In ecologische zin is de Wester- 
schelde een waardevol estuarium dat met 
name voor watervogels van groot interna
tionaal belang is, omdat het dient ais door
trek- en overwinterings- en fourageerge- 
bied. Daarnaast heeft het bekken een 
belangrijke functie ais zogenaamde 
“kinderkamer” voor vis (vooral tong en 
garnalen),

In de Westerschelde doen eb en 
vloed volop hun werk en daardoor ontstond 
een waardevol natuurgebied vol schorren, 
stikken en platen afgewisseld door diepe 
getijdegeulen. Het Land van Saeftinge 
bijvoorbeeld is het grootste aaneengeslo
ten brakwater schorrengebied van noord
west Europa.

In verband met de verminderde 
waterkwaliteit zijn veel vissoorten uit de 
Westerschelde verdwenen. Er wordt dan 
ook niet veel meer gevist. Beroepsmatig 
wordt vooral in het westelijk deel en in bet 
mondingsgebied de paling-, garnalen-,

2. Het Land van 
Saeftinge is het grootste 

aaneengesloten 
brakwater 

schorrengebied van 
noord-west Europa,

kokkel- en tongvisserij uitgeoefend.
Ook voor de recreatie is de Wes- 

terschelde van belang. Achter de Noord
zeestranden van Walcheren en Zeeuwsch- 
Vlaanderen liggen uitgebreide 
verblijfsrecreatiecomplexen met in totaal
72.000 slaapplaatsen. Acht jachthaven- 
locaties bieden op het ogenblik ongeveer 
1250 ligplaatsen.

Problemen en conflicten
Het is logisch dat in een gebied 

waarin natuur, scheepvaart, industrie en 
recreatie zo'n grote rol spelen allerlei 
problemen ontstaan. De lozingen van 
industrie, huishoudelijk afvalwater en 
polderwater gaan de natuurlijke draag
kracht van de Westerschelde te boven en 
dat leidt weer tot verstoring van voedsel
ketens in het water, op de bodem en op de 
schorren. Verder tot een vermindering van 
het aantal soorten levende wezens in 
vooral het oostelijk deel en tot een verstoor
de ontwikkeling van de schorvegetaties. Zo 
is het tekenend dat bijvoorbeeld bij bot uit 
de Westerschelde veel vaker kankerach
tige gezwellen voorkomen dan bij bot uit de 
Oosterschelde. En mosselen en zee
groenten voldoen niet meer aan de 
consumptie-eisen. Het zwemwater is niet 
overal even betrouwbaar, vooral naar het 
oosten toe.
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Tabel 1 
Overzicht functies en 

activiteiten en de onder
linge conflicten in het 

Westerscheidegebied.

-  ; actueel conflict 
0 : potentieel conflict 

(-) : plaatselijk 
actueel conflict 

+ : geen conflict
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Verschillende belangen
De Westerschelde is - zoals gezegd 

- van groot belang voor scheepvaart en 
Industrie. De rivier moet goed bevaarbaar 
en de havens goed bereikbaar zijn. Het 
voortdurende onderhoud en de verbetering 
van de vaarweg veroorzaakt schade voor 
natuur en visserij. Het Intergetljdegebled 
werd kleiner en dat had bijvoor beeld ook 

■ weer gevolgen voor de waterkering.
• Conflictsituaties tussen al die 

verschillende belangen konden dan ook 
niet uitblijven. Andere voorbeelden zijn de 
industrie die wil uitbreiden op waardevolle 
natuurgebieden, de recreatievaart, die de 
beroepsvaart hindert, de delfstoffenwinning

(zand en schelpen) die weer natuur, 
recreatie en visserij dwarszit of de kokkel- 
visserij die de organismen op de waterbo
dem verstoort en voedselschaarste voor 
vogets kan veroorzaken

De makers van het beleidsplan 
moesten met al die elementen rekening 
houden. Alle mogelijke en bestaande 
conflictsituaties werden daarom in kaart 
gebracht, zoals op dit overzicht te zien is.

2) Hiermee wordt gedoeld op de functie van de Westerschelde ais opvanggebied en 
transportmiddel voor afstromend rivierwater, industrieel- en ander afvalwater, polderwater enz. binnen 
de grenzen van de natuurlijke draagkracht van een duurzaam en stabiel ecosysteem.
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Met beleidsontwikkelingen 
op weg naar een oplossing

3. Container lijndiensten 
vragen om strakke vaar- 

scbema's.

Hoe ga je nu met al die conflict
situaties om? Hoe stem je al die verschil
lende functies evenwichtig op elkaar af? Er 
werd voor gekozen om op de eerste plaats 
de gesignaleerde bestaande conflicten op 
te lossen en op de tweede plaats om te 
proberen conflicten in de toekomst te 
voorkomen. Daarvoor zijn maatregelen op 
allerlei gebied, zoals ruimtelijke ordening 
en beheer, nodig. Die maatregelen zijn 
gericht op het instandhouden en het 
mogelijke herstel van natuurlijke waarden, 
op saneringen van lozingen en op het veilig 
stellen van buitendijkse natuurterreinen. Bij 
dat alles moeten de eisen van scheepvaart,

havens en industrie worden meegewogen. 
Natuurlijk is het niet mogelijk de activiteiten 
op Belgisch grondgebied van hieruit te 
beïnvloeden maar er heeft wel steeds een 
waarnemer uit België de vergaderingen 
bijgewoond.

Er is een beleid voor de korte (tot 
1996) en voor de middellange termijn 
(2001) ontwikkeld en daarbij wordt 
rekening gehouden met de vier zones van 
de Westerschelde waarin de verschillende 
functies steeds weer een andere prioriteit 
kunnen hebben.

Scheepvaart
De Westerschelde is van groot 

belang voor de scheepvaart. Maatregelen 
voor de handhaving en waarborging van 
deze functie zijn daarom nodig en daarbij 
hoort ook de verdieping van de 
hoofdvaarroute.

De verdieping van de Westerschel- 
de betekent dat de havens met dieper 
stekende schepen bereikt kunnen worden, 
dat er Intensiever van de vaarweg gebruik 
kan worden gemaakt en dat de opvaart 
naar Antwerpen In één getij mogelijk wordt. 
De scheepvaart kan dan voldoen aan de 
eisen van de strakke vaarschema's van 
met name de container lijndiensten. 
Kortom, er is een vlottere en veiliger af
wikkeling van het scheepvaartverkeer 
mogelijk wanneer de drempels in de

figuur 2. Huidige vaar
routes en anker en 
overslag plaatsen.

hoofdvaarroute 

drukke nevenvaarroute 

vrije vaarroute veerboten

ankerplaats 

overslag op stroom 

N \ \  Ankerplaats voor gevaarlijke lading ™
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De Westerschelde biedt ruimte aan 
een hootdvaarroute. druk bevaren neven
routes, ankerplaatsen voor schepen en 
gebieden waar overslag op stroom 
plaatsvindt.

Recrea tievaarl
En natuurlijk maakt ook de recreatie- 

vaart gebruik van het vaarwater. Wanneer 
er geen rustige nevenroute ís zijn de 
jachten ook op de hoofdroute te vínden.
Dat kan gevaarlijke situaties opleveren en 
daarom wordt er naar gestreefd deze 
recreatievaart zoveel mogelijk van de 
beroepsvaart gescheiden te houden met 
alternatieve routes

4 Scheepvaart en 
recreatie komen soms 
met elkaar in conflict.

vaargeulen (plaatselijke ondieptes) worden 
verlaagd en het scheepvaartverkeer beter 
kan worden gespreid omdat het minder 
getij-afhankelijk is

Toezicht nodig
Met uitzondering van de directe 

gevolgen van de baggerwerken heeft het 
intensievere gebruik van de vaarweg 
nauwelijks invloed op de waterkwaliteit en 
de ecologie. Dan is het echter wel van 
belang dat er geen illegale activiteiten, 
zoals het spoelen van tanks en het ont
gassen van schepen, voorkomen en daar
om blijft een effectief toezicht hierop een 
voorwaarde. Het spreekt vanzelf dat er dan 
wel voor moet worden gezorgd dat sche
pen hun chemisch afval, afgewerkte olie en 
dergelijke in de havengebieden kwijt 
kunnen.

Veiligheidsbeleid
De scheepvaart neemt toe en vooral 

het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het is 
nodig dat de overheid zich bemoeit met de 
veiligheid van de scheepvaart Die 
veiligheid kan worden bevorderd door de 
verbetering van de infrastructuur, de 
wetgeving en reglementering, het toezien 
op de handhaving van de wet en de 
opsporing van overtreders en verder door 
begeleiding en voorlichting.

Wanneer er nieuwe regels of wetten 
komen moet daarover ook met België 
worden gepraat.

Figuur 3. Knelpunten 
recreatievaart ■ overige 

scheepvaart, 1985.

zone met knelpunten rekreatievaart-ovenge scheepvaart '85 

speciaal betond voor kleine vaartuigen
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5. De morfologische 
dynamiek is typisch voor 

het Westerschelde- 
gebied.

Betere afspraken
De veiligheid kan op allerlei 

mogelijke manieren worden bevorderd. 
Onder andere door schepen met nauw
keuriger navigatiemiddelen uit te rusten, 
maar ook bijvoorbeeld door de Schelde- 
radarketen die in de loop van 1991 opera
tioneel werd. Verder door op gevaarlijke 
punten de vaarsnelheid te beperken, maar 
ook door het vervoer van gevaarlijke stoffen 
aan strenge regels te onderwerpen. De 
recreatievaart kan beter worden begeleid 
en het kan bijvoorbeeld verplicht worden 
gesteld om op de Westerschelde bepaalde 
navigatiemiddelen aan boord te hebben. 
Onderzocht wordt of in geval van calamit
eiten de samenwerking tussen gemeenten 
en andere instanties kan worden verbeterd 
door betere afspraken te maken.

Doelstellingen eu maatregelen
Bij de genoemde doelstellingen en 

maatregelen wordt op de eerste plaats de 
scheepvaart veilig gesteld en daarbij hoort 
ook een terughoudendheid met betrekking 
tol recreatievaart in of langs de hoofdvaar
weg en druk bevaren nevenroutes Schei
ding van verkeerssoorten dient een 
uitgangspunt te zijn.

Verder is een effectief toezicht 
nodig en moeten er voldoende en gemak

kelijk te gebruiken faciliteiten komen voor 
bijvoorbeeld chemisch afvaJ en afgewerkte 
olie

De havenfaciliteiten moeten worden 
aangepast aan de technische en econo
mische veranderingen van de scheepvaart

Er moet x  * au - de veiligheid wor
den gewerkt en dat zou kunnen door

Het verplicht stellen voor de binnen
vaart tot het aan boord hebben van een 
kompas en marifoon

-Onderzoek naar snelheidsbeper- 
kende maatregelen op hel traject Terneu- 
zen-Hansweert en eventueel bij Walsoor
den

Een verdergaande regulering van 
het vervoer van ge.aan stoffen

Geleiding van de recreatievaarf 
Voor de grote watersport eventueel 
verplicht stellen tot het aan boord hebben 
van een kompas en marifoon.

Reduceren van risico-volle activitei
ten zoals overslag op stroom, bunkeren 
enz

Verbetering van afspraken en 
samenwerking in geval van calamiteiten

Ecologie en waterbeheer
In het Westerschelde-estuarium zijn 

de geleidelijke overgangszones van de 
verschillende mengvormen van zoet en 
zout water erg opmerkelijk. Het zoete 
water, dat afkomstig is van de rivieren de 
Schelde, de Maas (via Zoommeer en 
Albertkanaal), de Rijn (via het Zoommeer), 
de Leie (die uitmondt in de haven van 
Zeebrugge) en het Kanaal Terneuzen- 
Gent, vermengt zich in zeewaartse richting 
met het zoute Noordzeewater. Daarnaast is 
ook de morfologische dynamiek typisch 
voor de Westerschelde. Die dynamiek blijkt 
uit een stelsel van hoofd- en nevengeulen, 
diepe en ondiepe watergebieden, inter- 
getijdengebieden en schorren, duinen en 
sluftergebieden met verdieping en veron- 
dieping, aanzanding en afslag

De zout-zoet overgang en de 
morfologische dynamiek hebben invloed 
op de levensgemeenschappen in het water 
en op de bodem. Enkele voorbeelden 
daarvan zijn de "kinderkamers" in de 
ondiepe watergebieden, de vogelfunctie 
van intergetijdengebieden en schorren, de 
vegetatie van schorren en de levens
gemeenschappen van de sluftergebieden 
Het beleid is er op gericht om al die 
verschillende functies en leefgemeen

11
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6. Rioolwaterzuiverings
installaties, zoals hier bij 

Ritthem, helpen mee aan 
de verbetering van de 

waterkwaliteit.

schappen te behouden en te versterken.
Er zijn maatregelen nodig, want de 
Westerschelde wordt in hoge mate belast 
met zuurstofbindende stoffen en voedings
stoffen ais gevolg van ongezuiverde 
lozingen In het afwateringsgebied,

Doelstellingen en maatregelen
Een van de doelstellingen in het 

beleidsplan is om de geleidelijke over
gangszones met de verschillende zout- 
zoetgehaltes te handhaven om daarmee de 
verscheidenheid aan levensgemeenschap
pen veilig te stellen.

Voor een verbetering van de water
kwaliteit is het nodig dat de fosfaat- en 
stikstofverbindingen sterk verminderen, 
uitelndelljke tot een kwart van de huidige 
gehaltes. Er werden intussen, ook op 
internationaal gebied, al allerlei afspraken 
gemaakt om dat te bereiken onder andere 
door rioolwaterzuiveringen en een vermin
dering van de Industriële lozingen door 
aanscherping van de voorwaarden in de 
lozingsvergunningen.

Het zuurstofgehalte in het over
gangsgebied rivier-estuarium moet een 
minimale waarde van 5 mg/l gaan bereiken, 
Hierin speelt het Belgische zulverlngs- 
programma een grote rol, maar ook in 
Nederland wordt er het nodige aan gedaan

De eutrofiërlngsverschijnselen (ais 
gevolg van een teveel aan voedingsstoffen) 
in de kustzone moeten worden verminderd

en in het hele estuarium moet het water 
geschikt zijn om in te zwemmen

Bovendien wordt er naar gestreefd 
dat verdwenen vissoorten zoals elft, fint, 
steur en zalm weer de Westerschelde 
optrekken orri in het zoete stroomgebied 
van de Schelde te paaien en dat in het 
oostelijk deel de bodemdierengemeen- 
schap meer gaat lijken op de natuurlijke 
situatie Tweekleppige bodemdieren, zoals 
nonnetje en strandgaper, moeten betere 
overlevingskansen krijgen en in het 
westelijk deel dienen de kreeft- en 
noordzeekrabpopulaties weer terug te 
keren

De kans op visziekten moet worden 
teruggedrongen en de oostelijke gebieden 
moeten ais kinderkamer weer aantrekkelijk 
worden voor bijvoorbeeld platvis en 
garnalen

Het is nodig dat het oostelijk deel 
van de Westerschelde minder troebel 
wordt en dat kan door het verminderen van 
ongezuiverde lozingen en het beperken 
van bagger- en startactiviteiten

Er zijn nogal wat maatregelen nodig 
Zo wordt bijvoorbeeld bij het doorspoelen 
van het Zoommeer rekening gehouden met 
het chloridegehalte op de Westerschelde, 
Voor de middellange termijn wordt nog een 
actieprogramma opgesteld

1 2
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Figuur 4. Verloop 
cadmiumgehalte in 

procenten ten opzichte 
van het gehalte te Doei, 

1989.

100% (Gehalte cadmium totaal: 1.75 gg/l te Doei) 45%

15%

7. Het streven in het 
beleidsplan Is er onder 

meer op gericht dat 
lamsoor en zeekraal 
weer zonder gevaar 

gegeten kunnen worden.

lamsoor en zeekr aal uit ile  Westerscholde 
moeten weer zonder gevaar gegeten 
kunnen worden Daarom moet op kórte 
termijn de belasting met microverontreini
gingen met teri minste voor de helft ten 
opzichte van 1985 wordt verminderd en op 
de lange termijn zeilt; toi 90 %

pasi bij de natuurlijke situatie en in het 
westelijk deel moei een levensvatbare 
populatie terugkomen van de purperslak 
een diertje dat sterk reageert op vervulling 
Vogels moeten zonder gevaar voor de 
voortplanting bodemdieren en vissen kun
nen eten Daarom dienen de PCB-gehalteri 
ui bodemdieren met 80% tot 90 % te 
worden QOf educesi d

Om de microverontreingingen tegen 
te gaan wordt op korte termijn een actie-

Microverontreinigingen
Het Westerscheldewater wordt op 

allerlei manieren verontreinigd. Met zware 
metalen bijvoorbeeld zoals cadmium, kwik 
en lood die in kleine hoeveelheden onmis
baar zijn voor de groei van organismen. 
Komen die in hoge concentratie voor dan 
zijn ze echter giftig, Organische m icro
verontreinigingen, zoals PAK's en PCB's 
komen zelden of nooit van nature voor in 
zeewater. Deze stoffen kunnen ophopen in 
het lichaamsvet van organismen en 
zeehonden. Op het ogenblik weet men nog 
te weinig om het effect van al deze veront

reinigingen op estuariene gebieden, zoals 
de Westerschelde, te kunnen inschatten 
maar men weet wel dat zij soms het voort
plantingsproces van organismen kunnen 
beïnvloeden en ziekten veroorzaken bij 
vissen, vogels en zoogdieren.

Doelstellingen en maatregelen
In het. beleidsplan is con aantal 

maarregelen vastgesteld waarmee die

Deze maatregelen zijn deels afgeleid var 
de doelstellingen uii de derde Nota Wale: 
huishouding Het doei is dat hel w.ater en 
de bodem zo schoon worden dat de daa 
van oudsher paaiende vissen lerugkomc" 
en dat er ook yveer zeehonden io vinden 
¿ i j u  in de Wester'schalde De visziekten 
moeten zoveei mocieliik veidwunen ei

13
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programma opgesteld voor het stromings- 
gebied van rie (Wester(Schelde en hel 
Kanaal Terneuzen-Gent De invulling van 
hel reductieprogramma moet met kracht en 
in overleg mei Belgié ter hand worden 
genomen

Voor de middellange termijn zal 
voorkeur m samenwerking met Belgié e 
het bedrijfsleven - een actieprogramma 
worden opgesteld nat gericht is op hel 
verder terugdringen van lozingen van 
microverontreinigingen.

WCA-specie ‘ ) Waterbodem
--------------------------  WCA-grens *) i L Ook de waterbodem valt onder de

klasse 4 aandacht van de plannenmakers. De
—1 ~ U-— ...........  signaleringswaarde provinciale Stuurgroep onderwaterbodems

klasse 3 toenemende en baggerspecie bijvoorbeeld bestudeert
toetsingswaarde veront dit onderwerp. Het baggerspeciebeleid

klasse 2 reiniging wordt nog steeds aangescherpt. Rijks
--------------------------  algemene milieukwaliteit waterstaat werkt al enkele jaren met een

klasse 1 classificatiesysteem voor de kwaliteit van
de baggerspecie. Volgens dít systeem

*) WCA = Wet Chemische Afvalstoffen worden de WVO-vergunningen al dan niet
verleend en dat geldt ook voor de
Westerschelde

In net actieprogramma zal m ieder 
geval worden opgenomen dat het sane-

zi.ngen van rioolwater moet worden 
afgerond en er zullen ook andere stoffen 
die het milieu verontreinigen ín worden 
opgenomen.

Fabrieken moeten worden aan
gespoord om aan saneringen le werken 
door hen te wijzen op de mogelijkheden 
die de WVO (Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren) biedt Bestaande en 
nieuw te vestigen bedrijven dienen hun 
afvalwater mei de besi beslaande 
methoden te zuiveren en aanvragen voor 
lozingsvergunningen zullen worden 
getoetst dan de watersysteeindoél- 
stellingen van de Westerscnelde.

Doelstellingen en maatregelen

gestreeld dat de bodemkwaliteit van het 
estuarium niet verder verslechtert

De baggerspecie var i io* ratios waai 
directe lozingen plaatsvinden dient bene
den de toetsingswaarde te komen Dit 
houdt in dat baggerspecie dan onder 
voorwaarde kan worden verspreid Bij 
overschrijding van die toetsingswaarde is 
verspreiding niei gewenst Voor de m iddel
lange termijn is het streven gericht op hel 
bereiken van een natuurlijk niveau van de 
bodemkwaliteit in het estuarium

Om dat doei te bereiken moet de 
waterkwaliteit van de Westerschelcie en het 
Kanaal Terneuzen - Gent aanmerkelijk 
worden verbeterd en moet er een

Figuur 5. PCB-153 
(\ig/kg vel) in wadpier 

en mossel. 1987

met vergelijkbaar onderzocht 

500-1500 ug/kg vet

■ 1  2500-3500 |.ig/kg

^  organismen afwezig door te laag zoutgehalte

1500-2500 ug/kg vet
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8. Een zandzuiger aan 
her werk ten behoeve 

van de zandsuppletie.

samenhangend bagger- en stortbeleid 
komen.

Voor de Zeeuwse wateren geldt dat 
het in principe niet is toegestaan veront
reinigde specie uit het ene watersysteem te 
verspreiden naar een ander watersysteem. 
De uitgangspunten, die betrekking hebben 
op de kwaliteit van de specie die nog voor 
verspreiding in de diverse watersystemen 
in aanmerking komt, zijn voor de Wester- 
scheide van kracht geworden op 1 januari 
1991. Zo is onder meer vastgelegd dat 
geen verontreinigde specie meer mag 
worden verplaatst van het oostelijke naar 
het schone westelijke deel van de 
Westerschelde.

Diffuse lozingen (verspreide lozin
gen díe niet plaats vinden via een lozings- 
middel) komen vooral tot uitdrukking in de 
vervuiling van de waterbodems van havens 
langs de Westerschelde, De sanering van 
deze lozingen dient te worden voortgezet.

Voor de Westerschelde wordt voor 
het normale onderhoudsbaggerwerk in de 
periode tot 1995 een reductie met 50% 
nagestreefd van de totale vracht aan ver
ontreinigingen ten gevolge van het storten 
van baggerspecie.

Beperkingen
Vanaf 1 januari 1991 mag op de 

Westerschelde geen baggerspecie worden 
gestort die afkomstig is van baggervakken

die worden beïnvloed door directe lozingen 
en waarvan de kwaliteit in klasse 3 valt, Het 
verspreiden van klasse 4-specie was ai niet 
meer toegestaan. Het gaat hierbij nu om 
specie afkomstig uit de havens langs de 
Westerschelde en de Drempel van Zand
vliet. Voor de berging van deze specie 
dient de ontwikkeling van scheidings- en 
reinigingstechnieken in combinatie met 
geïsoleerde stort te worden voortgezet.
Voor het vinden van een geschikte locatie 
voor zo'n geïsoleerd grootschalige stort 
wordt de m.e.r.-procedure gevolgd.

Door calamiteiten kunnen vooral de 
drempels ín de vaargeul extra vervuild 
raken. Aan het terugstorten van specie 
dienen ín die gevallen beperkingen te 
worden gesteld, afhankelijk van de aard en 
de mate van verontreiniging.

Het onderhoud van de vaarweg 
naar Antwerpen wordt vanuit milieu
overwegingen reeds verbeterd door de 
meest vervuilde en slibrijke specie 
afkomstig uít de Zeeschelde, aan de rivier 
te onttrekken.

Wanneer de kwaliteit van het water 
op den duur is verbeterd zal worden over
gegaan tot sanering van de waterbodems 
volgens het Saneringsprogramma 
waterbodem rijkswateren.
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Morfologische structuur en 
dynamiek

inpolderingen, bagger- en start
activiteiten hadden nogal wat gevolgen. De 
natuurlijke geuldynamiek van het estuarium 
werd er door beperkt, de vogel- en kinder- 
kamerfunctie werd door de afname van de 
beschikbare ruimte beïnvloed evenals de 
waarde van Intergetijden- en ondiepwater- 
gebieden. Met een aantal doelstellingen 
wordt gestreefd naar een beleid dat 
tegemoet komt aan de belangen van de 
scheepvaart maar ook aan die van 
ecologie, natuur en visserij.

Doelstellingen en maatregelen
Het is van belang dat nu en in de 

toekomst de vaarweg in stand wordt 
gehouden op een overeengekomen diepte 
en dat daarbij de natuurlijke morfologische 
dynamiek van het gebied zo min mogelijk 
wordt aangetast

Het is daarom nodig het onder- 
hoLidsbaqgerwerk zoveet moyeli|k te be 
perken waardoor ook liei risico van ver 
spreiding van verontreinigingen zo klein 
mogelijk wordt gehouden

Het streven is om wal er nu is aan 
ondiepe gebieden, uiterlijdeyebieden en 
schorren zoveel mogelijk te behouden en 
om erosie van vooroevers, slikken en 
schorranden te voorkomen door bagger 
speciestortmgen of steenbestortingen

Natuurlijk moeien de waterkeringen 
ook rn goede staat worden gehouden

Figuur 6. 
Baggerplaatsen.

Herstel
Het is de bedoeling dat op den duur 

een aantal kenmerken die typisch zijn voor 
een estuarium als de Westerschelde be
houden blijft of weer wordt hersteld. Dat 
zijn:

schorren, intergetijden-en ondiep 
watergebieden met daarbij beho
rende levensgemeenschappen; 
een natuurlijk tempo van verlanding 
van de schorren (versnelde versllb- 
bing/verzanding van het Land van 
Saeftinge en verzanding van Het 
Zwin moeten worden voorkomen) 
een dynamisch en meervoudig 
geulensysteem.
Een aantal maatregelen kan daarbij 

helpen zoals bijvoorbeeld een optimale 
benutting van de baggerspecie en het zo
veel mogelijk combineren van onderhouds- 
baggerwerk met zandwinning.

Recreatie
De Westerschelde is er ook voor de 

recreatie en vooral in het mondingsgebied 
zijn de stranden in trek, terwijl de rest van 
het gebied populair is bij watersporters. In 
het beleidsplan wordt er naar gestreefd om 
de recreatieve mogelijkheden in ieder 
geval op hetzelfde niveau te houden. 
Daarbij is zelfs ruimte voor een beperkte 
uitbreiding van de recreatie.

Er wordt geprobeerd om de al 
bestaande scheiding tussen “snelle” en 
"langzame" scheepvaart uit te breiden.
Daar zijn nog mogelijkheden voor aan de 
kustzijde van de vaargeul door het Oostgat 
en aan de noordkant van de vaargeul ten 
westen van Terneuzen.

belangrijke potentiële baggerplaats i.v.m. verdieping 

belangrijke potentiële verbreding
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Figuur 7. Huidige 
jachthavens en 
trailerheliingen.

A jachthaven met (huidige) aantal ligplaatsen O

trailerhelling o 3

Tot nu mogen ook de platen door 
watersporters worden bezocht, al moet wel 
steeds worden bekeken of dat geen nade
lige gevolgen heeft. Alleen het Hooge 
Platen-complex wordt grotendeels 
verboden terrein.

Plankzeilers (surfers) maken In ver
gelijking met andere Deltawateren, weinig 
gebruik van de Westerschelde en ook 
sportvissersboten zijn er niet veel te vin
den. Dit is in verband met de drukke 
beroepsscheepvaart ook maar beter zo.

Natuurlijk is het voor zwemmers en 
watersporters van belang dat het water van 
goede kwaliteit is. In delen van de ooste
lijke Westerschelde Is het dat niet. Er wordt 
naar gestreefd de waterkwaliteit te 
verbeteren.

Speciale aandacht is er nodig voor 
het natuurgebied Het Zwin met aanvullen
de inrichtings- en beheersmaatregelen om 
de recreatie in goede banen te leiden.

Doelstellingen en maatregelen
De recreatie kan op een voorzichti

ge manier in sommige gebieden wal wor
den uitgebreid maar dan moet er wel voor 
weiden gezorgd dal de natuurwaarden niet 
worden aangelasl.

Er is geen ruimte aanwezig voor de 
aanleg van nieuwe jachthavens na de 
recente inrichting van de Michiei de Ruyter- 
haven In Vlissingen en de al toegestane 
ontwikkelingen in Breskens. Op lokaal 
niveau zijn slechts uitbreidingen van be
perkte omvang mogeli|k wanneer geen 
onoverkomelijke conflicten ontstaan met 
andere functies. In Hoedekenskerke is 
ruimte voor uitbreiding tot maximaal 50 a 
100 ligplaatsen.

Waar dat mogelijk en nodig is wordt 
gestreefd naar uitbreiding van de schei
ding tussen snelle" en ‘langzame ' 
scheepvaart en naar beperking van hel 
aantal kruispunten met de hoofdvaarroute.

Indien mogelijk vanwege de breedte

betonning öij de Hooge Platen en uitbrei
ding van de bestaande betredingsregeling 
nodig om de verstoring van het Hooge 
Platencomplex te beperken

Er moet periodiek onderzoek wor
den gedaan naar mogelijke verstoringen 
van andere vrijliggende platen

Gestreefd wordt naar behoud en 
waar mogeli|k verbreding van de stranden 
waar dil in verband met het kustbeheer en 
uit toeristisch-recreatier oogpunt wenselijk

Uitbreiding van het aantal trailerheli
ingen is slechts rrioyelijk voor zover geen 
conflicten ontstaan met andere functies 
Nieuwe voorzieningen nabij de hoofd
vaargeul of nabij kwetsbare natuur
gebieden dienen in ieder geval te worden 
vermeden

Visserij
Op de Westerschelde vindt kust

visserij plaats (voornamelijk garnalen) maar 
er wordt ook gevist op kokkels, sprot, 
paling en harders. Vlissingen en Breskens 
zijn de aanvoerhavens voor de zeevisserij. 
De Westerschelde is voor de visserij ook 
van belang ais kraamkamer en opgroei- 
gebied voor jonge tong en garnalen.

Het gaat niet zo goed met de 
visserij op de Westerschelde en dat Is 
vooral te wijten aan de slechte waterkwa
liteit, waardoor de opbrengsten belangrijk
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Figuur 8. Visgebieden 
(huidig gebruik).

minder zijn geworden en er verhoudings
gewijs veel ziekten voorkomen bij de 
gevangen vis.

Het beleidsplan voorziet daarom ín 
een aantal doelstellingen en maatregelen 
om de omstandigheden voor de visserij te 
verbeteren.

9 Hei gaat niet zo goed 
met de visserij op de 

Westerschelde en dat is 
vooral te wijten aan de 
slechte waterkwaliteit.

Doelstellingen en maatregelen
He! belangrijkste doei is bet herstel 

van gunstige voorwaarden voor kwaliteit en
ivanosi on ciciörrnüö

/an de kustvisserij ais bedrijfstak. Dat 
s het nodig dat dB kraamkamörfunclK 
ie l gebied gewaarborgd blijft en dat

locaties en wijze van stort van bagger
specie zodanig wordt gekozen dat een 
hegatieve invloed op de visstand zoveel 
moge|i|k wordt voorkomen. Daar het Hoo 
Platen-complex een belangrijke lunctie ir- 
toogekend voor de naluur (onder andere 
voor vooels en zeehonden) dienen hier
verstor tiviieiien zoais ae visset i| op
kokkels en harders, te worden lerug- 
gedrongen.

Waterkeringen
In totaal 182 kilometer duinen en 

dijken begrenzen de Westerschelde ten 
oosten van de lijn Westkapelle-Zwin. De 
hoogwaterkeringen zijn allemaal op delta- 
sterkte gebracht en kunnen daar storm
vloeden keren die eens in de 4000 jaar 
voorkomen.

Voor het beleid rond de strand en 
duinverdediging geldt, net ais langs de 
hele Nederlandse kust, dat de kustlijn van 
1990 moet worden gehandhaafd. Dat kan 
door middel van zandsuppleties. De 
overige oevers moeten vaak met 
uitgebreide en kostbare voorzieningen in 
goede staat worden houden.

Oeververdedigingen met onder- 
waterbestortingen vormen een soort kunst
matige rotskusten waar onderwaterfiora- en 
fauna dankbaar gebruik van maken. Ook 
voor het voortbestaan van deze levens
gemeenschappen is een goede water
kwaliteit belangrijk.

Omdat er voor de toekomst reke
ning moet worden gehouden met een 
herverhoging van de deltadijken - in 
verband met een te verwachten bodem
daling en een zeespiegelstijging - werd al
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10. Zandsuppletie is 
nodig om de stranden in 

goede staat te houden 
en daardoor de kustlijn 

van 1990 te handhaven.

Figuur 9 Huidige 
zandwingebieden voor 

concessiehouders.

ruimte daarvoor gereserveerd zowel aan 
de land- ais aan de zeezijde. In het belang 
van de waterkering is het bouwen op en bij 
zeeweringen verboden. Daar wordt alleen 
bij zwaarwegende motieven van afgewe
ken.

Doelstellingen en maatregelen
Ook voor de  waterkeringen worden 

in liet beleidsplan een aantal doelslellingei 
nagesireefu eu te nemen maatregelen 
genoemd.

In verband met de gezamer

51 lí lii dienen de eroderende zand 
jsten in het mondingsgebied zov> 
ogehjK hersteld te worden door n

De ¿Bs cjêvolu van de verdie

(voor - joeververded ign

moeien zoveel rnogeli 
op het ii i stand houdei

Overige functies
De Westerschelde heeft nog meer 

functies dan de hiervoor genoemde. Er 
vindt bijvoorbeeld jacht plaats in het Wes- 
terscheldegebied en in de bodem van het 
estuarium werden vee! kabels en b u s 
leidingen gelegd. Het gebied wordt verder 
onder meer gebruikt voor het opwekken 
van windenergie. Delstoffenwinning hoort 
ook bij de Westerschelde. Er vindt zand
winning plaats, In het verleden werd er 
naar olie en gas geboord en één vergun
ninghouder haalt schelpen uit de Wester- 
schelde. In het beleidsplan wordt ook 
rekening gehouden met de luchtvaart, 
omdat bijvoorbeeld geluidshinder en 
sllhouetwerking een schadelijke invloed 
kunnen hebben op vogels en zeehonden.

Doelstellingen eu maatregelen
Ook voor al deze functies vverden 

doelstellingen 6o västQöteQcl.
De tacht in het bekken zal beperkt

zandwinlocatie

19



B R O C H I Rh B E L E ID S P L A N  WESTER SCI I KI. DE

moeten blijven tot belieerjacht om de na
tuurdoelstellingen te realiseren en om 
wildschade aan landbouw en waterkerin
gen le voorkomen

Het directe en indirecte ruimtebe
slag van leidingen dient zo klein mogelijk te 
worden gehouden door nieuwe leidingen te 
bunde/en binnen de reeds bestaande 
infrastructuur.

Bij aanleg, gebruik en beheer van 
kabels en leidingen moeten de nadelige ge
volgen voor het natuurlijke milieu, het land- 
schap en dergelijke worden voorkomen.

In principe wordt de plaatsing van 
windturbines in het water en op de droog
gevallen gronden of intertijdegebieden niei 
toegesfaan

Bij de aanwijzing van schelpenwin- 
gebieden moet rekening worden gehouden 
met verstoringsvrije zones zoals bij vogel- 
broedkolonies en rustplaatsen voor 
zeehonden.

Bij de verlening van eventuele 
boorvergunningen en concessies dient 
rekening te worden gehouden met doelen 
en uitgangspunten van dit beleidsplan.

Actieplan tot 1996
Nu al die plannen, doelstellingen en 

voorgenomen maatregelen op papier staan 
is de vraag wie wat gaat doen. Allerlei 
instanties hebben immers met het beheer 
over de Westerschelde te maken,

In het actieplan wordt uitvoerig 
beschreven wie welke maatregelen gaat 
uitvoeren. De provincie Zeeland 
bijvoorbeeld heeft in haar streekplan al de 
in het beleidsplan genoemde ruimtelijk 
relevante punten opgenomen. Maar niet 
alleen de provincie Zeeland is betrokken bij 
de Westerschelde, ook allerlei ministeries, 
gemeentes en waterschappen. En ook met 
België en met andere Nederlandse 
overheidsinstanties en doelgroepen zal 
moeten worden samengewerkt,

In het Actieplan wordt verder 
aangegeven wanneer de maatregelen 
moeten worden genomen, binnen welk 
kader en wip verantwoordelijk is voor de 
financiering.

11 Bij de plaatsing van 
windmolens moet 
rekening worden 

gehouden met de 
belangrijke 

vogelfuncties van het 
gebied

Bij de plaatsing van windmolens 
dient rekening te worden gehouden met de 
belangrijke vogelfuncties van het gebied, 
met het belang van de waterkeringen en 
met mogeli|ke hinder voor de scheepvaart 
en voor radar- en andere plaatsbepallngs- 
installaties

Het beleid voor de commerciële 
zandwinning in de Westerschelde dient 
afgestemd le zijn op het morfologisch 
evenwicht in de zandbalans en dient in 
principe plaats te vinden beneden de lijn 
van NAP -5.00 m

Voor de korte termijn wordt stabilisa
tie nagestreefd van de in de Westerschelde 
te winnen zandhoeveelheden op een ni
veau van maximaal 2,6 miljoen kubieke 
meter per jaar

Omdat er schaarste is aan geschikt 
zand in het mondingsgebied moeten de 
daar aanwezige zandvoorraden worden 
gereserveerd voor de kustsuppleties.

Acties
De acties kunnen In grote lijnen 

worden onderverdeeld in daadwerkelijk te 
ondernemen activiteiten, in toezicht op de 
naleving van het gewenst beleid, in acties 
voor het opstarten van overleg en in het 
uitvoeren van onderbouwend onderzoek.

Het beleidsplan geeft een overzicht 
wie welke acties gaat ondernemen. Ze zijn 
globaal onderverdeeld voor de korte 
termijn (tot 1996) In acties met betrekking 
tot scheepvaart en zeehavenactiviteiten, tot 
zuurstof- en nutriëntenhuishouding, tot 
microverontreinigingen, acties met betrek
king tot de waterbodem en tot de morfolo
gische structuur en dynamiek. Verder in 
acties met betrekking tot recreatie, visserij 
en waterkeringen. Voor de middellange 
termijn staan acties op het programma met 
betrekking tot zuurstof- en nutriciënten- 
hulshouding, microveronreinigingen, 
waterbodem en morfologische structuur en 
dynamiek.
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Droombeeld of 
werkelijkheid ?

Een zeiltocht 'over de Westerschelde_ 
iri 201.5;

We bereiken op de sterke, ebstroom 
het mondingsgebied van de rivier. De na
bijheid van de zee wordt merkbaar,door 

, toenemende drukte van om de boot vlie
gende sterns. Er zitten veel dwergsterns en 

' grote sterns bij, 'dié in de luwte yan de ban- 
■ kén en piafen yissèn. Met in de verte de 

vage silhouetten van de reuzen op 'dé rede- 
' van Vlissingen, schieten we de Schaar van 
Spijkerpiaa! in, Hier passeren we een paar 

- vissersboten vit Breskens die op garnalen, 
eift en fint vissen, Op hetnoordkantje van 
dé Hooge Springer ligt een heel stel 
donkere forpedb's; de meeste groot en dof, 
maansommige opvallendklein en slank. 
Natuurlijk zeehonden; en de kijker beves- 
. tigt hei. Terwijl we,erop afgaan zien we 
lichte beroering onaer de dieren. Nu piet, te 
veel wegen en op tachtig meter door de

wind; we zién dan duidelijk hoe de oudere 
dieren donker van kleur zijn, terwijl de 
jongen den mooie lichte pels hebben, aan 
-de buikzijde effen en op de rug met don
kere vlekken. Aan bakboord zijn uitgestrek
te platen 'en slikken drooggevallen, door
sneden door diepe geulen, waar het 

. wemelt van allerlei reizigers. Het zijn de 
vogels, die hier in grote aantallen "bjjtan- 
ken" op hun Jaarlijkse wereldreis van popi ~- 
'naar evenaar en weer terug. De ruimte van. 
het getijdenlandsohap is-overweidigend;,

' héél ver aan de horizon zién we de bomen
rijen van hetZeeuwsch Vlaamse land, We 
ontwaren een groen waas van lage duintjes 
met daarboven wolken vogels. Het geflad
der en gekrijsin de broedkolonies'van' 
meeuwen en sterns op de Hooge Platen 
met op de achtergrond het getekende 
•technologielandschap van het Sioe geef( 
een merkwaardige combinatie. Een samen
gaan 'van bedrijvigheid van mens en na
tuur, dié kenmerkend ís voor de Wester- ■ ' 
schelde en ons laat weten waar we zijn.
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Onderzoeken
Het spreekt vanzelf dat steeds de 

vinger aan de pols moet worden gehou
den. De provincie Zeeland en een aantal 
ministeries zuilen daarom voortdurend 
onderzoek doen naar de bronnen en 
effecten van de verontreinigingen en de 
technische aspecten die daar een rol bij 
spelen en naar de morfologische proces
sen in het estuarium. Zo wordt reeds 
onderzoek verricht naar het omgaan met 
baggerspecie in combinatie met zandwin
ning en naar de risico's van het vervoer van 
gevaarlijke stoffen over water.

Mocht u na lezing van deze 
brochure meer hierover willen weten, dan 
kunt u zich wenden tot de afdelingen 
voorlichting van:

Provincie Zeeland 
Sint Pieterstraat 42 
4331 EW Middelburg 
te l.01180-31400 
of
Rijkswaterstaat 
directie Zeeland 
Postbus 5014 
4330 KA Middelburg 
tel.01180-86000
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Begrippenlijst

betonning
het systeem van tonnen ter afbakening van 
scheepvaartgeulen

chioridegehalte
maat voor het zoutgehalte van water 
(uitgedrukt in gewicht aan chloorionen per 
watervolume)

diffuse lozing
lozing die niet via een leiding maar 
verspreid op het oppervlaktewater wordt 
gebracht (o.a. via neerslag en 
scheepsonderhoud in havens)

ecologie (ecologisch)
de leer van de relaties tussen levende
organismen en hun omgeving

eras io (eroderend)
verwering van landoppervlak door o.a, 
water, wind en ijsvorming

estuarium
wijde trechtervormige riviermonding in zee 
met geleidelijke overgang van zoet naar 
zout water

eutrofiëring
vergroting van de voedselrijkdom van 
oppervlaktewateren door toename van 
fosfaten en nitraten

fauna
de dierenwereld (van een regio) 

infrastructuur
verbindingen te land en te water zoals 
wegen, bruggen en leidingen

intergetijdengebied
buitendijks gebied dat dagelijks door het 
getij wordt overspoeld

m.e.r.
totale procedure van milieu-effect- 
rap portage

morfologie (morfologisch) 
leer en beschrijving van de vormen van het 
aardoppervlak (waaronder vorm
eigenschappen van oppervlaktewater)

NAP
Normaal Amsterdams Peil (basisvlak voor 
het aangeven van hoogtes en dieptes)

nutriënten
anorganische voedingsstoffen voor planten 
(m.n. fosfaat en nitraat)

PAK’s
polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(olie, vet en teerhoudende stoffen)

PCB’s
polychloorbifenylen (giftige scheikundige 
verbindingen)

schor
buitendijks gebied met een zoutminnende 
vegetatie dat alleen bij hoge vloeden door 
zout of brak water wordt overspoeld

sluftergebied
gebied waar zeewater via een geul tussen 
de duinen is doorgedrongen

trailerhelling
plaats waar op een trailer aangevoerde 
(recreatie-)vaartuigen te water worden 
gelaten

zandsuppletie
aanvulling met zand van oevers en kusten 
die door afslag te sterk achteruit gaan
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