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Voorwoord -  Grenzen vervloeien

Tussen nu en 2010 w ord t het Schelde-estuarium ve ili
ger, toegankelijker en natuurlijker. Dat is de essentie 
van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. 
Deze Ontwikkelingsschets bevat de voorstellen voor de 
stappen, die tussen nu en 2010 worden gezet, om eer
der overeengekomen ambities voor 2030 voor het 
gebied voor een flin k  deel te verwezenlijken.

Die stappen bestaan u it projecten. Projecten om het 
Schelde-estuarium beter te beveiligen tegen overstro
mingen. Projecten om de haven van Antwerpen v lo t en 
veilig bereikbaar te maken en ook in de toekom st te 
houden. Projecten om de natuur in het estuarium meer 
en nieuwe kansen te geven. Die stappen gaan ook over 
samenwerking en synergie. Synergie tussen de doel
stellingen op het gebied van veiligheid, economie en 
natuur. Maar vooral ook synergie tussen de Vlaamse en 
Nederlandse overheid bij het verwezenlijken van de 
ambities. Het Schelde-estuarium is bij uitstek een 
gebied waar grenzen vervloeien.

Deze Ontwikkelingsschets is gebaseerd op het streef
beeld voor het jaar 2030 van de Langetermijnvisie 
Schelde-estuarium, die in 2001 is uitgebracht. De am bi
ties u it die Langetermijnvisie zijn in deze Ontw ikke
lingsschets nogmaals vastgesteld en voorzien van 
voorstellen voor concrete projecten voor de korte en 
m iddellange term ijn, ais eerste stappen op weg naar 
het streefbeeld voor 2030. Hiermee w ord t gevolg gege
ven aan de afspraken die de regeringen van Nederland 
en Vlaanderen hebben gemaakt en welke zijn opgeno
men in de memoranda van Kallo (5 februari 2001) en 
Vlissingen (4 maart 2002).

In de Schelderegio w ord t door Vlaanderen en Neder
land ook op andere terreinen samen gewerkt, b ijvoor
beeld een m ogelijke capaciteitsvergroting van het 
kanaal Gent-Terneuzen, de verbetering van de ve ilig 
heidssituatie op de Westerschelde, het streven om te 
komen to t een grotere afstemming van beleid en 
beheer van het Schelde-estuarium. Deze onderwerpen 
maken echter geen 
onderdeel u it van de 
Ontwikkelingsschets 
2010. Hieraan w ord t 
in andere kaders 
aandacht besteed.Zo 
heeft een gezamen
lijke werkgroep van 
de provincies A n t
werpen en Zeeland 
onlangs vruchtbare 
voorstellen gedaan 
voor een verbetering 
van de externe vei
ligheidssituatie op 
de Westerschelde.

In de nu voorliggende versie van de Ontw ikkelings
schets zijn nog geen voorstellen opgenomen voor een 
kostentoedeling. Het overleg hierover is nog gaande. 
Bij de besluitvorm ing door de Vlaamse en de Neder
landse regering, die is voorzien in december 2004,zal 
nader worden aangegeven op welke wijze de kosten 
zullen worden gedragen.

Met de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium 
w ord t ernaar gestreefd te komen to t een wilsovereen-
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stem ming tussen beide regeringen over het nut en de 
noodzaak van projecten en maatregelen op het gebied 
van veiligheid tegen overstromen, toegankelijkheid 
voor het scheepvaartverkeer en natuurlijkheid van het 
estuarium.

Om deze wilsovereenstem ming te kunnen vaststellen, 
zullen de u ite indelijke besluiten worden voorgelegd 
aan de beide parlementen. In de periode daarna is het 
streven gericht op het voorspoedig doorlopen van de 
vervolgprocedures en een daadkrachtige uitvoering 
van de hier gepresenteerde voorstellen voor besluiten.

Ir. J.Strubbe
directeur-generaal Administratie Waterwegen en Zeewezen, 
Vlaamse voorzitter van de Technische Scheldecommissie

Ir. L.H.Keijts
directeur-generaal Rijkswaterstaat,
Nederlands voorzitter van de Technische Scheldecommissie
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1 Ontwikkelingsschets -  van visie naar realiteit

1.1 Vlaamse en Nederlandse regeringen 
kiezen voor versterking estuarium

De Schelde ontspring t in het Noord-Franse Saint-Quen- 
tin  en m ondt u it in de Noordzee nabij Vlissingen. De 
rivier slingert langs vele dorpen en steden en on tw ik
kelt zich op die toch t van een bescheiden riv iertje  to t 
een m achtige stroom. Een stroom, die de geschiedenis 
en het u itz icht van de streek bepaald heeft en waarom
heen Vlaanderen en Zeeland zich ontw ikkeld hebben. 
De Schelde is met recht de blauwe levensader voor het 
gebied.Het is de p iekw aar mensen bij elkaar komen 
om te wonen en te werken, waar de economie volop 
kansen heeft en waar water, slikken en schorren een 
uniek natuurgebied vormen.

In de Langetermijnvisie Schelde-estuarium, die de 
Vlaamse en Nederlandse regeringen in 2001 hebben 
laten uitbrengen, w ord t er u itd rukke lijk  voor gekozen 
deze com binatie van belangen in stand te houden en 
de rol van het estuarium daarin verder te versterken.

In de termen van de Langetermijnvisie:
Het Schelde-estuarium is in 2030 een gezond en 
m ultifunctioneel estuarien watersysteem dat op 
duurzam e wijze gebruikt wordt voor menselijke 
behoeften.

In het 'streefbeeld 2030' u it deze Langetermijnvisie, is 
deze am bitie voor de ontw ikkeling van het Schelde- 
estuarium nader gespecificeerd. Beide landen spreken 
zich daarin u it voor:
• instandhouden van de fysieke systeemkenmerken 

van het estuarium;
• maximale bescherming tegen overstromingen;

• optim ale toegankelijkheid voor de Scheldehavens;
• een gezond en dynamisch ecosysteem;
• bestuurlijk-politieke en operationele samenwerking.

1.2 Projecten en maatregelen voor korte 
en middellange termijn

In twee hierop volgende memoranda, onderschrijven 
de verantwoordelijke Vlaamse en Nederlandse 
bewindslieden de Langetermijnvisie en het daarin 
gepresenteerde 
streefbeeld voor 
2030 ais gezamenlijk 
kader voor verdere 
sam enwerking.Ook 
besluiten zij het 
streefbeeld nader u it 
te werken in concre
te maatregelen en 
projecten voor de 
korte en m iddellan
ge te rm ijn  in een 
Ontwikkelingsschets 
2010 Schelde-estu
arium. De overtu i
ging is namelijk dat 
aanvullende maatregelen en projecten nodig zijn, w il 
het streefbeeld voor 2030 w erkelijkheid worden.

Ais doelstelling voor de Ontwikkelingsschets 2010 
Schelde-estuarium is in deTechnische Scheldecommis
sie vastgelegd:
Een door de bevoegde bewindslieden van Nederland en 
Vlaanderen u iterlijk tegen december 2004 vastgesteld,
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integraal en onderbouwd pakket van maatregelen voor 
de middellange termijn met betrekking to t het Schelde- 
estuarium, die vervolgens nader zullen worden uitge
werkt. D it pakket van maatregelen leent zich voor goede 
besluitvorming, weerspiegelt op evenwichtige wijze de 
wederzijdse wensen en belangen, en beantwoordt aan het 
streefbeeld 2030zoals beschreven in de Langetermijnvisie 
Schelde-estuarium.

1.3 Werkwijze en status van de 
Ontwikkelingsschets 2010

De Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium is 
opgesteld door de Projectdirectie ontwikkelingsschets 
Schelde-estuarium (ProSes), een samenwerkingsverband

van de Vlaamse 
Administratie Water
wegen en Zeewezen 
en de Nederlandse 
ministeries van Land
bouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit en 
van Verkeer en Water
staat. Opdrachtgever 
namens de Vlaamse 
en Nederlandse 
regering is de Tech
nische Scheldecom
missie, een 
perm anent adviesor
gaan voor beide 

regeringen. Hier worden de resultaten in de vorm van 
voorstellen voor besluiten gepresenteerd.

Bij het opstellen van de Ontwikkelingsschets zijn de 
volgende trajecten doorlopen:
• form uleren van een probleem stelling en opstellen 

van projectalternatieven om de gesignaleerde pro
blemen op te lossen;

• onderzoek naar de gevolgen voor natuur en m ilieu 
van de diverse projectalternatieven;

• onderzoek naar de maatschappelijke kosten en 
baten van deze alternatieven;

• overleg met overheden, instanties en belangenorga
nisaties over de alternatieven, het onderzoek en het 
beoordelen van de resultaten daarvan;

In de volgende paragraaf zijn de trajecten onderzoek 
en maatschappelijke afstemming nader toegelicht.

Na de parlementaire behandeling van de O ntw ikke
lingsschets volgen formele vervolgprocedures om te 
komen to t een besluit dat ook voor derden bindend is. 
Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de gepaste 
procedures in Vlaanderen en Nederland.

Vlaanderen en Nederland zullen deze procedures u it
voeren in nauw overleg en in goede afstemming met 
de betrokken besturen van provincies, gemeenten, 
waterschappen en polders en met maatschappelijke 
groeperingen.

1.3.1 Onderzoek naar milieueffecten, 
kosten en baten

In het onderzoeksspoor dat voor de Ontw ikkelings
schets is gevolgd zijn, in navolging van het mem oran
dum van Vlissingen, de volgende studies uitgevoerd:
• strategische m ilieueffectenrapportage (S-MER);
• maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA);
• onderzoek naar maatregelen voor na tuuront

w ikkeling.

Ook is een zogenaamde Habitattoets uitgevoerd,zoals 
verp lich t gesteld in artikel 6 van de Europese Habitat- 
richtlijn . Het resultaat daarvan w ord t aan de Europese 
Commissie gemeld.
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D it'onderzoeksspoor'is gevolgd om bij te dragen aan 
een verantwoorde keuze voor projecten en aan een 
samenhangend pakket voor de drie thema's van de 
Ontwikkelingsschets: veiligheid, toegankelijkheid en 
natuurlijkheid. H ieronder worden de verschillende stu
dies en de Habitattoets kort toegelicht.

Strategische m ilieueffectenrapportage
Een m ilieueffectenrapport (MER) is bedoeld om bij de 
afweging tussen alternatieve projectvoorstellen de 
gevolgen voor natuur en m ilieu een volwaardige plek 
te kunnen geven. Bij een strategisch m ilieueffectenrap
port (S-MER) worden deze gevolgen op een globaal 
niveau beschreven. Met name de effecten die van 
belang zijn voor de besluitvorm ing worden onder
zocht, op het detailniveau waarop ook het besluit 
genomen m oet worden. Over aspecten die daardoor 
slechts zijdelings o f niet in het onderzoek voor de Ont
wikkelingsschets zijn meegenomen, bevat het rapport 
een verantwoording.

Maatschappelijke kosten-batenanalyse
Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is 
een financieel-economische analyse van het rende
ment van een pro ject voor de samenleving. In de analy
se worden de welvaartseffecten van een project 
vergeleken m et de situatie waarin d it niet w ord t u itge
voerd, het zogenaamde nulalternatief. De effecten w or
den, voor zover dat wetenschappelijk verantwoord is, in 
geld gewaardeerd. Een project draagt bij aan de verbe
tering van de welvaart van een samenleving ais voor 
alle betrokken partijen bij elkaar genomen het totaal 
van de baten hoger is dan de kosten.

De kosten en baten voor de onderzochte projecten en 
maatregelen voor de Ontwikkelingsschets zijn bere
kend voor een aantal verschillende veronderstellingen 
en toekom stverwachtingen. H ierdoor is een beeld ver
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kregen van de robuustheid van de uitkomsten en van 
de risico's.
In de MKBA zijn de kosten toegedeeld aan de maatre
gelen en de projecten, ongeacht het land o f de regio 
waar de projecten of maatregelen ingrijpen. De MKBA 
geeft niet weer welke landen, overheden o f private par
tijen de kosten daadwerkelijk voor hun rekening zou
den moeten nemen.

Onderzoek m aatregelen voor natuurontw ikkeling
In navolging van de afspraken u it het memorandum 
van Vlissingen is in het kader van de Ontw ikkelings
schets een natuurontw ikkelingsplan opgesteld en in de 
Ontwikkelingsschets 
opgenom en ais u it
werking van het 
thema natuurlijk
heid. Het plan is 
gebaseerd op een 
onderzoek naar 
m ogelijke projecten 
om ecologische 
waarden te herstel
len die in het verle
den verloren zijn 
gegaan. Resultaat 
van d it onderzoek is 
het rapport'Voorste l 
voor natuurontw ikkelingsm aatregelen '(zie lite ra tuur
lijst). Dat rapport bevat voorstellen voor de realisatie 
van het streefbeeld natuurlijkheid 2030 u it de Lange
term ijnvisie. H ieruit zijn voorstellen gehaald voor de 
Ontwikkelingsschets 2010.

Habitattoets
De gegevens u it de strategische m ilieueffectenrappor
tage en de maatschappelijke kosten-batenanalyse zijn 
tevens benut voor de Habitattoets, een afweging tus
sen de belangen van een pro ject en die van bescherm



de natuur. De Europese Vogel- en H abita trich tlijn  stelt 
zo'n afweging verp licht in artikel 6 van de H abita trich t
lijn, waarin het zogenaamde 'voorzorgbeginsel' is ver
w oord: geen ingrepen in beschermde natuur, tenzij er 
sprake is van bijzondere en nauwkeurig omschreven 
om standigheden. In het kader van de Ontw ikkelings
schets is een zogenoemde 'passende beoordeling' u it
gevoerd. De aan die passende beoordeling ten 
grondslag liggende voorspelling van effecten van 
maatregelen op natuurwaarden is in bijlage 4 opgeno
men en b iedt daarover uitsluitsel.

1.3.2 Overleg, advies en inspraak
Bij het Schelde-estuarium betrokken overheden, instan
ties en belangenorganisaties hebben deelgenomen 
aan de voorbereiding van de Ontwikkelingsschets.
Op cruciale mom enten hebben deze partijen bijgedra

gen aan de besluit
vorm ing via het 
Overleg Adviserende 
Partijen (OAP) en via 
overleg en consulta
tie  op ad hoe basis 
(onder meer met 
partijen die niet in 
het OAP zijn verte
genwoordigd).

Het OAP staat onder 
onafhankelijk voor
zitterschap van de 
heren Baldewijns, 
voorm alig m inister 

van Openbare Werken in Vlaanderen en Hendrikx, oud- 
commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel. 
Aan het OAP namen de volgende partijen deel: de Gou
verneurs van de provincie Antwerpen en Oost-Vlaande- 
ren, de gedeputeerde Water, Natuur & Landschap van 
de provincie Zeeland (mede namens het BOWS-plus1),

de burgemeester van de gemeente Antwerpen, de 
havenschepen van Antwerpen, de voorzitter van de 
Nationale Havenraad (mede namens Zeeland Seaports), 
de d ijkgraaf van het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen 
(mede namens het Waterschap Zeeuwse Eilanden) en 
vertegenwoordigers van de Vlaamse Havenvereniging 
(mede namens de werkgevers in de Vlaamse havens), 
de Taakgroep Westerschelde, de Zuidelijke Land- en 
Tuinbouworganisatie, de Bond Beter Leefmilieu, 
Natuurpunt, en de Werkgroep Schelde-estuarium 
(werkgroep van natuurbeschermingsorganisaties).

Het OAP heeft voorafgaande aan m ijlpalen in de 
besluitvorm ing adviezen gegeven over een aantal the
ma's. Daarnaast heeft geregeld overleg plaatsgevonden 
met de OAP-voorzitters en individuele leden van het 
OAP. Dit heeft geleid to t uitw isseling van inzichten 
waardoor de u ite inde lijk  voorgestelde besluiten aan 
kw alite it hebben gewonnen, ook al was het niet altijd 
m ogelijk de individuele wensen van de OAP leden vo l
ledig te honoreren. Het OAP zal naar verwachting in 
november 2004 nog een eindadvies uitbrengen over 
de Ontwikkelingsschets.

Het advies van het OAP van 12 ju li 2004 had direct 
betrekking op de Ínhoud van deze Ontw ikkelings
schets. Het bevat een veelheid aan aanbevelingen.
Op enkele uitzonderingen na zijn al deze aanbevelin
gen overgenomen. De u itzonderingen zijn:
• Indien in de toekom st zou blijken dat het Schelde- 

estuarium zich on tw ikke lt in een ongewenste rich
ting  w ord t aanbevolen 'om bij niet wegneembare 
tw ijfe l tussen autonom e oorzaken van schade o f een 
relatie met verruim ing to t 13,1 m een onafhankelijk 
panel te vragen hierover een bindend advies te 
geven'. In de Ontwikkelingsschets is er in voorzien 
dat in een dergelijke situatie een zelfde werkwijze 
w ord t gevolgd ais bij het to tstandkom en van de 
Ontwikkelingsschets:zowel maatschappelijke partij-
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en ais onafhankelijke experts 
w orden geraadpleegd. De verant
woorde lijkhe id  voor het kiezen 
en nemen van maatregelen met 
betrekking to t het beheer van de 
Schelde b lijft echter voorbehou
den aan de beheerders (en der
halve aan de bewindslieden) en 
w ord t niet vervangen door een 
bindend advies van een panel.
Aanbevolen w o rd t'o m  in de Ontwikkelingsschets 
2010 heldere afspraken op te nemen over de kosten
verdeling', met voor natuurlijkheid ais a rgum ent'da t 
het zonder financieringsperspectief zeer m oeilijk  zal 
zijn om in de betrokken regio voldoende draagvlak 
te krijgen voor natuurontw ikke ling en bijbehorende 
maatregelen'. Het is de bedoeling om in de u ite inde
lijk  vast te stellen Ontwikkelingsschets 2010 de kos
tenverdeling op te nemen. In d it am bte lijk  voorstel 
was d it nog niet mogelijk.
Tenslotte werd aanbevolen "de havens u it te nod i
gen een visie te form uleren over de havenontw ikke
lingen in het Schelde-estuarium op langere term ijn 
(na 2010), die beantw oordt aan de specifieke rand
voorwaarden die de duurzame ontw ikkeling van het 
Schelde-estuarium oplegt." In het Memorandum van 
Vlissingen werd onder lu ik A ,p u n t 10, reeds een der
gelijke u itnod ig ing  geformuleerd door de bew inds
lieden. Deze oproep is daarom in de 
Ontwikkelingsschets niet meer herhaald.

Communicatie
Bij het opstellen van de Ontwikkelingsschets onder
hield ProSes de contacten met betrokken overheden, 
havenbedrijven, natuur- en m ilieuorganisaties, kennis
instellingen en organisaties van bewoners en onderne
mers in het gebied. In deze contacten maakte de 
pro jectd irectie  onderscheid tussen meeweten, mee
denken, meedoen en meebeslissen. Frequentie en aard
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figuur 1.1 Het Schelde-estuorium

oppervlakte 3872 km2 *7 

lengte rivier 160 km *7 

aantal inwoners 1.330.412 *2 

bron: * 7 de ScheldeAtlas -  1999

*2 Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap en CBS -  2004

van de contacten waren daarop afgestemd. De pro ject
directie zette daarbij ais com m unicatiem iddelen in: 
eerder genoemde publicaties en projectwebsite, d iver
se audiovisuele presentaties, een elektronische nieuws
brief, inform atiebijeenkom sten, werkbijeenkom sten en 
pub lic ite it in bestaande media.

1.4 Afbakening in plaats en tijd
De Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium richt 
zich op projecten die tussen nu en 2010 gerealiseerd 
kunnen worden of in ieder geval in uitvoering kunnen 
zijn.
Onderwerp van studie is het Schelde-estuarium van de 
m onding to t Gent,zonder de door het getij beïnvloede 
zijrivieren. D it is hetzelfde gebied ais waar de Langeter
mijnvisie Schelde-estuarium zich op richt. De onder
zochte projecten bevinden zich evenwel deels buiten 
d it'p langebied '.

1.5 Leeswijzer
De Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium is na 
deze in le id ing ais vo lg t opgebouwd:
• de confrontatie  tussen streefbeeld en werkelijkheid 

maakt du ide lijk  waar projecten en maatregelen 
nodig zijn -  deze probleem stelling is het onderwerp 
van hoofdstuk 2;

• hoofdstuk 3 bevat de voorgestelde besluiten voor 
projecten, maatregelen en aanpak tussen nu en 
2010;



• in hoofdstuk 4 zijn de criteria opgenom en die zijn 
gehanteerd bij het maken van een afweging tussen 
verschillende projectalternatieven;

• de hoofdstukken 5,6 en 7 bevatten een nadere toe 
lichting op de besluiten u it hoofdstuk 3, ingedeeld 
naar de thema's veiligheid, toegankelijkheid en 
natuurlijkheid.

Ais bijlagen zijn toegevoegd: de hoofd lijnen van de 
Langeterm ijnvisie en hierover gemaakte afspraken 
(bijlage 1), een beschrijving van de onderzochte maat
regelen en projecten (bijlage 2), het gehanteerde afwe
gingskader (bijlage 3), de effecten van maatregelen op 
de natuurwaarden (grondslag voor de passende beoor
deling u it de Habitattoets) (bijlage 4),een lokaal in itia 
tie f to t het Schelde-Landschapspark (bijlage 5), de 
vervolgstappen (bijlage 6) en een lite ra tuurlijs t (bijlage 
7).
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2 Probleemstelling -  bakens in beeld

In d it hoofdstuk w ord t de probleem stelling beschre
ven, die aan de basis van de besluiten u it deze O ntw ik
kelingsschets ligt. De probleem stelling is gebaseerd op 
het verschil tussen het streefbeeld 2030 u it de Lange
term ijnvisie en de situatie die ontstaat wanneer, naast 
uitvoeren van het bestaande beleid, niets extra's w ord t 
gedaan. Dit verschil is beschreven aan de hand van de 
drie thema's u it het streefbeeld 2030: veiligheid tegen 
overstrom ingen, toegankelijkheid voor de scheepvaart 
en natuurlijkheid van het estuarium. De centrale vraag
stelling is: op welke gebieden zijn tussen en nu en 2010 
projecten en maatregelen nodig, w il het streefbeeld in 
2030 w erkelijkheid worden?

Om deze vraag in het ju iste perspectief te zetten, vo lg t 
in paragraaf 2.1 eerst een beschrijving van het estuarie- 
ne systeem en de relatie tussen de kenmerken van d it 
systeem en de veiligheid, toegankelijkheid en natuur
lijkheid van het gebied. Daarna w ord t voor elk van deze 
drie thema's behandeld voor welke specifieke proble
men in de komende periode nieuw beleid nodig is, 
gevolgd door een toe lichting. Paragraaf 2.5 schetst ver
volgens de grenzen van de Ontwikkelingsschets en 
behandelt enkele problemen die slechts zijdelings aan 
de orde zullen komen.

2.1 Veiligheid, toegankelijkheid en 
natuurlijkheid beste gediend 
met dynamisch systeem

Het dom inante kenmerk van het Schelde-estuarium is 
de dynamiek. Die dynam iek manifesteert zich in het 
getij, een (meer)geulenpatroon dat voortdurend veran
dert en in wisselende zoutconcentraties. Hiermee 
samenhangend bestaan er ta lrijke natuurlijke overgan

gen (van droog naar nat, van zoet naar zout, van een 
stabiele naar een instabiele bodem), die ervoor zorgen 
dat er een grote diversite it aan habitats en organismen 
(flora en fauna) aanwezig is. In het hele gebied tussen 
de m onding en de bovenloop van de rivier, verschijnen 
en verdw ijnen habitats in verschillende ritmen.
De meest kenmerkende daarvan zijn schorren, slikken, 
ondiepwatergebieden en zachte oevers.

Het huidige estuariene systeem is geen volledig 
na tuurlijk  systeem: ook andere functies hebben er een 
plaats gekregen,zoals (zee)scheepvaart,zee- en rivier- 
weringen, recreatie en visserij. De systeemkenmerken 
creëren goede condities voor deze functies. Zo zorgen 
het meergeulensysteem van de Westerschelde en de 
meanders in de Zeeschelde voor:
• weerstand tegen het getij, wat een dempend effect 

heeft op de hoogwaterstanden ('veiligheid');
• beperking van stroomsnelheden, wat een gunstig 

effect heeft op de veiligheid van de scheepvaart 
('toegankelijkheid ') en op de diversite it van het eco
systeem ('natuurlijkheid ').

Afname dynam iek bedreigend
Menselijke ingrepen -  maar ook min o f meer na tuurlij
ke ontw ikkelingen -  hebben to t kwaliteitsverlies van 
de typerende kenmerken en het dynamisch functione
ren van het estuarien systeem geleid.Voortgaand kwa
liteitsverlies kan -  op term ijn  -  (naast andere oorzaken) 
problem en veroorzaken voor de veiligheid, toeganke
lijkheid en natuurlijkheid.
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Enkele belangrijke ontw ikkelingen die invloed hebben 
gehad op de kenmerken en het functioneren van het 
estuariene systeem:
• Afname van de oppervlakte van het estuarium (door 

inpoldering en bedijking) en verru im ing en vastleg
ging van gedeelten van de hoofdgeul. D it heeft gere

sulteerd in een 
verdere doordrin 
ging en vervorm ing 
van het getij, in 
hogere waterstan
den, in een toename 
van de stroomsnel
heden en in een ver
dere doordring ing 
van zout water land
inwaarts (zowel in 
Westerschelde ais in 
deZeeschelde). Het 
vastleggen van de 
oevers van de rivier

door inpolderingen en harde dijken heeft bovendien 
de bewegingsvrijheid van de hoofd- en nevengeulen 
sterk aan banden gelegd.

• Het onderhoud aan de vaargeul, het storten van bag
gerspecie en andere ingrepen hebben invloed gehad 
op de kleinere en van nature zeer beweeglijke 
dwarsgeulen tussen de grote geulen. Deze zijn sterk 
in betekenis afgenomen en zijn ook m inder beweeg
lijk  geworden. Dat heeft gevolgen voor de zandpla
ten. Die worden groter en hoger en krijgen steilere 
randen, te rw ijl het areaal intergetijdengebieden, 
ondiepwatergebieden en slibrijke gebieden in de 
Westerschelde afneem t en in de Beneden-Zeeschel- 
de toeneem t.

• O nnatuurlijk steile oevers bieden onvoldoende 
bescherming tegen erosie. Het areaal schorren 
neemt af onder invloed van erosie, te rw ijl de kans op 
het ontstaan van nieuwe schorren kleiner w ordt.

De Ontwikkelingsschets zoekt een oplossing voor pro
blemen die, ais gevolg van deze ontw ikkelingen, o n t
staan voor de veiligheid, toegankelijkheid en 
natuurlijkheid van het estuarium. U itgangspunt bij 
deze zoektocht is dat de dynamische processen kun
nen voortgaan en dat de fysieke systeemkenmerken 
van het estuarium zich verder kunnen ontw ikkelen. 
Alleen op die manier kan nam elijk de draag- en veer
kracht van het systeem worden gegarandeerd, en daar
mee de gunstige uitgangspositie voor een veilig, 
toegankelijk en na tuurlijk  estuarium.

Hierna worden de specifieke problemen die op deze 
drie terreinen te verwachten zijn, nader besproken.

2.2 Veiligheid tegen overstromingen 
onvoldoende

Het streefbeeld u it de Langetermijnvisie:
'M axim ale veiligheid is belangrijke bestaansvoor
waarde voor beide landen'.

Het probleem:
De huidige kans op overstromingen ais gevolg van 
stormvloeden bedraagt op de m inst beschermde 
gebieden in hetZeescheldebekken ongeveer 1/70 ja a r 
(eens per zeventig ¡aar). D it veiligheidsniveau in het 
Vlaamse deel van de getijgebonden Schelde is onvol
doende. In Nederland wordt voldaan aan de wettelij
ke eis van 1/4.000jaar. D it wordt voldoende geacht.
Op de lange termijn (>30 jaar) zullen de verwachte 
zeespiegelrijzing en klimaatverandering (ondermeer 
verandering in frequentie en intensiteit van storm
vloeden) to t een afname van het veiligheidsniveau in 
beide landen leiden.

Hierna vo lg t een toe lich ting  van d it probleemgebied.
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Zeeschelde: m aatregelen dringend gewenst
Ondanks alle reeds gerealiseerde ingrepen hebben 
zware stormen en grote wassen (afvoer van rivierwater) 
sedert 1990 aangetoond dat het reeds bereikte ve ilig 
heidsniveau verder opgevoerd moet worden. Wanneer 
Vlaanderen vandaag geconfronteerd w ord t met dezelf
de m eteorologische omstandigheden ais tijdens de 
overstrom ingsramp van 1953,zal bij Antwerpen een 
waterstand genoteerd worden die ongeveer een halve 
meter hoger lig t dan toen het geval was. D it betekent 
zware overstrom ingen stroomopwaarts van Antw er
pen,dat sinds 1979 de bescherming geniet van een 
1,35 meter hoge waterkeermuur.

De huidige overstromingskans van het Zeeschelde- 
bekken is, sinds de aanleg van dijkwerken en tw aalf 
gecontroleerde overstrom ingsgebieden2 ,op de zwak
ste plaatsen eens per zeventig jaar. Met de realisatie 
van het gecontroleerde overstrom ingsgebied Kruibeke- 
Basel-Rupelmonde w ord t die kans gereduceerd to t 
eens per 350 jaar. Het veiligheidsniveau w ord t hierdoor 
aanmerkelijk verbeterd, maar is dan nog steeds veel te 
laag.

De veiligheid tegen overstromen in het Zeescheldebek- 
ken w ord t in toenem ende mate bedreigd. De meeste 
wetenschappers zijn het erover eens dat het klimaat de 
komende decennia zal veranderen. Die verandering zal 
zich uiten in nattere w inters, drogere zomers, een snel
lere stijg ing van de zeespiegel en een verandering in 
de frequentie en de in tensite it van stormvloeden. Een 
stijg ing van de zeespiegel le id t to t een verlaging van 
het veiligheidsniveau. Bij een zeespiegelstijging van 
zestig cm per eeuw neemt de kans op een overstro
ming toe van eens per 350 jaar in 2006 to t eens per 
100 jaar in 2100. Het gereedkomen van het gecontro
leerde overstrom ingsgebied Kruibeke-Basel-Rupelmon- 
de in 2006 én de klim atologische veranderingen in de 
komende eeuw leiden per saldo to t een veiligheidsni-
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veau dat vergelijkbaar is met het huidige, onvoldoende 
geachte, veiligheidsniveau.

Westerschelde: ander beleidskader
Het veiligheidsniveau (1/4.000) van de zeeweringen in 
het Nederlandse deel van de Schelde zal zonder nadere 
maatregelen op de langere term ijn  onder invloed van 
zeespiegelrijzing en de klimaatveranderingen afnemen. 
De veiligheidsfilosofie, die bij de oplossing van d it pro
bleem zal worden gehanteerd (ris icobenadering3) is 
nog onderwerp van studie en discussie in ander kader 
(het pro ject'R u im te voor de rivier' en 'De Veiligheid van 
Nederland in Kaart').

Oplossingen vragen veel tijd
Omdat maatregelen voor het neutraliseren van de 
effecten van zeespiegelstijging en klimaatverandering 
een lange voorbereid ingstijd  vergen, w ord t voor deze 
problem atiek een u itzondering gemaakt op de regel 
dat alleen problemen op korte en m iddellange term ijn 
aan de orde komen binnen de Ontwikkelingsschets. De 
verkenning naar m ogelijke ingrepen op de lange te r
m ijn langs het ooste lijk deel van de Westerschelde en 
de Zeeschelde, ook met het oog op het voorkom en van 
extreme hoogwaterstanden in de Zeeschelde, maken 
daarom deel u it van de Ontwikkelingsschets.

2.3 Toegankelijkheid voor grote 
containerschepen te beperkt

Het streefbeeld u it de Langetermijnvisie:
'Ais trekpaard voor de welvaart zijn  
de Scheldehavens optim aal toegankelijk '

Het probleem:
Op welke wijze kunnen de transportstromen van met 
name containergebonden goederen van en naarde  
Antwerpse regio en het achterland,zoals die thans 
plaatsvinden via de Westerschelde, ook in de toe



komst worden afgewikkeld (inclusief de verwachte 
schaalvergroting in de scheepvaart en de groei van 
die transportstromen) op een kostenefficiënte manier 
en met zo min mogelijk negatieve effecten op de 
natuur, het milieu en de ruimtelijke structuur?

Hierna vo lg t een toe lich ting  van d it probleemgebied.

Containervaart: meer containers, grotere schepen
Het vertrekpunt bij het thema toegankelijkheid is de 
wens om het vervoer van goederen met een maritieme 
bestem ming en /o f herkomst in het geheel van de

logistieke keten te 
laten plaatsvinden 
op de meest kosten
efficiënte, m ilieu- en 
ru im tevriendelij ke 
wijze. In de Langeter
m ijnvisie is ais 
beleidsdoel gefor
muleerd dat de toe
gang to t de 
Scheldehavens voor 
zowel Vlaanderen ais 
Nederland in 2030 is 
geoptimaliseerd, in 
overeenstemming 

met de sociaal-economische ontw ikkeling en in balans 
met het instandhouden van het natuurlijke estuariene 
systeem en de veiligheid tegen overstrom ingen.

In de containervaart tekenen zich de laatste jaren enke
le belangrijke tendensen af:
• Groei van het transport van en naar West-Europa. Het 

vervoer van containers van en naar de havens in de 
'Hamburg -  Le Havre range' is in de periode 1990 -  
2000 gestegen met gem iddeld 7,5% per jaa r4. Voor 
de periode 2000 -  2010 w ord t een groei van 3 to t 
5,5% per jaar verwacht en 2 to t 4 % voor de periode

2010 -  2030, afhankelijk van de ontw ikkelingen in de 
w ereldeconom ie5.

• Schaalvergroting van schepen in de containervaart. 
Prognoses wijzen u it dat reders bij internationaal 
containervervoer steeds meer gebruik w illen maken 
van grotere containerschepen, met een diepgang 
van meer dan 12 à 13 meter.

• Reders hanteren strikte vaarschema's om kosten te 
besparen.Voor het varen van en naar de havens in 
West-Europa wil men derhalve zo min m ogelijk 
afhankelijk zijn van belemmeringen zoals de m aritie
me toegang.

Antwerpen: voldoende diepgang ontbreekt
De Westerschelde verb indt de Scheldehavens met de 
open zee ais enige on ts lu iting aan de zeezijde. De vaar
geul w ordt, conform  de gemaakte afspraken in hetVer- 
ruim ingsverdrag van 1995, perm anent op diepte 
gehouden voor de zeevaart. De haven van Antwerpen 
is daardoor getij-onafhankelijk  toegankelijk voor sche
pen met een diepgang to t 11,85 meter. Door de aanwe
zigheid van plaatselijke ondiepten in de vaarweg is de 
toegang van schepen met meer diepgang problem a
tisch. De bereikbaarheid van de Containerterminals 
(voor de sluizen) is afhankelijk van het tij. Bij verdere 
schaalvergroting en meer diepgang in de container
vaart ondervinden rederijen, verladers en ontvangers in 
toenem ende mate hinder om goederen via de A n t
werpse haven te laten verschepen.

Andere Scheldehavens:
beperkende factoren apart beleidskader
Voor de vaarweg via de Westerschelde naar de havens 
vanTerneuzen en Vlissingen bestaan geen specifieke 
problemen met de toegankelijkheid. Voor de haven van 
Gent (en de achter de sluizen gelegen havens van Ter- 
neuzen) vormen de afm etingen en de capaciteit van de 
Westsluis te Terneuzen een lim iterende factor.
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Op term ijn  zou deze sluis een ernstig kne lpunt kunnen 
vormen in de verdere ontw ikkeling van deze havens.
Dit vraagstuk behoort, gezien de opdracht in het 
m em orandum van Vlissingen, niet to t het domein van 
de Ontwikkelingsschets 2010 en zal in een ander tra
ject worden behandeld. De haven van Zeebrugge, gele
gen in het m ondingsgebied van de Westerschelde, 
kam pt in de huidige omstandigheden niet met aan
loopproblem en aan de zeezijde. Getijonafhankelijke 
vaart is momenteel m ogelijk  voor schepen met een 
diepgang to t 13,20 meter.

Risico's vervoer gevaarlijke stoffen: 
beperken is uitgangspunt
Het transport van ammoniak, brandbare gassen en 
andere gevaarlijke stoffen over de Schelde kan to t vei
ligheidsrisico's voor om wonenden leiden. In Nederland 
ge ld t voor deze 'externe ve ilighe id ' een norm voor het 
plaatsgebonden risico6 en een oriënterende waarde 
voor het groepsrisico7. Voor Vlaanderen gelden geen 
w ette lijke  normen voor de risico's rond het vervoer van 
gevaarlijke stoffen.

De Rede van Vlissingen is op d it m om ent op de mari
tiem e toegang de locatie met de grootste kans8 op een 
aanvaring. Het plaatsgebonden risico b lijft ook daar 
echter binnen de norm. Het groepsrisico is het hoogst 
voor het gebied bij Terneuzen. Ook d it risico lig t binnen 
de daarvoor gehanteerde oriënterende waarde. Voor 
het peiljaar 2010 w ord t bij een scenario met gem iddel
de economische groei (zonder verruim ing van de vaar
geul) een lichte toename verwacht van het 
plaatsgebonden risico op het land en een beperkte 
toename van het groepsrisico, maar binnen de norm en 
oriënterende waarde.

Het streefbeeld u it de Langeterm ijnvisie geeft aan dat 
de kans op calamiteiten in 2030 niet groter moet zijn 
dan in het jaar 2000 en zo m ogelijk  kleiner. Het streven
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is om het plaatsgebonden risico op het land onder de 
gestelde grenswaarde te behouden. Bovendien moet 
de kans op ongevallen met grote aantallen slachtoffers, 
zover ais m ogelijk  gereduceerd worden. Plannen voor 
het verbeteren van de toegankelijkheid van de Schel- 
dehaven , moeten aan d it u itgangspunt worden 
getoetst.

2.4 Natuurlijkheid: herstel noodzakelijk

Het streefbeeld u it de Langetermijnvisie:
'De instandhouding van de fysieke kenmerken van 
het estuarium is uitgangspunt van beheer en 
beleid.

Het estuarien ecosysteem is gezond en dynamisch.'

Het probleem:
Door verschillende oorzaken -  waaronder de vele 
menselijke ingrepen -  zijn er grote veranderingen 
opgetreden in de 
toestand van het 
ecosysteem van het 
Schelde-estuarium.
Zo is de verhouding 
van de arealen van 
verschillende habi
tats gewijzigd.
Zones van ondiep 
water zijn afgeno
men, plaatranden 
zijn verst ei ld, kort- 
sluitgeulen raken 
opgevuld, plaatsys- 
temen zijn meer
gestroomlijnd en groter en hoger geworden, slikken 
zijn verkleind en soms ook verlaagd en diep water is 
uitgebreid en dieper geworden. Mede daardoor zijn 
ecologische waarden van het estuarium achteruit



gegaan. Uit de resultaten van de berekeningen van de 
natuurlijkheid van het Schelde-estuarium b lijk t b ij
voorbeeld dat de natuurlijkheidsgraad, in 1900 
gesteld op 100, in 1999 was gedaald naar gemiddeld 
ongeveer 70 (Nederland en Vlaanderen samen).
De natuur van het Schelde-estuarium m ist daardoor 
de 'robuustheid'om voldoende weerstand te kunnen 
bieden aan ingrepen op die natuur; ook als die op

zichzelf beperkt van 
aard zijn. Met ande
re woorden: de hui
dige staat van 
instandhouding  
van het estuarium, 
in de zin van de 
H abita trich tlijn9, 
is niet gunstig, 
waardoor 'behoud' 
van de huidige toe
stand dus geen 
optie is en 'herstel' 
noodzaak wordt.

Hierna vo lg t een toe lich ting  van d it probleemgebied.

Gebrek aan ruim te en dynam iek
De geconstateerde degradatie van het ecologische sys
teem w ord t door alle deskundigen unaniem toege
schreven aan het gebrek aan ruim te en dynamiek 
binnen het estuarium voor m orfologische processen 
(sedimentatie en erosie van zand en slib) en b io log i
sche processen (onder meer de voedselkringloop). 
Daarmee samenhangend is er te weinig ruim te en 
dynam iek voor het ontstaan van meer van elkaar ver
schillende habitats van hoge kwalite it, in wisselende 
oppervlakten en op verschillende tijden en plaatsen. 
Het gevolg is een afname van natuurlijke processen die 
de natuur in stand houden. Het gaat om de natuur, die 
voor het estuarium kenmerkend is,zoals bijvoorbeeld

jonge schorren. Op zijn beurt heeft d it to t gevolg dat 
de b iodiversite it van het estuarium (vogels, vissen en 
bodemdieren) afneemt.
Naast het tekort aan ecologische kw alite it van het estu- 
ariene systeem le id t de geconstateerde neerwaartse 
trend in het habitatareaal ertoe dat ook de huidige 
kw antite it van habitats en leefgebieden in het estu
arium tekort schiet om te kunnen spreken over een 
'gunstige staat van instandhouding'.

Bedreigde gebieden belangrijk voor flora en fauna
De ondiepw atergebieden,zout- en brakwaterschorren 
en slibrijke intergetijdengebieden, waarvan kw alite it en 
kw antite it onder druk staan, hebben een functie  voor 
vestiging, groei en voortp lan ting  van flora en fauna.
Zij voorzien in bodemorgamsmen,foerageerplaatsen 
voor vogels, foerageerplaatsen en 'kraam- en kinderka
m er'voor jonge vis en in rust- en zoogplaatsen voor 
zeezoogdieren (gewone zeehond en bruinvis). Boven
dien zijn het relatief voedselrijke gebieden met een 
hoge en diverse biomassa. Deze gebieden werken 
tevens ais filte r voor het estuarium en dragen bij aan 
de afbraak van nutriënten. Bij ongew ijzigd beleid zal 
dus kwaliteitsverlies optreden van belangrijke schakels 
in het ecosysteem van de Schelde.

Zout water dringt verder door
Doordat de v loedgo lf u it de Westerschelde verder in 
het estuarium doordringt, ais gevolg van oppervlakte- 
verlies van het estuarium en verruim ing van de hoofd
geul, verschuift ook de zoutgrad iënt stroomopwaarts. 
De intergetijdengebieden in het brakke en zoete 
gedeelte van het estuarium, komen daardoor in het 
gedrang. Deze gebieden zijn zowel voor de natuur 
(onder meer ais doortrekgebieden van vissen) ais voor 
de recreatie zeer waardevol. Deze tendens naar verder 
doordringen van zout water w ord t versterkt door een 
zeer wisselende afvoer van zoet water vanuit de boven
loop van de Schelde en het spuikanaal bij Bath. Ook de
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pieken in de afvoer van zoet water vormen een pro
bleem. Zoet water w ord t nu op de piekmomenten 
onnatuurlijk  snel naar de rivier afgevoerd. De oorzaak 
hiervan is het ontbreken van goede retentiegebieden 
(opvanggebieden voor water). Het gevolg is onvol
doende kans voor de vorm ing van brakwatergebieden 
en riviermoerassen. D it tast zowel de b iod iversite it ais 
het voortbestaan van estuariene processen aan.

'Gunstige staat van instandhouding'ais referentie
Het behoud en herstel van de gunstige staat van 
instandhouding in de zin van de Europese Habitatricht- 
lijn, vorm t de gemeenschappelijke referentie (in Vlaan
deren en in Nederland) voor het thema natuurlijkheid. 
De staat van instandhouding w ord t als 'gunstig ' 
beschouwd wanneer:

• voor habitats:
- het na tuurlijk  verspreidingsgebied en de opper

vlakte van de natuurlijke habitat binnen een 
gebied stabiel zijn of toenemen;

- de voor behoud op langere term ijn  nodige speci
fieke structuur en functies bestaan en in de afzien
bare toekom st verm oedelijk zullen blijven 
bestaan;

- de staat van instandhouding van soorten die 
typisch zijn voor die habitat gunstig is.

• voor soorten:
- b lijk t dat de soort nog steeds een levensvatbare 

com ponent is van zijn natuurlijke habitat, en dat 
verm oedelijk op lange term ijn  zal blijven;

- het na tuurlijk  verspreidingsgebied van die soort 
niet kleiner w ord t of binnen afzienbare tijd  kleiner 
lijk t te zullen worden;

- er een voldoende groot habitat bestaat en waar
schijn lijk zal blijven bestaan om de populaties op 
lange term ijn  in stand te houden.
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Het bovengenoemde referentiekader vraagt om een 
nadere concretisering om echt operationeel te zijn.
Die concretisering v ind t plaats door m iddel van de 
vaststelling in beide landen van instandhoudingsdoel- 
stellingen.
Instandhoudingsdoelstellingen voor het Schelde-estu
arium, met de daarbij behorende maatregelen voor het 
behoud en /o f herstel van de gunstige staat van 
instandhouding,zijn  in Vlaanderen en Nederland ech
ter nog niet formeel vastgesteld. De invulling van het 
onderdeel natuurlijkheid  in deze Ontwikkelingsschets is 
te zien ais voorloper van de genoemde instandhou
dingsdoelstellingen.

2.5 Probleemgebieden die slechts 
zijdelings aan de orde komen

Afvoer van water in de zijrivieren
De afvoer van water in de zijrivieren van de Zeeschelde 
le id t in periodes met veel regenval to t problemen.
De oorzaak hiervan zijn de verstedelijking in het 
stroomgebied, de verslibbing van de rivierbedden van 
de zijrivieren en het verder stroomopwaarts reiken van 
de v loedgo lf u it de 
Westerschelde.
De problemen in de 
zijrivieren behoren 
echter niet to t het 
domein van de Ont
wikkelingsschets 
2010. Zij zijn wel 
zijdelings meegeno
men en in de effec
tenstudies is 
gekeken naar de 
relatie tussen maat
regelen in de Zee
schelde en



maatregelen die vanwege een betere afwatering w or
den getroffen in de beken en zijrivieren.

W aterkw aliteit
Ondanks onmiskenbare verbeteringen is de kw alite it 
van het Scheldewater nog een beperkende factor voor 
natuurontw ikkeling, b ijvoorbeeld bij de m igratie van

vis tussen de Wester- 
schelde en de rest 
van het bekken. Ook 
de belasting met 
nutriënten in het 
Schelde-estuarium is 
nog te hoog.

De oplossing van de 
problemen met de 
waterkw alite it 
behoort niet to t het 
domein van de Ont
w ikkelingsschets 
2010.Zij behoren to t 

het werkterrein van de Internationale Schelde Commis
sie (ISC). Er bestaat uiteraard wel een sterke relatie met 
de w aterkw alite it. Schoon water zal de kw alite it van de 
te ontw ikkelen natuur verhogen. Andersom zullen pro
jecten en maatregelen gericht op ontw ikke ling van 
estuariene natuurgebieden gunstige (zuiverende) 
effecten kunnen hebben op de w aterkw alite it.

Recreatie en visserij
Recreatie en visserij zijn op zichzelf geen onderwerp 
van de Ontwikkelingsschets 2010.Wel zijn beide nauw 
gerelateerd aan het thema natuurlijkheid. In de O ntw ik
kelingsschets is aandacht besteed aan synergetische 
effecten: er is bekeken hoe recreatie en visserij kunnen 
'm eeprofiteren' van voorgestelde oplossingen. Bij visse
rij gaat het b ijvoorbeeld om versterking van de kraam - 
en kinderkam erfunctie voor vis en garnaal. Bij recreatie

gaat het b ijvoorbeeld om een aantrekkelijke inrichting 
van oevers en om versterking van het natuurim ago en 
daarmee ook van het toeristisch-recreatief imago. 
Daarnaast is een beschrijving van de gevolgen van pro
jecten en maatregelen voor recreatie en vissers u iter
aard onderdeel van het effectenonderzoek.

Landbouw
Ook de problem atiek van de landbouw  is op zichzelf 
geen onderwerp van de Ontwikkelingsschets.W el zijn 
de voorgestelde projecten en maatregelen getoetst 
aan de effecten die zij kunnen hebben op de land
bouw,zoals functieverandering van landbouw grond en 
verzilting. Het gaat h ierbij om een globale toetsing. In 
de vervolgfase zullen deze effecten nauwkeuriger moe
ten worden geïnventariseerd en kunnen voor de land
bouw  maatregelen worden getroffen die negatieve 
effecten zoveel m ogelijk  beperken.
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3 Voorgestelde besluiten over projecten, maatregelen en aanpak

In d it hoofdstuk zijn voorstellen voor besluiten gefor
muleerd. Eerst volgen de besluiten over projecten en 
maatregelen die tussen nu en 2010 worden geïnitieerd 
om de veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid in 
het Schelde-estuarium te verbeteren. Daarna volgen 
besluiten over de aanpak: procesafspraken over het 
vervolg en afspraken over het handhaven van de 
samenhang tussen de thema's.

Voorafgaand aan de besluiten over projecten en maat
regelen per thema, is hier eerst het u itgangspunt vast
gesteld dat is gehanteerd bij het maken van plannen 
voor het Schelde-estuarium, voortkom end u it het b ij
zonder waardevolle karakter van het estuarium ais één 
van de weinige open estuaria met een volledige zoet- 
zout-grad iënt in Noordwest-Europa.

In het streefbeeld u it de Langetermijnvisie zijn de fysie
ke systeemkenmerken ais vo lg t omschreven: een open 
en natuurlijk  mondingsgebied, een systeem van hoofd
en nevengeulen met tussenliggende platen en ondiep- 
watergebieden in de Westerschelde en een riviersys
teem met meanderend karakter in de Zeeschelde. 
Daarnaast tre ft men een grote diversite it aan van 
schorren, slikken en platen in zout, brak en zoet gebied, 
gecombineerd met natuurlijke oevers.

Besluit a
Bij het maken van keuzes voor de Ontwikkelingsschets 
w ordt de handhaving van de fysieke systeemkenmerken 
van het estuarium ais randvoorwaarde gesteld.
Deze kenmerken zijn nam elijk cruciaal voor het berei
ken van de doelstellingen voor de thema's veiligheid,

toegankelijkheid en natuurlijkheid. Alle menselijke 
ingrepen dienen hieraan te worden getoetst.

Besluit b
Het morfologisch beheer van het estuarium zal dienstbaar 
zijn aan het instandhouden van de systeemkenmerken en 
aan het instandhouden en waar mogelijk verbeteren van 
de ecologisch belangrijke gebieden in het estuarium en 
zal dus niet meer alleen door het vaargeulonderhoud en 
veiligheid worden bepaald.

Dit meer proactieve morfologisch beheer zal de aanzet 
geven voor een toekom stige aanpak, die niet langer 
gericht is op het herstellen van morfologische schade, 
maar die vanuit een breder systeemgericht perspectief 
probeert de fysieke en ecologische toestand van het 
estuarium te optimaliseren. Er zal worden onderzocht 
o f het beheerinstrum entarium  voor het behoud van 
het meergeulenstelsel voldoende is.

3.1 Voorgestelde besluiten over 
veiligheid: dijkverhogingen en 
overstromingsgebieden

Het besluit over veiligheid tegen overstromen bestaat 
u it een com binatie van verschillende projecten met ais 
doei de veiligheid tegen overstromen te verbeteren. 
Gezien de relatie tussen deze projecten en de doelstel
lingen van het Sigmaplan9, is bij de voorgestelde 
besluiten aansluiting gezocht op de hoofdlijnen van 
het programma zoals dat momenteel w ord t geactuali
seerd en de daarin gehanteerde term ijnen.
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Besluit a
De veiligheid tegen overstromen in hetZeescheldebekken 
zal in de eerstvolgende decennia verzekerd worden door 
een combinatie van lokale verhoging van de waterkerin
gen en de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebie
den (GOG's). Er wordt voor gekozen om de gecontroleerde 
overstromingsgebieden maximaal in te richten ais natuur
gebied. D it kan zowel getijgebonden natuur zijn door m id
del van. een 'gecontroleerd gereduceerd ge tij’ (GGG's)’0 ais 
wetland doorm iddel van. andere beheersmaatregelen 
naargelang op de gegeven locatie de ene o f de andere 
inrichtingsvorm m axim aal bijdraagt aan de ecologische 
doelstellingen voor het estuarium.
De verhoging van de waterkeringen zal met name plaats
vinden in stedelijke gebieden zoals de stad Antwerpen, 
andere woonkernen en industriegebieden langs de rivier. 
De precieze lig g in g  van de oevergedee lten  d ie  w o r
den verhoogd , zal in de  verdere u itw e rk ing  van het 
geactua liseerde S igm aplan bepaald w orden.

In de periode to t het ja a r 2030 zullen in to taa l 2.000 à 
3.000 ha ais gecontroleerd overstromingsgebied langs de 
Zeeschelde en de getij beïnvloede zijrivieren worden aan
gelegd. Deze gebieden zullen voornamelijk gelokaliseerd 
zijn in twee zones langs de Zeeschelde en één zone in het 
Rupelbekken:
1 De zone ter hoogte van de Belgisch-Nederlandse grens 

langs de linkeroever van de Schelde (Hedwige-, Prosper
en Doelpolder-noord) wordt geheel ingericht ais gecon
troleerd overstromingsgebied met een oppervlak van 
ongeveer 1.000 ha. Deze GOG wordt ingericht ais 
natuurgebied (waarvan 400 ha getijdennatuur en 600 
ha 'overige natuur j .  De genoemde 400 ha dragen daar
mee b ij aan de realisatie van het streefbeeld natuurlijk
heid voor 2010 (zie ook par. 3.3)
De concrete afbakening van het gebied zal rekening 
houden met de noodzaak voor veiligheid, havenont
w ikkeling, vogel- en habita tverp lichting en het 
behoud van de woonkern Prosperpolder (volgens de

principes van de Strategische Planning van het Lin- 
kerscheldeoevergebied). De creatie van veiligheid en 
natuur w ord t gerealiseerd rekening houdend met de 
inpassing ervan in een bredere landschappelijke 
context waardoor koppelingen met andere doelstel
lingen m ogelijk  worden. Die koppeling met andere 
doelstellingen gebeurt in overleg met de lokale 
besturen en andere overheden. Om priorita ire o n t
w ikkelingen niet te hinderen gebeurt de u ite inde lij
ke realisatie gefaseerd zowel in ruim te ais in tijd ;

2 In de zone tussen de Rupelmonding en de Dendermon- 
ding wordt 1.000 to t 2.000 ha GOG aangelegd, waarbij 
door natuurontw ikkeling eveneens een bijdrage wordt 
geleverd aan het streefbeeld natuurlijkheid;

3 In de zone ter hoogte van de monding van de Zenne 
(Rupelbekken) wordt ongeveer 250 ha GOG aangelegd, 
waarbij door natuurontw ikkeling eveneens een bijdra
ge wordt geleverd aan het streefbeeld natuurlijkheid.

Om te beschermen tegen hoge bovenafvoeren zijn b ij
komende ingrepen, opwaarts gelegen van de voor
noemde zones, noodzakelijk. Er w ord t vanuit gegaan 
dat ten behoeve van de problem atiek van de bovenaf
voer nog eens 2.500 à 4.500 ha ais overstrom ingsge
bied ingeschakeld d ient te worden, waarvan het 
merendeel gelegen is in het Rupelbekken. Een groot 
gedeelte hiervan kom t nu reeds onder water te staan 
bij hoge bovenafvoer maar dan op een ongecontro
leerde manier.

Het Sigmaplan w ord t geactualiseerd op basis van een 
risicobenadering. Conform deze benadering is het dan 
ook niet verantwoord om zwaar te investeren in de 
bescherming van gebieden waar de schade ais gevolg 
van een overstrom ing, beperkt is. Indien w ord t voorge
steld om nieuwe infrastructuur in dergelijke gebieden 
te voorzien, moet getoetst worden o f d it een verstoring 
betekent van het nagestreefde evenw icht tussen kans
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op een overstrom ing en schade veroorzaakt door die 
overstrom ing.

Besluit b
Voor de onder besluit a genoemde overstromingsgebie
den en dijkverhogingen zullen optimale oplossingen u it
gewerkt worden. Er wordt sterk naar gestreefd in 2010 
20% van de u it te voeren werken opgestart en in uitvoe
ring te hebben.

Besluit c
Ten aanzien van het handhaven van de wettelijke veilig
heidsnorm langs het oostelijk deel van de Westerschelde 
en het bereiken van een aanvaardbaar veiligheidsniveau 
langs de Zeeschelde is de aanleg en het gebruik van de 
Overschelde niet langer een oplossing

De aanleg van een Overschelde11 is een maatregel die 
een oplossing voor de lange term ijn  kan vormen wan
neer zeespiegelrijzing en bodem daling (in relatie met 
k lim aatw ijz ig ingen) zich zouden manifesteren en/o f 
wanneer maatregelen in het Schelde-estuarium w or
den genomen die een verhoging betekenen van de 
overstromingskans. De Overschelde zou zowel in 
Nederland ais Vlaanderen een verlaging van de waters
tand bewerkstelligen. Daar van d it project w ord t afge
zien , zullen voor het Nederlandse deel op lange 
term ijn  alternatieve oplossingen gezocht moeten w or
den.(In Vlaanderen zullen de alternatieve oplossingen 
deel uitmaken van het Geactualiseerd Sigmaplan.) 
Omdat het oplossingen betreft,zoals het verhogen van 
dijken in de tweede helft van deze eeuw,zijn thans in 
de planperiode van d it besluit h iervoor geen besluiten 
nodig.

Besluit d
De bouw van een stormvloedkering te Oosterweel wordt 
momenteel niet overwogen. Deze optie b lijft wel voor de 
langere term ijn  (na 2050) een reële kans houden om de

2 3  I ontwikkelingsschets-hoofdstuk3

gewenste veiligheid in Vlaanderen te kunnen blijven 
garanderen, bijvoorbeeld in het geval van een extreme 
zeespiegelstijging en /o f maatregelen in het Schelde- 
estuarium die een verhoging betekenen voor de overs
tromingskans. Ais besloten zou worden to t aanleg van 
een storm vloedkering in de Zeeschelde, noodzaakt dat 
to t een vervroegde aanpassing van de d ijkhoogte in 
Nederland (Hansweert -grens) en Vlaanderen (grens -  
Oosterweel).

Besluit e
Beide landen streven ernaar om in de toekomst te komen 
to t een afgestemd beleid inzake de veiligheid tegen overs
tromen in het Schelde-estuarium.
In Vlaanderen en Nederland wordt het veiligheidsbeleid 
tegen overstromen op d it ogenblik niet op dezelfde wijze 
ingevuld. Daar waar in Nederland de overschrijdingskans 
van bepaalde waterstanden maatgevend is voor de u it te 
voeren maatregelen, wordt in Vlaanderen de risicobena
dering toegepast. Gelet op het streefbeeld van de Lange
termijnvisie is een afgestemde veiligheidsbenadering voor 
het Schelde-estuarium wenselijk

3.2 Voorgestelde besluiten over toegan
kelijkheid: verruiming vaargeul

Het besluit over toegankelijkheid bevat de volgende 
elementen:
• verruim ing van de vaargeul;
• storten van de baggerspecie die vrijkom t bij een ver

ruim ing en bij het onderhoud van de vaargeul;
• de Habitattoets.

3.2.1 Verruiming tot 13,10 meter 
getijonafhankelijke vaart

Met een verruim ing van de vaargeul w ord t een verdie
ping van de vaargeul bedoeld ter plaatse van de lokale 
ondiepten in de Westerschelde en de Beneden-Zee- 
schelde (to t 500 meter stroomopwaarts van het Deur- 
ganckdok) én een verbreding van de vaargeul to t 370



meter in de Beneden-Zeeschelde op het tra ject van de 
Europaterminal to t 500 meter stroomopwaarts van het 
Deurganckdok.

Besluit a
De vaargeul wordt zonder fasering verruimd zodat een 
getijonafhankelijke vaart mogelijk wordt voor schepen 
met een diepgang to t 13,10 meter. Hierbij geldt een kiel- 
speling van 12,5%.

Er is een maatschappelijke kosten-batenanalyse op 
hoofd lijnen uitgevoerd door het CPB en VITO volgens 
de Nederlandse leidraad voor MKBA's. H ieruit b lijk t dat 
deze verruim ing van de vaargeul naar Antwerpen op 
Europees niveau een maatschappelijk rendabel project 
is met transportbaten voor zowel Vlaanderen ais 
Nederland.

De verruim ing gaat samen met een toenam e van het 
goederenvervoer van en naar de Antwerpse haven en 
de regio. In welke mate d it to t knelpunten zal leiden op 
de achterlandverbindingen,zal in een vervolgfase w or
den onderzocht, waarbij rekening zal worden gehou
den met verkeerstendensen en de reeds geplande 
infrastructurele werken.

Op basis van uitgevoerd onderzoek, dat voor het fun 
damentele onderdeel van de fysieke systeemkenmer- 
ken getoetst werd door onafhankelijke internationaal 
erkende deskundigen, kan worden geconcludeerd dat 
er geen onacceptabele ongewenste effecten optreden 
voor het fysieke systeem van het estuarium, de ecolo
gie en de externe veiligheid. Omdat de kennis over 
deze effecten zijn beperkingen kent, kan niet worden 
uitgesloten dat in de praktijk m ogelijk toch ongewens
te effecten optreden. Om die situatie te voorkom en of 
het hoofd te bieden, worden bijbehorende besluiten 
(de hieronder vermelde besluiten b to t f)  voorgesteld 
die on losm ake lijkz ijn  verbonden aan d it besluit.

D it besluit heeft geen effect op de besluitvorm ing met 
betrekking to t de zeesluizen bij Terneuzen of een ver
ruim ing van het kanaal van Gent naarTerneuzen.

Besluit b
Bij de voorbereiding van de uitvoering van volgende 
besluiten (e to t f) wordt, zowel voor onderzoek ais voor 
advies, dezelfde wijze van (samen)werken toegepast ais 
bij het opstellen en onderbouwen van de Ontwikkelings- 
schets.
De onderzoeken, vaststellingen en evaluaties gebeuren 
onder le iding van deTechnische Scheldecommissie en 
in nauwe samenwerking tussen deskundigen in beide 
landen. Maatschappelijke partijen worden gevraagd 
mee te denken over de problem atiek en advies te 
geven vóórdat (politieke) besluiten worden genomen. 
Bij onderzoek zullen onafhankelijke experts geraad
pleegd worden om zich u it te spreken over de kwali
te it.

Besluit c
De Technische Scheldecommissie stelt een monitorpro- 
gramma op en voert d it u it voor het fysieke systeem en 
het ecologische systeem (voor m onitoring zie verder par. 
3.4.5). De Permanente Commissie’2 doet d it voor de nauti
sche veiligheid, mede in het lich t van externe veiligheid 
(zie verder par. 3.4).

Besluit d
Om de kw alite it van het estuarium op een hoger niveau te 
brengen worden natuurontwikkelingmaatregelen geno
men (zie verder par. 3.3). De stortstrategie wordt flexibeler 
met het oog op een dynamisch morfologisch beheer. 
H ierdoor kunnen ongewenste fysische en ecologische 
effecten gedeelte lijk worden vermeden ('robuuste 
natuur') (zie verder par. 3.2.2).
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Besluit e
De beheerders van de Schelde stellen na het onder besluit 
b geneoemd overleg en evaluatie voor hun beheergebied 
vast o f en in welke mate zich ongewenste ontwikkelingen 
voordoen in de loop van de tijd. De Europese Vogel- en 
Habitatrichtlijn, de daarvan nog a f te leiden instandhou- 
dingsdoelstellingen13 en de streefbeelden van de Lange- 
termijnvisie vormen hierbij het afwegingskader.

Besluit f
De beheerders van de Schelde stellen voor hun beheerge
bied zonodig -  en na het onder besluit b genoemd overleg 
en evaluatie -  vast welke herstelmaatregelen moeten 
worden uitgevoerd.

De afdelingen Maritieme Toegang en Zeeschelde van 
de Adm inistratie Waterwegen en Zeewezen en Rijkswa
terstaat, d irectie Zeeland,zijn thans de beheerders van 
de Schelde op hun grondgebied. Indien in het kader 
van het streefbeeld van de Langeterm ijnvisie over 
beleid en beheer van het Schelde-estuarium dat is 
gericht op nauwere samenwerking in de toekom st 
daarin veranderingen optreden,zal worden aangege
ven wie bovenstaande rollen gaan uitvoeren.

In de defin itieve versie van de Ontwikkelingsschets 
w ord t een regeling opgenom en waarin w ord t aange
geven hoe w ord t gereageerd indien zich in de praktijk 
negatieve ontw ikkelingen in het fysieke en ecologische 
systeem voordoen die een relatie kunnen hebben met 
de verruim ing. Onderdeel van deze regeling is de wijze 
waarop zal worden gereageerd indien niet kan worden 
vastgesteld o f er een relatie is met verruim ing o f sprake 
is van autonom e ontw ikkelingen. Verder zal worden 
aangegeven op welke wijze rekening w ord t gehouden 
met belangen van de verschillende partijen bij het u it
werken van mogelijke herstelmaatregelen.
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3.2.2 Storten van baggerspecie:

Flexibele strategie 

Onderhoudsbaggerspecie 

Besluit g
• Bij onderhoud van de vaargeul wordt gewerkt met een 

flexibele stortstrategie voor de onderhoudsbaggerspe
cie. D it w il zeggen dat de stortstrategie in het kader 
van het m orfologische beheer aangepast moet kun
nen worden aan de m orfologische ontw ikkelingen. 
Daarbij is het behoud van de fysieke systeemken- 
merken (met name het dynamisch meergeulensys- 
teem) richtinggevend voor de aanpassingen.

• Voor de berging van de onderhoudsbaggerspecie zal, in 
het kader van een flexibele stortstrategie, in aanvang 
meer specie in de hoofdgeulen en m inder in de neven
geulen worden gestort, alsook meer in het oostelijk deel 
van de Westerschelde dan nu het geval is. De precieze 
locaties en stortvolumes van de stortplaatsen zullen in 
de milieueffectenrapportage op projectniveau bepaald 
worden.

• De mogelijkheden voor het wel o f niet voortzetten van 
zandwinning worden betrokken b ij het bepalen van de 
precieze stortstrategie.

• De vergunningverlening voor het terugstorten van de 
baggerspecie wordt afgestemd op de flexibele stortstra
tegie. D it w il zeggen dat aanpassingen aan de precie
ze locaties en volumes van de stortplaatsen door de 
beheerders kunnen worden aangebracht aan de 
hand van de meest recente inzichten en mede op 
basis van overleg en advies.

Alternatieve stortstrategieën
Naast storten in de hoofd- en nevengeulen kan er aan 
alternatieve stortstrategieën worden gedacht. Zo is 
thans een alternatieve stortstrategie in onderzoek 
waarbij een gedeelte van de te storten baggerspecie



op stroomafwaartse plaatpunten w ord t gestort. In 
geval van positieve resultaten van de uitgevoerde 
s to rtp roe f en van benodigd vervolgonderzoek, kan de 
alternatieve stortstrategie worden opgenomen in de 
flexibele stortstrategie van onderhoudsbaggerwerk.

Besluit h
• Ais de stortproef b ij de p laa tpunt van Walsoorden posi

tieve resultaten oplevert, wordt vervolgonderzoek naar 
deze stortstrategie onm iddellijk door een gezamenlijk 
Vlaams-Nederlands team uitgevoerd. Bij gunstig resul
taat van het vervolgonderzoek wordt deze wijze van 
storten in de flexibele stortstrategie opgenomen.

• In relatie met de voortgaande systeemkennis en tech
nologische ontwikkelingen zullen ook andere alterna
tieve stortstrategieën onderzocht en in geval van 
positief resultaat geïmplementeerd worden.

• Voor onderzoek en ontwikkeling van alternatieve stort
strategieën worden de nodige middelen beschikbaar 
gesteld.

Aanlegbaggerspecie  

Besluit i
Voor de aanlegbaggerspecie u it de Westerschelde w ord tin  
principe uitgegaan van berging in het mondingsgebied en 
de Westerschelde zelf. In vervolgonderzoek in het kader 
van de project MER wordt bekeken in hoeverre berging 
van de aanlegbaggerspecie in beide gebieden mogelijk is 
en/of wenselijk is. De specie zal gestort worden in het 
meest wenselijke gebied. Alternatieven zijn onderwater- 
suppletie op de kust van Walcheren en Zeeuws-Vlaande- 
ren (in het mondingsgebied), beschikbaarstelling voorde  
zandwinning of, in het uiterste geval, storten in zee.

Besluit j
De aanlegbaggerspecie u it de Beneden-Zeeschelde wordt 
bij een gezamenlijk vast te stellen acceptabele kw alite it 
op land geborgen in Vlaanderen en deels teruggestort in

de Beneden-Zeeschelde, waar z ij voor de zandwinning o f 
hergebruik beschikbaar wordt gesteld. In geval de kw ali
teit niet voldoet, moeten alternatieve bergingsmethoden 
worden gevonden.

3.2.3 Habitattoets: richtlijn juist gevolgd
Het bij 3.2.1 onder a genoemde besluit to t verruim ing 
van de vaargeul is afgewogen tegen de in artikel 6 van 
de H abitatrichtlijn  (Richtlijn 92/43/EEG) en de artikelen 
3 en 4 van de Vogelrichtlijn  (R ichtlijn 79/409/EEG) vast
gelegde verp lich ting to t het waarborgen van de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de w ilde 
flora en fauna van de speciale beschermingszones 
(SBZ'S)14 in het Schelde-estuarium ('Natura 2000'- 
geb ied15).

Besluit k
Op grond van deze afweging is vastgesteld dat het inte
grale maatregelenpakket van de Ontwikkelingsschets, 
met inbegrip van de maatregel to t verruiming en verdie
ping van de vaargeul, wordt uitgevoerd zonder over het 
geheel beschouwd schade toe te brengen aan de te 
beschermen natuurwaarden.
Bovendien wordt de natuur van het Schelde-estuarium in 
een gunstigere staat van instandhouding gebracht en 
wordt de realisering van het streefbeeld natuurlijkheid u it 
de Langetermijnvisie dichterbij gebracht.

Dit besluit is gebaseerd op de volgende overwegingen:
• voor de S-MER van de Ontwikkelingsschets is u itge

breid onderzoek gedaan naar de effecten van de ver
schillende maatregelen op de natuur;

• u it deze 'voortoets' is gebleken dat de schadelijke 
effecten van de verru im ing to t 13,10 meter beperkt 
zijn en dat deze effecten, op basis van de op strate
gisch niveau verkregen inform atie, a is 'n ie t s ignifi
cant' kunnen worden aangemerkt mits 
m itigatiem aatregelen worden toegepast;
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aan de verp lich ting to t m itigatie  w ord t voldaan door 
het uitvoeren van een robuust maatregelenpakket 
voor estuariene natuurontw ikkeling en door het 
introduceren van een verbeterde en flexibele sto rt
strategie samen met de verruim ingsmaatregelen; 
alternatieven voor verruim ing zijn niet aanwezig;
(zie par. 6.2);
er zijn dw ingende redenen van groot openbaar 
belang (zie par. 6.3);
op d it ogenblik is er, met het oog op het voorzorgs- 
beginsel en na het nemen van m itigerende maatre
gelen, geen reden aanwezig om voor de beperkte, 
niet significante effecten van de verruim ing op de 
natuur compensatiemaatregelen te treffen; 
de beperkte, niet significante effecten van de verrui
m ing op de natuur kunnen goed worden opgevan
gen binnen het geheel van maatregelen en 
projecten u it de Ontwikkelingsschets, in het bijzon
der die voor de natuur;
het geheel van maatregelen en projecten is zodanig 
robuust en versterkend voor het behoud van de 
fysieke systeemkenmerken dat daarmee een belang
rijke eerste fase (to t 2010) w ord t gerealiseerd van 
het streefbeeld van de Langetermijnvisie; 
daarmee w ord t tevens bijgedragen aan de verplich
ting  to t verwezenlijking van een gunstige staat van 
instandhouding binnen de speciale beschermingszo
nes21 en w ord t invulling en richting gegeven aan de 
(nog vast te stellen) instandhoudingsdoelstellingen; 
de passende beoordeling is, bij het ontbreken van 
vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen voor de 
speciale beschermingszones in het Schelde-estu
arium, uitgevoerd aan de hand van bestaande inzich
ten en de inform atie u it het rapport'Voorste l voor 
N atuurontw ikkelingsm aatregelen'; 
in de projectfase is nader onderzoek nodig om de 
ontw ikke ling van de ecologisch meest interessante 
gebieden met groter nauwkeurigheid te kunnen 
voorspellen, met name het onderscheid tussen
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hoog- en laagdynamische gebieden en de ontw ikke
ling van schorareaal;

• ais u it d it vervolgonderzoek b lijk t dat er voor d it 
soort gebieden alsnog compensaties nodig zijn, dan 
zal d it in de projectfase worden meegenomen;

• de effecten van de ingrepen worden in de pro ject
fase getoetst aan de instandhoudingsdoelen van de 
Vogel- en Habitatrichtlijn ;

• voor zover deze dan nog niet geformuleerd zouden 
zijn,zal getoetst worden aan de beschikbare in for
matie, waaronder de richtlijnen zelf en eventueel 
relevante opvattingen van de Europese Commissie;

• er w ord t naar gestreefd de instandhoudingsdoelen 
voor het Nederlandse en Vlaamse deel van de Schel
de in onderlinge samenhang vast te stellen vóórdat 
de project-MER voor de verru im ing is afgerond;

• er w ord t een programma van m onitoring van de o n t
w ikkeling van de natuur uitgevoerd;

• het besluit over de Ontwikkelingsschets en de daar
voor uitgevoerde habitattoets, w ord t gemeld aan de 
Europese Commissie.

De effecten van maatregelen op de natuur, die de 
grondslag vormen voor de passende beoordeling van 
de H abitattoets,zijn  opgenom en ais bijlage 4.

3.2.4 Externe veiligheid:
risico's op aanvaardbaar niveau

Het vervoer van gevaarlijke stoffen per schip over de 
Westerschelde en de Beneden-Zeeschelde vorm t een 
bron van risico. Een ongeval of calam iteit op de vaar
weg kan negatieve gevolgen hebben voormensen die 
in de om geving wonen of en werken. Onderzoek naar 
de risico's laat zien dat deze thans en en in de nabije 
toekom st (2010 en 2020) op een aanvaardbaar niveau 
liggen. Op nog langere te rm ijn  zal bij hoge econom i
sche groei en bij een toenem end vervoer van gevaarlij
ke stoffen de kans op aanvaringen met dergelijke 
schepen en daarmee de kans op calam iteiten toene-



men. D it ge ld t zowel met ais zonder de verruim ing.
De invloed van de verruim ing daarop is dus relatief 
beperkt. De externe veiligheid is de verantw oorde lijk
heid en zorg van regionale en lokale overheden.
Vanuit de verantwoordelijkheid voor de nautische vei
ligheid worden, ondanks de positieve vooruitzichten 
voor een lange periode, nu besluiten genomen om een 
bijdrage te leveren de risico's ook in de toekom st aan
vaardbaar te houden.

Besluit I
• Voorkomen dient te worden dat de relevante richtlijnen 

voor externe veiligheid in het Schelde-estuarium wor
den overschreden. De de decentrale overheden worden 
verzochtin hun beleid in algemene zin en b ij maatrege
len o f projecten van belang voor het Schelde-estuarium 
in het bijzonder de effecten op de externe risico's aan te 
geven en waar mogelijk negatieve gevolgen te voorko
men o fte  mitigeren. Communicatie en uitwisseling van 
kennis moeten het vertrouwen in een adequaat veilig
heidsbeleid b ij burgers en overheden bevorderen.

• De Permanente Commissie (PC) zal in haar nautisch 
beheer Ínhoud geven aan het verder optimaliseren van 
de nautische veiligheid. De ontwikkelingen zullen wor
den gemonitord en geanalyseerd. Waar opportuun zul
len maatregelen worden genomen. Zonodig wordt het 
benodigde instrumentarium daartoe aangescherpt.

• De werkelijke ontwikkelingen in het plaatsgebonden 
risico en het groepsrisico op en rond de Schelde die een 
relatie hebben met nautische veiligheid zullen worden 
gemonitord. Prognoses zullen periodiek worden geactu
aliseerd.

• De verantwoordelijke overheden in Vlaanderen en 
Nederland worden uitgenodigd om gezamenlijk over
leg te voeren m et ais doei om de rampenbestrijdingsca- 
pacite it binnen afzienbare tijd  op een adequaat niveau 
te brengen.

3.3 Voorgestelde besluiten over 
natuurlijkheid:
ruimte voor behoud en herstel 

3.3.1 Leidend principe: 
ruimte voor de rivier

Uitgangspunt van de beslissingen is dat optim alisatie 
van natuurlijke fysische, chemische en ecologische pro
cessen zal leiden to t herstel van habitats en populaties. 
De belangrijkste factor voor de optim alisatie van bijna 
alle natuurlijke processen in het estuarium, is ruimte. 
Voldoende ruim telijke u itbre id ing van het estuarium 
zal via procesherstel haast alle belangrijke habitattypen 
kunnen opleveren, de nu nog steeds voortschrijdende 
degradatie van het na tuurlijk  systeem stoppen en op 
term ijn  leiden to t herstel en verbetering. Op die manier 
w ord t ook geen w illekeurige voorkeur gegeven aan 
arealen met specifieke habitattypen of aan gewenste 
dichtheden van bepaalde soorten.

Besluit a
'Ruimte voor de riv ie r'w ord t
• ais leidend principe gehanteerd voor de invulling van 

het streefbeeld natuurlijkheid u it de Langetermijnvisie;
• voorlopig ais de benadering gekozen voor het realise

ren van de instandhoudingsdoelstellingen in de zin van 
de Habitatrichtlijn.

3.3.2 Basispakket
Voor het thema natuurlijkheid is een basispakket van 
maatregelen en projecten benoemd dat op voldoende 
bestuurlijk draagvlak kan rekenen en op redelijk korte 
term ijn  uitvoerbaar en betaalbaar is. Om reeds in 2010 
een proportioneel deel van het streefbeeld van 2030 
veilig te stellen,zullen aan d it basispakket to t 2010 
nieuwe projecten worden toegevoegd.
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Besluit b
De volgende projecten en maatregelen zijn ais basispak
ket voor natuurontw ikkeling aangewezen. Alle noodzake
lijke uitvoeringsprocedures zullen zo spoedig mogelijk ter 
hand worden genomen om de projecten en maatregelen 
van het basispakket vóór 2010 te realiseren o f met de u it
voering te starten.
Het basispakket ziet er ais volgt u it (onderdeel A to t E):
A Gebruikmakend van de uitvoering van werken (veilig

heids-, toegankelijkheids- en natuurontwikkelings- 
maatregelen) zullen in de rivier waar mogelijk 
maatregelen worden getroffen die b ij kunnen dragen 
aan het herstel van de estuariene dynamiek.

Dit past in het beheer waarmee het m orfologisch-eco- 
logisch systeem w ord t verbeterd en versterkt. Hierbij 
kan worden gedacht aan alternatieve bagger- en sto rt
strategieën, het aanleggen of wegnemen van kribben, 
afgraven van oud schor, verdiepen of verondiepen van 
geulen.

Waar dat m ogelijk en opportuun is,zullen de bovenge
noemde maatregelen in het kader van 'werk met werk 
m aken'worden meegenomen bij de uitvoering van de 
verdieping, de verruim ing en het terugstorten van bag
gerspecie in het systeem. Door de koppeling van maat
regelen kunnen m ogelijke besparingen in de kosten 
worden bereikt. De maatregelen zullen in de inrich- 
tingsfase concreet worden uitgewerkt.

B In het mondingsgebied (op grondgebied van de 
Belgische federale overheid, het Vlaams gewest en 
Nederland):
• Wettelijke bescherming geven aan de Vlakte van de 

Raan door deze ais 'zeereservaat'aan te wijzen. 
Omdat het gebied voldoet aan de criteria voor aan
melding ais speciale beschermingszone (SBZ) in het 
kader van de Habitatrichtlijn, zal het gebied in aan
vulling op de eerdere aanmelding van de Wester-
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schelde en de Voordelta, ais zodanig worden aange
meld b ij de Europese Commissie.
In de Nota Ruimte (PKB kaart 10) valt het Neder
landse deel van de Vlakte van de Raan binnen het 
ind icatie f begrensd gebied met bijzondere ecolo
gische waarden. Daarmee w ord t aangesloten bij 
de bescherming van gebiedsspecifieke ecologi
sche waarden en bij de internationale beleidsont
w ikkeling. In d it kader zal een samenhangend 
netwerk van beschermde gebieden op zee w or
den gerealiseerd. In verband met het fe it dat de 
Vlakte van de Raan mede gelegen is op Belgisch 
grondgebied zal over de voorgenomen aanwijzing 
ais zeereservaat, over de aanmelding in het kader 
van de H abita trich tlijn  en over de u itw erking van 
bescherm ingsmaatregelen overleg worden 
gevoerd met de federale overheid.

• Vergroting van het Zwin door m iddel van een gedeel
telijke (25%) ontpoldering van de Willem-Leopold-
p o ld er.
Dit pro ject slu it aan op het bestaande in itia tie f 
van de Internationale Zwmcommissie. Het project 
is prim air bedoeld om een oplossing te bieden 
voor de huidige verzandingsproblem atiek van het 
Zwin en voorziet in een vergroting van de kom- 
berging van het Zwin met 120 ha. Daardoor o n t
staat hier een aaneengesloten gebied voor 
ge tijdennatuur van in totaal 278 ha. Op langere 
term ijn  zal worden bezien o f een verdere verbete
ring haalbaar is door toepassing van het 50%-sce- 
nario, dat een u itbre id ing van het huidige Zwin 
met 240 ha omvat.

Langs de Westerschelde (Nederland):
• Ontwikkelen van 100 ha getijdennatuur in de vorm 

van gecontroleerd gereduceerd getij door de aanleg 
van een doorlaatm iddel in de Bathse Polder.
Dit pro ject is m ogelijk geworden nu de eerdere 
plannen om op deze locatie de Overschelde aan te



leggen,zijn  komen te vervallen. De maatregelen 
zullen in de inrichtingsfase concreet worden u it
gewerkt. Bij de uitw erking zal onder andere de 
bufferwerking voor en de zoetw aterbehoefte van 
de landbouw  worden betrokken. Ook w ord t reke
ning gehouden met een mogelijke verbreding van 
de Schelde-Rijnverbinding in de toekom st en met 
de bestaande en toekom stige recreatie, zoals de 
sportvisserij.
Verbeteren van de waterhuishouding van de Braak- 
mankreek (110 ha).
Deze werken bestaan u it het om bouwen van de 
bestaande uitwateringssluis to t tevens een inwa- 
teringssluis tussen de Braakmankreek en de Schel
de, waardoor het bestaande natuurgebied onder 
invloed kom t van zout water (in plaats van brak 
water nu). De getij-invloed in de kreek w ord t afge
stemd op de bestaande infrastructuur en dijken 
en op de blijvende aanwezigheid van de daar 
gelegen camping en de aanliggende industrie. 
Daarbij zal ook de waterhuishouding van de zui
delijke Braakmanpolder moeten worden aange
past. De afwateringsfunctie zal behouden 
blijven.De al eerder geplande natuurontw ikkeling 
in het noordwestelijk deel van de Braakmanpolder 
kan eveneens ongewijzigd doorgang vinden, maar 
zal enige invloed ondervinden van de verzilting 
van de kreek. Het project b iedt m ogelijkheden 
voor zeecultuur (mosselkweek, kweek van kokkels 
en tee lt van zeekraal) in en aan de kreek,zodat 
een 'zeecultuurpark' kan ontstaan. Op langere te r
m ijn kan worden bezien of het m ogelijk  is om een 
groter gedeelte van de Braakmanpolder voor 
ge tijdennatuur in te richten. Daarvoor zal het 
nodig zijn om een extra doorlaatm iddel van vo l
doende capaciteit aan te leggen door de Paulina- 
polder, ten westen van de Mosselbanken. Een 
dergelijke ontw ikkeling b iedt aanvullende m oge
lijkheden voor koppelingen van natuur aan zee
cultuur, recreatie, toerisme en wonen.

D In het grensgebied (Nederland en Vlaanderen):
• Ontwikkeling van estuariene natuur (getijdennatuur) 

doorm iddel van gecontroleerd gereduceerd getij 
(GGG) in de Hedwigepolder en het noordelijk gedeel
te van Prosperpolder (totaal circa 400 ha)’6.
Deze maatregel voorziet in een u itbre id ing van 
het bestaande natuurgeb ied 'he t verdronken land 
van Saeftinge', waarmee een aaneengesloten 
natuurgebied 'Groot Saeftinge'zal ontstaan. Dit 
gebeurt in com binatie met vergroting van de vei
ligheid tegen overstromen in Antwerpen en 
om geving. Gebleken is dat een gecontroleerd 
overstrom ingsgebied op deze plaats significant 
positieve effecten heeft voor de veiligheid tegen 
overstromen .De inrichting van 400 ha met gecon
troleerd gereduceerd getij b iedt mogelijkheden 
om natuurwaarden te ontw ikkelen, die vergelijk
baar zijn met de effecten van een volledige ont- 
poldering. Inrichtingseisen die voortvloeien u it de 
instandhoudingsdoelstellingen van het'Raamplan 
Natuur'(achtergrondnota Natuur) van de Strategi
sche Planning voor het linkerscheldeoevergebied, 
zullen daarbij ais u itgangspunt worden meegeno
men. De natuurontw ikke ling op Vlaams grondge
bied zal gebeuren via de reguliere instrum enten 
zoals natuurinrichting.

• Aanmelding ais speciale beschermingszone (SBZ) in 
het kader van de H abitatrichtlijn van de vaargeul op 
Vlaams grondgebied.
Op Nederlands grondgebied is de vaargeul reeds 
aangemeld ais onderdeel van de SBZ. Hoewel aan 
het al dan niet aanmelden weinig o f geen beleids
consequenties zijn verbonden (vanwege de exter
ne w erk ing17 van de wel aangemelde gebieden) is 
alsnog voor aanmelding besloten u it een oogpunt 
van un ifo rm ite it van beleid in beide landen en u it 
een oogpunt van rechtszekerheid.
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E Langs de Zeeschelde (Vlaanderen):
• Herstellen o f verbeteren van de m igratiemogelijkhe

den voor vissen van en naar het estuarium;
• Een ruime aanzet to t een landschappelijke herinrich

ting van de Durme en haar vallei, rekening houdend 
met de bestaande bestemmingen en plaatselijke toe
stand;

• Omvorming van het bestaande natuur- en cultuur
gebied van de Kalkense Meersen to t 600 ha wetland, 
die eveneens d ienstdoet ais buffer voor neerslag en 
bovenafvoer;

• Natuurontwikkeling in reeds gerealiseerde Gecontro
leerde Overstromingsgebieden:
- Paardeweide te Berlare (85 ha);
- Bergemeersen te Wichelen (40 ha);

• N atuurinrichting (door m iddel van estuariene natuur 
en/of wetland) van nog aan te duiden en in te rich
ten GOG's u it de actualisatie van het Sigmaplan op 
zodanige wijze dat ze maximaal bijdragen aan de 
doelstellingen van natuurlijkheid;

• Ontwikkelen van natuurgebieden en mogelijke 
infrastructuur onafhankelijk van het Sigmaplan, met 
respect voor het landschap en de bestaande histori
sche functies langs de Schelde, het rapport 'Voorstel
len voor natuurontwikkelingsmaatregelen’, waarvoor 
op lokaal niveau op basis van de gemeentelijke 
(ruimtelijke structuurp lannen reeds de nodige stap
pen richting planning en uitvoering genomen zijn:
- Burchtse Weei te Zwijndrecht (70 ha)
- Oude Scheldemeander en omgeving te Bornem, 

inclusief het afgraven van de stort van Hingene 
(950 ha)

- Meerdam en Sint-Onolfspolder te Dendermonde 
(215 ha)

- Waterhoek te Berlare (200 ha)
- Paardebroek en Heidemeersen te Berlare (275 ha)
- Gebied Ham te Wetteren ( 70 ha)
- Scheldemeander en vallei te Melle
- Gent: Gentbrugse Meersen (95 ha).
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Besluit c
Toevoegingen aan basispakket
In aanvulling op bovengenoemd basispakket wordt met 
de regio een inspanningsverplichting aangegaan om het 
streefbeeld van de natuur in de periode 2005 -  2010 ver
der in te vullen, in lijn met het streefbeeld natuurlijkheid  
u it de Langetermijnvisie. In Nederland zal aan de provin
cie Zeeland worden verzocht om de inhoudelijke regie 
voor de verdere invulling te voeren. In Vlaanderen wordt 
d it verzorgd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeen
schap.

3.3.3 Schelde-Landschapspark
De potenties voor natuurontw ikke ling in het Schelde- 
estuarium zijn hoog. D it veroorzaakt een doorlopende 
spanning tussen de verschillende functies van het 
gebied. Het Schelde-Landschapspark weerspiegelt ook 
de fe ite lijke houding van lokale en hogere overheden 
ten opzichte van de Schelde. In het verleden werd de 
Schelde ais een vijand beschouwd.Thans w ord t in het 
ru im te lijk  ordeningsbeleid de stroom ais een meer
waarde voor de steden en dorpen gezien. Om de aan
wezige potenties en be le idsopportun ite iten ten volle 
te benutten w ord t gestreefd naar de vorm ing van een 
'Schelde-Landschapspark', waarin het Vlaamse Gewest, 
de provincies en de gemeenten in natuurlijke, land
schappelijke en stedenbouwkundige zin, maar ook op 
bestuurlijk  vlak samenwerken.

Projecten voor natuur, landschap, stedenbouw, land
bouw  en infrastructuur worden in het kader van het 
landschapspark onder één synergetische noemer 
gebracht. D it zal stimulansen bieden om to t versnelde 
uitvoering van de projecten te komen.
Het landschapspark kan ook het m iddel zijn om de 
inpasbaarheid van de natuurprojecten en de gecom bi
neerde GOG-projecten voor veiligheid en natuurlijk 
heid in een bredere maatschappelijke context in te



bedden. De verweving met andere functies situeert 
zich h ierbij eerder rond de GOG's dan ín de GOG's.
Een landschapspark is daarmee één van de mogelijke 
instrum enten voor het versterken van het maatschap
pe lijk  draagvlak.

Besluit d
De Vlaamse provincies en gemeenten in het Schelde-estu- 
arium worden uitgenodigd om in samenwerking met het 
Vlaamse Gewest het in itia tie f te nemen to t het project 
'Schelde-Landschapspark'.
Op een later tijd s tip  w ord t de aansluiting met de 
Nederlandse gemeenten langs de Westerschelde 
gezocht.

Meer details over het Schelde-Landschapspark zijn in 
bijlage 5 opgenomen.

3.3.4 Synergie tussen natuur en andere 
functies

De nieuwe natuur in het Schelde-estuarium moet voor
al ook dienstbaar gemaakt worden aan andere maat
schappelijke belangen en functies. In de eerste plaats 
b iedt de functie  natuur grote meerwaarde als'bio-reac- 
to r'inzake  slib en n itra tenverw ijdering (regulatiefunc- 
tie) zoals du ide lijk  b lijk t u it de MKBA Sigmaplan.Voorts 
b iedt ook de gezamenlijke invulling van veiligheid 
(ru im te voor de rivier) en natuur (ru im te voor natuur) 
via de aanleg van overstrom ingsgebieden met getij 
een instrum ent voor zuinig en effic iënt ru im tegebruik. 
Verder is gebleken dat de natuurontw ikke ling in speci
fieke gebieden (Groot-Saeftinge, Zwin) meer doelen 
kan dienen. Langs de Westerschelde gaan natuuront
w ikkeling en ontw ikkeling van vormen van zeecultuur 
goed samen in het zout gedeelte van het estuarium. 
Waar m ogelijk  zal recreatief m edegebruik van nieuwe 
natuurgebieden worden toegestaan. In het algemeen 
zal bij de inrichting van de natuurprojecten gezocht 
worden naar synergie door, waar dat m ogelijk en w en

selijk is koppelingen aan te brengen met projecten 
voor stedenbouw, landschap en infrastructuur.

Besluit e
Bij de ontwikkeling van nieuwe natuur zal deze natuur 
waar mogelijk mede bruikbaar worden gemaakt voor 
andere functies. Voorbeelden hiervan zijn: veiligheid 
tegen overstromen, landbouw,zeecultuur, recreatie en 
toerisme, wonen en werken. Bij de planvorm ing zal 
hiermee rekening worden gehouden.

3.3.5 Gebieden toevoegen aan de habitat- 
reserve (Schelde compensatiefonds)

Een deel van de projecten betekent een duidelijke toe
voeging aan de kw alite it van de estuariene natuurlijk
heid van het gebied. Het aantal gebieden dat in de 
toekom st een rol kan spelen ais compensatiegebied 
voor schade aan beschermde natuur neemt daardoor 
af. D it mag niet leiden to t terughoudendheid bij het 
inrichten van gebieden met hoge natuurwaarden.

Besluit f
• Gebieden waarvan de inrichting le idt to t een hogere 

natuurlijkheid van het Schelde-estuarium, worden 
beschouwd ais reservering voor eventueel noodzakelij
ke toekomstige compensaties, voor zover de juiste soort 
natuur in de reserve aanwezig is.
Gebieden die worden ingericht vanwege compensa
tie  dragen per saldo niet bij aan de natuurlijkheid en 
kunnen daarom niet worden toegevoegd aan de 
reserve.

• Indien, in het lich t van een volledig uitgevoerde Habi
tattoets, behoefte is aan compensatie kan de overheid 
o f het bedrijf da t voor de compensatie verantwoordelijk 
is, voor een bedrag dat gelijk is aan de geraamde kos
ten van die compensatie een beroep doen op een pas
send deel van de reserve (compensatiefonds). Deze 
reserve w ord tin  eerste instantie bedoeld voor activitei
ten in het kader van de Langetermijnvisie;
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• De overheid die de reserve beheert, dient het verkregen 
budget te benutten voor verdere natuurontw ikkeling in 
het Schelde-estuarium. Het resulterende natuurgebied 
kan worden toegevoegd aan de reserve.

• De provincie Zeeland wordt uitgenodigd om, samen 
met de Administratie Waterwegen en Zeewezen, deze 
principes ais beheerder van de reserves u it te werken en 
toe te passen.

Op deze wijze w ord t gestimuleerd dat toekom stige 
compensaties worden gerealiseerd ais onderdeel van 
robuuste samenhangende natuur, passend in het net
werk van Natura 2000, in plaats van niet o f nauwelijks 
samenhangende locaties.Voor diverse overheden en 
bedrijven betekent het dat men zich niet behoeft te 
specialiseren in een materie die niet behoort to t de 
kernactivite it. Bij compensaties d ient het voorzorgbe- 
ginsel d ient te worden toegepast en gevraagd bij het 
vaststellen van het budget hier ru im hartig  mee om te 
gaan. Deze constructie zal per saldo leiden to t een toe 
voeging aan de natuurlijkheid van het Schelde-estu
arium.

3.4 Voorgestelde Besluiten over de 
aanpak: integraal en voortvárend

Om de hiervoor genoemde projecten en maatregelen 
u it te kunnen voeren,zijn er ook besluiten genomen 
over de borging van een integrale uitvoering, de orga
nisatie van de uitvoering, het tem po, de te volgen 
(plan)procedures en over m onitoring en evaluatie.

3.4.1 Borging van de samenhang
De Ontwikkelingsschets betre ft een integraal en 
samenhangend besluit. Die onderlinge samenhang 
w ord t gewaarborgd zodat het evenw icht tussen ve ilig 
heid, toegankelijkheid en natuurlijkheid w ord t ve iligge
steld.
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Besluit a
Deze Ontwikkelingsschets houdt een integraal besluit in 
over alle projecten en maatregelen. Er wordt naar 
gestreefd om alle projecten en maatregelen in 2010 gere
aliseerd o f in uitvoering te hebben. Het is de bedoeling dat 
er een bestuurlijk goedgekeurd pakket m et natuurprojec
ten beschikbaar is op het ogenblik da t de tracéwetproce- 
dure voor verruiming is afgerond. Indien natuurprojecten 
vertraging ondervinden b ij de uitvoering zullen extra 
inspanningen worden gedaan om de samenhang van het 
pakket te blijven waarborgen. Het verzekeren van de 
samenhang in de Ontwikkelingsschets betekent niet dat 
bij onverhoopte vertraging in de uitvoering van één van 
de projecten d it ook le idt to t vertraging o f stilstand van de 
overige projecten.

De onderscheiden projecten hebben zowel bij de plan
vorm ing ais bij de realisatie sterk verschillende kenmer
ken.Zo zal het tem po hiervan door tai van factoren 
worden beïnvloed en bij het thema toegankelijkheid 
van geheel andere aard kunnen zijn dan bij het thema 
natuurlijkheid. Voor het tem po van de realisatie van de 
natuurontw ikkelingsprojecten zullen karakteristieken, 
zoals de grondverwerving en de ru im telijke planvor
m ing (inclusief het overleg met de d irect betrokkenen), 
bepalend zijn. Het verzekeren van de samenhang in de 
Ontwikkelingsschets betekent niet dat bij onverhoopte 
vertraging in de uitvoering van één van de projecten 
d it ook le id t to t vertraging of stilstand van de overige 
projecten.

Besluit b
De voorbereiding van de projecten en maatregelen (tot de 
aanleg o f bouw) wordt door een bilaterale uitvoeringsor
ganisatie geregisseerd, periodiek gevolgd en beoordeeld 
op voortgang enverwachte effecten. Indien projecten niet 
o f onvoldoende to t uitvoering kunnen komen dan wel niet 
(of onvoldoende) to t de beoogde effecten leiden, zullen 
vervangende en/of aanvullende projecten worden gedefi-



nieerd om eenzelfde ambitieniveau te realiseren. De for
mulering van de vervangende en/of aanvullende projec
ten gebeurt door de overheid die verantwoordelijk is voor 
het project, in overleg met de stakeholders: de andere 
overheden, het bedrijfsleven en natuur- en m ilieuorgani
saties en onder regie van de gezamenlijke uitvoeringsor
ganisatie.
De besluitvorm ing tijdens de uitvoeringsfase van de 
Ontwikkelingsschets v ind t op dezelfde wijze plaats ais 
bij het opstellen van de Ontwikkelingsschets.

3.4.2 Bilaterale uitvoeringsorganisatie
Voor het opstellen van de Ontwikkelingsschets is de 
bilaterale organisatie ProSes opgericht. Deze organisa
tie  w ord t opgeheven wanneer eind 2004 de politieke 
besluitvorm ing over de Ontwikkelingsschets plaats 
heeft gevonden. Om de volgende fasen van uitvoering 
gezamenlijk te kunnen oppakken,zal ais opvolger van 
ProSes een bilaterale organisatie nodig zijn. Bij 'u itvoe
r in g 'w o rd t gedoeld op de uitvoering van de formele 
procedures die moeten worden doorlopen vóór de fase 
van de daadwerkelijke realisatie van projecten ('spa in 
de grond').

Besluit c
Eris besloten to t het oprichten van een gezamenlijke u it
voeringsorganisatie die een verdere ontwikkeling van de 
bilaterale samenwerking b ij de uitvoering van de Ontwik
kelingsschets moet bevorderen en een gemeenschappelij
ke voorziening voor een transparante financiële 
afwikkeling mogelijk maakt. De uitvoeringsorganisatie 
moet de samenhang van de projecten en maatregelen bij 
uitvoering bewaken (monitoren), afstemmen en (bestu
ren, zorgen vooreen heldere, tijdige en publieksgerichte 
communicatie. Jaarlijks zal aan de parlementen worden 
gerapporteerd over de voortgang.
De organisatie is d irect verantwoording verschuldigd 
aan de Technische Scheldecommissie (TSC).

Om daadwerkelijk u itvoering te kunnen geven aan 
bovengenoemde taken heeft de uitvoeringsorganisatie 
de volgende positie:
• De uitvoeringsorganisatie geeft procesmatig en 

inhoudelijk  b indend aanwijzingen voor de u itvoe
ring van de projecten.

• De uitvoeringsorganisatie beschikt over de financiële 
m iddelen, stelt deze beschikbaar aan de uitvoerende 
adm inistraties en voert een financiële administratie. 
Het betre ft alleen de kosten benodigd voor de plan
en projectfase (niet de daadwerkelijke u itvoerings
kosten).

3.4.3 'Dakpanaanpak' voor tijdwinst
Gelet op de dringende wensen om de uitvoeringspro- 
cedures te versnellen, is in het voorjaar van 2004 beslo
ten om, vooru itlopend op het u itbrengen van de 
Ontwikkelingsschets, al met de voorbereiding van de 
uitvoering te starten. Dat is gedaan door een zoge- 
noem de'dakpanaanpak'te gaan volgen, met ais doei 
het bereiken van tijdw ins t bij de uitvoering van projec
ten.

Besluit d
Er wordt een zogenoemde 'dakpanaanpak'gevolgd om 
zoveel mogelijk tijdw inst te boeken b ij de uitvoering van 
projecten u it de Ontwikkelingsschets 2010. 
O nder'dakpanaanpak'w ordt verstaan een werkwijze 
waarbij met de voorbereidende werkzaamheden voor 
het nemen van een form ele vervolgstap w ord t begon
nen nog vóórdat de daaraan voorafgaande fase fo r
meel volledig is afgerond.

Deze tijdw ins t mag echter niet ten koste gaan van de 
zorgvuld igheid van het politieke beslu itvorm ingspro
ces rond de Ontwikkelingsschets en mag geen grote 
financiële risico's met zich brengen. Deze 'dakpanaan
pak' bij de voorbereiding van uitvoeringsbesluiten zal, 
waar m ogelijk, verder toegepast worden (zie bijlage 6).

ontwikkelingsschets-hoofdstuk 3 | 3 4



Gebruikmakend van kennis die bij de voorbereiding 
van de Ontwikkelingsschets is opgedaan en met toe
passing van de dakpanaanpak, kan ten vroegste eind 
2007 gestart worden met de fe ite lijke  realisatie van de 
projecten. Bezwaar en beroepsprocedures kunnen deze 
term ijn  nog doen opschuiven. In dat geval w ord t reke
ning gehouden met een extra doorloop tijd  van twee 
jaar.

Vooruitlopend op de formele politieke besluiten over 
de Ontwikkelingsschets worden alleen voorbereidende 
onderzoeken uitgevoerd.

3.4.4 (Plan)procedures bij de voorberei
ding van de uitvoering

De keuze voor de toepassing van een projectgebonden 
w et voor de uitvoering van de projecten en maatrege
len u it de Ontwikkelingsschets is in de eerste plaats 
een politieke beslissing. In afwachting van de politieke 
besluitvorm ing w ord t er in deze -  am btelijke -  versie 
van de Ontwikkelingsschets van uitgegaan dat de 
reguliere nationale procedures voor de uitvoering van 
de projecten van de Ontwikkelingsschets zullen w or
den toegepast.

Besluit e
In de tabel op de volgende pagina is voor de projecten en 
maatregelen weergegeven:
• welke vervolgprocedures worden toegepast;
• wie daarvoor verantwoordelijk zijn;
• w at de planning is

In bijlage 6 zijn de vervolgprocedures schematisch 
weergegeven.

Besluit f
In de volgende fase worden de projecten u it de Ontwikke
lingsschets to t het inrichtingsniveau verder uitgewerkt. Er 
zal in die fase zorgvuldig rekening gehouden worden met
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het veiligstellen van de ontwikkelingsmogelijkheden van 
de landbouw en het overige bedrijfsleven.
In de inrichtingsfase zullen de eventuele nadelige 
gevolgen voor de landbouw  worden opgevangen door 
m iddel van zogenoemd 'flankerend beleid met 
gebruikm aking van daartoe bestaand instrum entarium , 
zoals grondenbank, regelingen voor bedrijfsverplaat- 
singen en bedrijfsbeëindiging.

3.4.5 Monitoring en onderzoek
De m onitoring en evaluatie van de projecten en maat
regelen zullen betrekking hebben op:
• de voortgang van de p lanontw ikkeling en planuit- 

werking van het pakket van projecten en maatrege
len;

• de beoogde doelen en de voorspelde (negatieve en 
positieve) effecten van de projecten en maatregelen, 
welke uiteraard pas bepaald kunnen worden tijdens 
en na uitvoering van projecten en maatregelen.

De m onitoring en evaluatie tijdens en ná uitvoering 
van projecten en maatregelen betre ft in algemene zin 
alle effecten,zoals geïnventariseerd in het strategische 
m ilieueffectenrapport en eventueel volgende m ilieu
effectenrapportages op pro jectn iveau30. Daarbij zal b ij
zondere aandacht uitgaan naar:
• de effecten van de verruim ing op de m orfologie, de 

w aterhuishouding en de ecologie;
• effecten van de gehanteerde stortstrategie;
• de resultaten van aanvullend onderzoek (met name 

m orfologisch model onderzoek);
• de resultaten van het onderzoek naar een alternatie

ve stortstrategie;
• de vraag of de effecten op de natuur zich voordoen 

ais voorzien en de m itigatiem aatregelen het beoog
de effect sorteren;

• bedoelde (en onbedoelde) effecten van de natuur
ontw ikkelingsprojecten.



D e fin itie  projecten U itvoering  geactu  V erru im ing V erru im ing N atuurpro jecten N atuurpro jecten

aliseerd S igm a-plan Westerschelde Zeeschelde Nederland Vlaanderen

Planprocedure(s) G ew este lijk  ru im te 

li jk  u itvoeringsp lan

Tracéwetprocedure R ijkspro jecten

procedure

G ew estelijk ru im te 

lijk  u itv o e rin g s p la n / 

in s tru m e n t n a tu u r

in rich tin g

V ergunning S tedenbouw kund ige U itvoeringsve rgun - U itvoeringsve rgun - U itvoerings- S tedenbouw kund ige

Procedure vergunn ingen n in g e n v o o r 

baggeren en sto rten

n in g e n vo o r 

baggeren en sto rten

vergunn ingen vergunn ingen

V eran tw oorde lijke A d m in is tra tie  W ater R ijksw aterstaat, A d m in is tra tie  W ater M in is te rie  van A dm in is tra tie  W ater

o rganisa tie w egen en Zeewezen, d ire c tie  Zeeland wegen en Zeewezen, Landbouw , N atuur wegen en Zeewezen

in procedure a fd e lin g  Zeeschelde a fd e ling  M a ritiem e 

Toegang

en V oed se lkw a lite it 

- fo r m e e l,  inho ude

lijk  in nader overleg 

m e t de provincie 

Zeeland

voor projecten gekop

peld aan he t Sigma

plan,overig A dm in i

stratie M ilieu-, 

Natuur-, Land- en 

Waterbeheer

Verwachte s ta r t Tussen m a a rt 2007 Tussen septem ber Tussen augustus Tussen m a a rt 2007 Tussen m a a rt 2007

d a tu m  realisering en feb rua ri 2009 2007 en sep tem ber 

2009

2006 en m ei 20 0 7 19 en feb rua ri 2009 en feb rua ri 2009

Verwachte kosten 36 6 6 5 - 1 3 5 - 1 3

procedure (m iljo en  

euro excl.B TW )20

A anlegduur 15-20 jaar

Verwachte kosten 71421 

realisatie (m iljo en  

euro excl.BTW )

Ongeveer 2 jaar 

215

Ongeveer 2 jaar Ongeveer 5 jaa r 

1 0 0 -2 5 0

Ongeveer 5 jaa r 

1 0 0 -2 5 0

O nderzoeken

m o n ito r in g 18

A d m in is tra tie  W ater

w egen en Zeewezen, 

M in is te rie  van 

Verkeer en W ater

staa t

2005

10 jaa r 

67

Besluit g
• De voortgang van de projecten en maatregelen worden 

gemonitored. M ocht daaruit een aanleiding ontstaan 
to t bijsturing van het beleid o f beheer (bijvoorbeeld bij 
de gehanteerde stortstrategie), dan is dat mogelijk.

• De effecten van de uitgevoerde projecten en maatrege
len worden eveneens continue gemonitord en v ijf ja a r  
na de start van de verruiming wordt een eerste uitge

breide evaluatie gehouden, waarna desgewenst bijstu
ring kan plaatsvinden. Na tien ja a r volgt een tweede 
uitgebreide evaluatie.

'Langeterm ijnvisie Onderzoek & M onito ring ' (LTV O&M) 
is een samenwerkingsverband waarin gezamenlijk 
onderzoek en m onitoring w ord t gedaan ter ondersteu
ning van de toenem ende samenwerking bij beleid en
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beheer van het Schelde-estuarium. Het in d it verband 
uitgevoerde gemeenschappelijke onderzoek en moni- 
toringprogram m a richten zich enerzijds op de doelen 
u it de Langetermijnvisie. Anderzijds komen de verkre
gen gegevens, kennis en inzichten d irect beschikbaar 
voor de uitvoering van projecten en maatregelen op de 
korte en m iddellange term ijn . Daarnaast kunnen in het 
onderzoeksprogramma onderzoeken worden opgeno
men, waarin de effecten van concrete projecten en 
maatregelen u it de Ontwikkelingsschets worden 
onderzocht en geëvalueerd.Tezamen met de resultaten 
van de m onitoringprogram m a's die behoren bij de u it
voeringsprojecten,zal inzicht worden gegeven in de 
opgetreden en de nog te verwachten gevolgen van uit 
te voeren ingrepen en/o f w ijz ig ingen in het beleid en 
beheer van het estuarium. Bijzondere aandacht zal 
daarbij worden gegeven aan de hydrologische, m orfo
logische en ecologische veranderingen.

Besluit h
• Het samenwerkingsverband LTV O&M (onderzoek en 

monitoring) wordt voortgezet en wordt zodanig inge
richt dat nieuwe inzichten optim aal kunnen worden 
opgenomen in het uitvoeringsproces.

• Na het beëindigen van het lopende MOVE-program- 
ma22 in 2006, wordt onm iddellijk voortgegaan met een 
gelijkaardig gemeenschappelijk monitoringsprogram- 
ma, ter overbrugging van de periode tussen het beëin
digen van MOVE en de start van de m onitoring van de 
effecten van de verruiming to t 13,10 meter. Bij de start 
worden eerst de elementen die gemonitord moeten 
worden gedefinieerd, inclusief ongewenste waarden. 
Tevens zullen monitoringprogramma's worden gedefi
nieerd en uitgevoerd voor de te realiseren natuurprojec
ten en de uitvoering van het geactualiseerde 
Sigmaplan;

• Waar nodig voor de ondersteuning en evaluatie van het 
uitvoeringsproces zullen aanvullende onderzoeken 
worden gedefinieerd en uitgevoerd. Tezamen met de
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resultaten van het LTV O&M programma en van de bij 
de uitvoeringsprojecten behorende monitoring, zal de 
voorbereiding en uitvoering van projecten worden 
ondersteund.

3.4.6 (Kader)verdrag
De bilaterale samenwerking in het Schelde-estuarium 
en het gezamenlijk opstellen en uitvoeren van (toe
komstige) Ontwikkelingsschetsen moeten verder w or
den ontw ikkeld. Ais uitvloeisel van het Memorandum 
van Vlissingen werd een nadere verkenning u itge
voerd naar de doelstellingen en organisatie van de toe 
komstige bilaterale samenwerking inzake beleid en 
beheer in het Schelde-estuarium.

Naast beleid en beheer, conform de visie vastgelegd in 
de Langetermijnvisie Schelde-estuarium, is het noodza 
kelijk een kader af te spreken waarbinnen de u itvoe
ring van de huidige en toekom stige 
Ontwikkelingsschetsen kan worden verzekerd. De ju r i
dische verankering van deze afspraken gebeurt het 
beste binnen een nieuw  Vlaams-Nederlands kaderver- 
drag.

Besluit i
Vlaanderen en Nederland bereiden samen een nieuw  
(kader)verdrag voor (met twee componenten:samenwer
king ten aanzien van beleid en beheer en de uitvoering 
van Ontwikkelingsschetsen), waarin ook de politieke 
afspraken over deze Ontwikkelingsschetsen voorde ver- 
dragpartners juridisch bindend worden gemaakt. In het 
kaderverdrag zullen procedureafspraken voor toekomsti
ge projecten in het estuarium worden vastgelegd.
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Gehanteerde criteria bij keuze voor projecten en maatregelen

In het vorige hoofdstuk werden de voorgestelde beslui
ten gepresenteerd: een samenhangend pakket van pro
jecten en maatregelen, bedoeld om tussen nu en 2010 
een substantiële bijdrage te leveren aan de realisatie 
van de streefbeelden voor veiligheid, toegankelijkheid 
en natuurlijkheid u it de Langetermijnvisie. Deze beslui
ten zijn to t stand gekomen na het maken van een 
afweging aan de hand van een set criteria. Deze criteria 
zijn zowel gebru ikt om onderzochte projecten en 
maatregelen te optimaliseren (verbeteren) ais om ze te 
vergelijken en zodoende een -  onderbouwde -  keuze 
te kunnen maken.

Hieronder vo lg t een overzicht van de gehanteerde cri
teria. Een uitgebreidere beschrijving van het afwe
gingskader en van de onderlinge relaties tussen de 
criteria is in bijlage 3 opgenomen.

Criterium 1 Worden de fysieke systeemkenmerken 
(een open en natuurlijk  m ondingsge
bied, het meergeulensysteem, de mean
ders, de diversite it van schorren, slikken 
en platen) van het estuarium in stand 
gehouden o f zelfs verbeterd?

Criterium 2 De mate waarin w ord t bijgedragen aan 
de veiligheid tegen overstromen ais 
belangrijke bestaansvoorwaarde voor 
beide landen.

Criterium 3 De mate waarin een bijdrage w ord t gele
verd aan de toegankelijkheid van de 
Scheldehavens (met name Antwerpen) 
ais trekpaard voor de welvaart.

Criterium 4 De mate waarin w ord t bijgedragen aan 
een gezond en dynamisch ecosysteem.

Criterium 5 W ordt voldaan aan de vereisten van de 
Vogel- en Habitatrichtlijn?

Criterium 6 Zijn de projecten en maatregelen in
overeenstemming met Verdragsrecht en 
w et- en regelgeving?

Criterium 7 De mate waarin biotopen en de b iod i
versite it worden beïnvloed en de mate 
waarin effecten optreden op flora en 
fauna.

Criterium 8 De mate waarin effecten optreden voor 
de visserij (waaronder kraam- en kinder- 
kamerfunctie).

Criterium 9 De mate waarin effecten optreden op de 
waterstanden en waterbewegingen 
(stroomsnelheden, verhoging waterstan
den).

Criterium 10 De mate waarin de tota le m ilieukw alite it 
w ord t beïnvloed door emissies naar 
bodem, water en lucht, door hinder 
(geluid, stof en trillingen) en door risico's 
(externe veiligheid) en de mate waarin 
deze invloeden doorwerken op de 
bewoners van het gebied.

Criterium 11 De netto-contante waarde van projec
ten.

Criterium 12 De mate waarin projecten en maatrege
len bijdragen aan de welvaart in Vlaan
deren en Nederland.

Criterium 13 De mate waarin w ijz ig ingen optreden in 
de bereikbaarheid (congestie), in de 
modal split (verdeling naar vervoerwijze) 
en in de goederenstromen (omvang en 
ligging).
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Criterium 1 

Criterium 1 

Criterium 1

Criterium 1

Criterium 1 

Criterium 1

Criterium

De mate waarin landbouwgronden van 
functie  zullen veranderen.
De effecten op en de mogelijkheden 
voor recreatieve voorzieningen.
De mate van aantasting van m onum en
ten en landschapswaarden of de moge
lijkheden om landschapswaarden te 
ontw ikkelen.
De mate van aantasting van w oongebie
den en industriegebieden en zone- 
vreem de23 w oningen en bedrijven.
De effecten van projecten en maatrege
len op de ruim telijke structuur.
De mate waarin het project of de maat
regel
- omkeerbaar is
- aanpasbaar is (flexib ilite it)
- faseerbaar is
- uitvoerbaar b lijft onder gew ijzigde 

omstandigheden (robuustheid).
De mate waarin er maatschappelijk 
draagvlak is.

Afweging aan de hand van onderzoek, 
advies en overleg
Om de projecten en maatregelen aan de hand van 
deze criteria te kunnen beoordelen, is gebruikgemaakt 
van de resultaten van de strategische m ilieueffecten
rapportage en de maatschappelijke kosten-batenanaly- 
se.Vervolgens heeft een weging plaatsgevonden van 
het belang van de verschillende criteria. Deze weging is 
met name gebaseerd op de resultaten van overleg en 
advisering.

De volgende hoofdstukken bevatten een verantwoor
ding van d it keuzeproces. Daarin is per thema aangege
ven wat de belangrijkste overwegingen zijn geweest 
om to t de u ite indelijke besluiten te komen. Bij wijze 
van onderbouw ing, volgen daarna op hoofd lijnen de 
resultaten van het onderzoek en van het overleg en 
advies. Er is niet voor gekozen om per besluit elke stap 
in het afwegingskader expliciet te beschrijven.
Ook w ord t niet voor elk element u it hoofdstuk 3 een 
nadere toe lich ting  gegeven.

De strategische m ilieueffectenrapportage en de maat
schappelijke kosten-batenanalyse zijn ais aparte docu
menten beschikbaar (zie bijlage 7).
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5 I Toelichting op de voorgestelde besluiten over veiligheid

5.1 Streefbeeld veiligheid
'Maximale veiligheid is belangrijke bestaansvoorwaarde 
voor beide landen'.
In de toekom st w ord t sterk rekening gehouden met 
effecten van zeespiegelstijging en klim aatswijziging. 
Alhoewel absolute veiligheid tegen overstrom ingen 
niet gegarandeerd kan worden, is het veiligheidsniveau 
in het gebied maximaal, binnen de maatschappelijk 
aanvaarde grenzen van risico's en financieel-technische 
haalbaarheid. De consequenties voor veiligheid van 
menselijke ingrepen in het estuarium zijn gecom pen
seerd door aanvullende maatregelen.

5.2 Onderzochte alternatieven voor 
veiligheid

Voor de problem atiek van veiligheid tegen overstro
men is gekozen u it een com binatie van oplossingen. 
H ieronder worden de belangrijkste alternatieven 
genoemd (een volledig overzicht is in bijlage 2 opge
nomen).

1 Storm vloedkering
a een horizontale sectordeur (vergelijkbaar met de 

Maeslantkering bij Rotterdam) bij Oosterweel; 
b kleinere keringen ter bescherming van het Rupel- 

bekken
- to t een veiligheid van 1/2.500 jaar24;
- to t een veiligheid van 1/4.000 jaar.

2 D ijkverhogingen
a to t een veiligheid van 1/2.500 jaar; 
b to t een veiligheid van 1/4.000 jaar.

3 Ruimte voor de rivier to t een veiligheid van 1/4.000 
jaar
a aanleg van gecontroleerde overstrom ingsgebie

den (GOG);
b aanleg van gecontroleerd gereduceerd getij 

gebieden (GGG); 
c ontpolderingen.

4 Aanleg van gecontroleerde overstrom ingsgebieden 
(GOG) to t een veiligheid van 1/2.500 jaar.

5 Aanleg van gecon
troleerde overstro
mingsgebieden 
(GOG) to t een vei
ligheid van 
1/1.000 jaar.

6 Aanleg van de 
Overschelde ter 
hoogte van Bath 
parallel aan de 
bestaande kanalen 
(lengte 4,2 km).

7 Aanleg van de 
Overschelde in 
com binatie met 
gecontroleerde 
overstrom ingsgebieden (GOG).

8 Aanleg van overstrom ingsgebieden ter bescherming 
tegen bovenwaterafvoer (wassen)
a zonder storm vloedkering te Oosterweel to t een 

veiligheid van 1/1.000 jaar; 
b in com binatie met een storm vloedkering te Oos

terweel.
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Bouwstenen in combinatie
De alternatieven bestaan u it één of meerdere bouwste
nen, die in com binatie het beoogde doei kunnen berei
ken. Lokale d ijkverhoging is in de meeste alternatieven 
nodig om het vooropgestelde veiligheidsniveau te kun
nen bereiken.

In Vlaanderen w ord t bij de actualisatie van het Sigma
plan gewerkt met een zogeheten risicobenadering. 
Hierbij w ord t niet uitgegaan van één overal te bereiken 
overstromingskans, maar w ord t per locatie bekeken 
w elk p ro fijt, in de zin van vermeden schade, bepaalde 
veiligheidsmaatregelen opleveren. D it betekent dat de 
kans op overstromen per locatie in het Zeescheldebek- 
ken zal verschillen.

Ruimte voor de rivier
Voor het vergroten van de veiligheid tegen overstro
men is meer ruim te geven aan de rivier een optie. Er 
zijn verschillende manieren waarop dat kan. Het meest 
e ffic iënt vanuit ve iligheidsoptiek is het creëren van een 
lege polder, die bij extreem hoge waterstanden kan 
volstrom en en aldus de top  van de ge tijgo lf in de rivier 
kan verlagen. Hiervoor bestaan twee varianten met een 
gelijke efficiëntie: het gecontroleerd overstrom ingsge

bied (GOG) en, ais 
inrichtingsvariant 
daarvan, het gecon
troleerd gereduceerd 
getij (GGG). In geval 
van een GOG 
stroom t alleen bij 
extreme waterstan
den water de polder 
in, te rw ijl in een GGG 
onder normale getij- 
omstandigheden, 
door m iddel van 
reguleerbare verbin-

Overschelde

stormvloedkering 
Oosterweel

dingen tussen de polder en de rivier, een gedem pt 
getijregim e w ord t ingesteld.

M inder effic iënt vanuit ve iligheidsperspectief is on tpo l- 
deren. H ierbij w ord t een aan de rivier grenzend gebied 
perm anent toegevoegd aan de rivier, door het naar de 
landzijde toe verplaatsen van de waterkerende dijk. De 
waterbergende capaciteit van het ontpo lderde gebied 
is echter kleiner dan dat van een GOG o f een GGG, 
om dat het niet leeg kan worden gehouden to t het 
m om ent dat de waterstand een kritische grens over
schrijdt. Op dat m om ent is de waterstand in het on t
polderde gebied immers ge lijk  aan die in de rivier. Er is 
dus alleen meer ruim te voor de berging van overto llig  
water.

Vanuit het oogpunt van natuurontw ikkeling zijn GOG's, 
GGG's en ontpo ldering du ide lijk  verschillend, in opk lim 
mende volgorde van waarde. In geval van een GOG 
v ind t er geen reguliere uitw isseling plaats met de rivier. 
Weliswaar kan de inrichting variëren tussen landbouw 
gebied en natuurgebied, maar de GOG zal toch op z'n 
best een aangrenzend stuk natuur bij de rivier zijn. Bij 
een GGG is er wel reguliere uitw isseling met de rivier. 
Een GGG heeft daarmee een directe ecologische relatie 
met de rivier en is in zekere zin te beschouwen ais een 
pseudo-ontpoldering. Bij een werkelijke ontpo ldering 
is deze relatie uiteraard nog d irecter en is er naast een 
ecologische relatie ook sprake van een morfologische 
verbinding, om dat het ontpo lderde gebied integraal 
deel u itm aakt van de rivierbedding.

Overschelde
De Overschelde is een verb inding tussen de Wester- 
schelde en de Oosterschelde. Deze verb inding heeft de 
vorm van een zeer breed (ca. 800 meter) en diep (6-8 
meter onder NAP) kanaal met een doorlaatm iddel 
(kering) van circa 500 meter breed en een diepte van 4 
meter onder NAP. Door het openen van de kering kan
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bij extreme storm tijen een verlaging van de waterstand 
op de Westerschelde van 60 to t 70 cm bereikt worden. 
Deze waterstandverlaging zet zich stroomopwaarts 
min of meer constant voort (Zeeschelde to t Gent), 
stroomafwaarts neemt de verlaging gele idelijk af.

5.3 Bestuurlijke afwegingen bij de alter
natieven voor veiligheid

Uit de onderzochte alternatieven voor het thema vei
ligheid is op basis van onderzoek, overleg en advies 
gekozen voor een com binatie van lokale d ijkverhog in
gen en ruim te voor de rivier door gecontroleerde over
strom ingsgebieden en gebieden met gecontroleerde 
gereduceerd getij. H ieronder volgen puntsgewijs de 
belangrijkste overwegingen bij d it besluit. De resulta
ten van onderzoek en van overleg en advies, waar deze 
overwegingen o p z ijn  gebaseerd,worden daarna op 
hoofd lijnen behandeld.

De afwegingen:
• Een storm vloedkering bij Oosterweel levert een 

grote verbetering van de veiligheid tegen overstro
mingen in Vlaanderen. De aanlegkosten zijn echter 
hoog. Daar kom t bij dat zowel in Nederland ais in 
Vlaanderen extra dijkverhogingen nodig zijn, te rw ijl 
in Vlaanderen ook nog overstrom ingsgebieden aan
gelegd moeten worden om hoge afvoeren van rivier
water op te vangen. Een storm vloedkering heeft niet 
o f nauwelijks gevolgen voor bestaande functies, het 
m ilieu of de natuur.

• Tegen beduidend lagere kosten dan een storm vloed
kering, levert verhoging van dijken een bijna verge
lijkbare veiligheidsw inst. Plaatselijke 
omstandigheden kunnen worden ontzien,zodat de 
gevolgen voor bestaande functies gering zijn. D ijk
verhogingen hebben geen positieve effecten op 
natuur, op het landgebruik rond het Zeescheldebek- 
ken o f op de w aterkw alite it.
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Creëren van ruim te voor de rivier met gecontroleer
de overstromingsgebieden, is de goedkoopste van 
de onderzochte alternatieven. In de toekom st kun
nen wel extra kosten voor benodigde aanpassingen 
optreden, om dat bij stijg ing van de zeespiegel de 
gebieden vaker onder water zullen komen. De m oge
lijkheid voor een com binatie met landbouw zal met 
die frequentie ook verder afnemen, vanwege de aan
wezigheid van het water en vanwege het achterb lij
vende slib. Door het beperkte karakter van de 
overstrom ingen,zal de aanwezige b io toop niet 
ingrijpend w ijzigen.
Bij ru im te voor de rivier met gecontroleerde gere
duceerd getij gebieden, pro fiteert de natuur aan
zien lijk  meer, ais gevolg van de frequente 
overstrom ingen. De kw alite it van het water zal wel
licht verbeteren en er zullen nieuwe slikken en 
schorren ontstaan, wat gunstige gevolgen heeft voor 
tai van vogel- en vissoorten. Een com binatie met 
landbouw  is niet mogelijk. De gebieden moeten w or
den onteigend.
Ruimte creëren voor de rivier door ontpolderen, 
levert het meeste w inst op voor de natuurlijkheid 
van het estuarium. Nadeel is dat deze variant meer 
ruim te vraagt dan het aanleggen van overstrom ings
gebieden of gebieden met gecontroleerd geredu
ceerd getij.
Aanleg van de Overschelde betekent een zware 
ingreep in het landschap van Zuid-Beveland en voor 
de Oosterschelde. De negatieve gevolgen voor het 
netwerk Natura 2000 zullen zeer waarschijn lijk signi
ficant zijn. Het gebruik van de Overschelde tijdens 
zware storm zal hoogstwaarschijn lijk leiden to t grote 
zand- en slibuitschuringen u it het kanaal, richting de 
O osterschelde.Aanleg,gebruiken onderhoud ver
gen bovendien een grote investering: bij een gelijke 
veiligheid ongeveer twee to t driemaal zoveel ais 
voor de andere alternatieven.



5.4 Resultaten van onderzoek naar alter
natieven voor veiligheid

5.4.1 Stormvloedkering
[Criteria 2,11]
De storm vloedkering bij Oosterweel vergt een investe
ring van 600 m iljoen euro (prijspeil 2004) en le id t van 
de onderzochte alternatieven to t de hoogste veilig- 
heidsbaten in Vlaanderen (730 m iljoen euro). Deze rela
tie f hoge baat is vooral toe te schrijven aan het effect 
van de zeespiegelstijging, waardoor b ijvoorbeeld de 
door een storm vloedkering vermeden schade bij een 
storm die eens in de v ijfhonderd jaar te verwachten is, 
zeven keer hoger is in het jaar 2100 dan in het jaar 
2000 (zonder rekening te houden met economische 
groei).

Tegenover de veiligheidsbaten in Vlaanderen staan 
extra kosten in Nederland voor vervroegd verhogen 
van dijken in het ooste lijk deel van de Westerschelde. 
De effecten op de scheepvaart bij aanleg, testen en 
gebruik zijn m iniem. De slotsom is dat de storm vloed
kering bij aanleg in 2010 zijn kosten kan terugverdie
nen op 41 jaar gegeven de diverse aannamen. De 
veiligheidsbaten zijn evenwel gevoelig voor aannamen 
in de berekeningen (stijg ing zeespiegel, economische 
groei, d iscontovoet),zodat de rendabilite it van deze 
investering niet gewaarborgd is.

Alle varianten van de storm vloedkering worden geken
merkt door relatief weinig significante effecten op het 
milieu; d it ge ld t zowel voor de positieve ais voor de 
negatieve effecten. Ais positief kan gelden dat het 
ruimtebeslag klein is en dat daarmee ook de effecten 
op het bestaande woon- en leefm ilieu en op bedrijfs- 
functies zeer beperkt zijn of ontbreken. Enkele van de 
positieve effecten, die bij sommige andere a lternatie
ven wel voorkom en,zijn  daarentegen bij de a lternatie
ven m et storm vloedkering niet aan de orde. De

storm vloedkering heeft b ijvoorbeeld geen positieve 
invloed op het areaal natuur in het bekken van de Zee
schelde en draagt evenmin bij aan het tem peren van 
de kracht waarmee het getij b innendring t of aan het 
verbeteren van de w aterkw alite it.

5.4.2 Dijkverhoging
[Criteria 2,11]
Voor d ijkverhoging in Vlaanderen is in de maatschap
pelijke kosten-batenanalyse een scenario geëvalueerd 
dat bescherming b iedt tegen storm tijen met een kans 
op vóórkom en van eens in de 2.500 jaar. D it scenario 
vergt een investering van 239 m iljoen euro. Alhoewel 
de maatschappelijke kosten ongeveer tweederde 
bedragen van de kosten van een storm vloedkering,zijn  
de veiligheidsbaten (vermeden risico's) in Vlaanderen 
maar 6% lager dan bij de storm vloedkering. D it komt 
om dat zeer zware stormen zelden optreden. De storm 
vloedkering die ju is t daartegen beschermt draagt maar 
beperkt bij to t de tota le vermeden risico's. H ierdoor is 
de terugverd ientijd  van dijkverhogingen 27 jaar, tegen 
41 jaar voor een stormvloedkering.

D ijkverhogingen leiden slechts in beperkte mate to t 
het opheffen van bestaande woon-, leef- en bedrijfs- 
functies. Bij de verhogingen w ord t zoveel m ogelijk 
rekening gehouden met lokale om standigheden,zodat 
zo min m ogelijk gebouwen hoeven te verdw ijnen. In 
landelijke gebieden gaat de d ijkverhoging wel samen 
met verbred ing,zodat beslag gelegd w ord t op (voorna
melijk) landbouwgrond, maar de betrokken oppervlak
ten zijn klein. Net zoals voor de oplossingen met 
stormvloedkering, ge ld t voor d ijkverhoging dat er geen 
positieve m ilieueffecten te verwachten zijn.
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5.4.3 Ruimte voor de rivier door gecontro
leerde overstromingsgebieden

[Criteria 2 ,10 ,14 ,16,17,18]
Voor het a lternatief ru im te voor de rivier is in de maat
schappelijke kosten-batenanalyse een scenario doorge
rekend waarbij 1.800 ha overstrom ingsgebieden 
worden aangelegd. Deze gebieden beslaan polders 
langs de Zeeschelde, die samen in 2050 een bescher
ming bieden tegen storm tijen met een kans op voorko
men van eens in de 1.000 jaar. Dit scenario is met 138 
m iljoen euro investeringskosten het goedkoopste van 
de onderzochte alternatieven. Met 40% van de maat
schappelijke kosten van de stormvloedkering, w ord t 
82% van de veiligheidsbaten in Vlaanderen gereali
seerd. De terugverd ientijd  is ingeschat op 17 jaar, reke
ning houdend met kosten voor landbouw. Naarmate de 
zeespiegel stijg t,zu llen  de overstrom ingsgebieden 
evenwel steeds vaker overstromen. D it le idt to t stijgen
de kosten,zowel voor landbouw  (oogstverlies en aan- 
passingskosten) ais voor de overheid 
(opruim ingskosten en adm inistratie). D it betekent dat 
op term ijn  de kosten van de jaarlijkse overstrom ingen 
van een gelijke orde van grootte  kunnen worden ais 
die van volledige onteigening van het overstrom ings
gebied. Deze conclusie zal echter verschillen van pol
der to t polder.

Milieueffecten
Om de m ilieueffecten van de GOG-variant te bestude
ren, is in de m ilieueffectenrapportage uitgegaan van 
een te behalen veiligheid van eens in de 4.000 jaar, wat 
de aanleg van 2.800 ha overstrom ingsgebieden vereist 
(tegenover het nula lternatie f). Bij de GOG-variant 
w ord t enkel bij hoge waterstanden die gepaard gaan 
met stormvloeden tijd e lijk  ru im te aan de rivier gege
ven. Er is dus geen invloed op de normale getijdyna- 
m iek en er ontstaat geen bijkomend 
in tergetijdengebied25. Bij het inwerkingtreden van de 
GOG's kan wel slib terechtkom en in de overstrom ings
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gebieden en er bezinken. D it kan door accumulatie 
aanleiding geven to t een verm indering van de bodem 
kwalite it. Door de verwachte verbetering van de w ater
kw alite it en u ite inde lijk  ook de sedim entkw alite it van 
de Zeeschelde en haar zijrivieren neemt het belang 
hiervan op lange te rm ijn  (enkele decennia) af.

Sporadische overstrom ingen door oppervlaktewater 
vanuit de Schelde, met de b ijhorende aanvoer van nu t
riënten,zullen verm oedelijk geen aanleiding geven to t 
belangrijke b io toopw ijz ig ingen. Uit een analyse van de 
bestaande biotopen b lijk t immers dat deze grotendeels 
zijn aangepast aan natte en voedselrijke om standighe
den.

Sociale effecten
Woon- en bedrijfsfuncties zijn in een overstrom ingsge
bied niet mogelijk.W oonhuizen, bedrijven en recreatie- 
in frastructuur zullen onteigend moeten worden. Naast 
de kosten die d it met zich m eebrengt voor de in itia tie f
nemer is er ook het maatschappelijke effect van de 
onte igening. De veronderstelling is dat de huidige 
landbouw gronden in landbouw gebru ikzu llen  blijven, 
zij het dat er veranderingen kunnen optreden (b ijvoor
beeld veranderde teelten). De m ogelijkheden voor de 
landbouw  binnen deze gebieden hangen nauw samen 
met de overstrom ingsfrequentie en kunnen dus op te r
m ijn afnemen. De omvang van de hier opgesomde 
sociale effecten is sterk afhankelijk van de omvang van 
de in te richten gebieden en van de keuze van deze 
gebieden.

5.4.4 Ruimte voor de rivier door gecontro
leerde gereduceerd getij gebieden

[Criteria 1 ,2 ,4 ,7 ,10 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ]
In d it scenario worden de hiervoor genoemde polders 
ingericht ais gecontroleerde gereduceerd getij gebie
den, die regelmatig aan overstrom ingen worden b loo t
gesteld. D it le idt to t investeringskosten (178 miljoen



euro) en effecten op de landbouw  (aanpassingskosten, 
verlies van landbouwareaal en arbeidsplaatsen). Daar
tegenover staat dat deze gebieden natuurbaten ople
veren. Bij de afweging van kosten en baten is alleen 
rekening gehouden met de bijdrage van GGG's aan 
m ilieudoelstellingen (regulatiefuncties) en aan de 
recreatieve beleving. Met bestaanswaarde is geen reke
ning gehouden. Zelfs met deze beperkte inschatting 
van de natuurbaten heeft het GGG-scenario de beste 
terugverd ientijd  (m inder dan 14 jaar).

Om de m ilieu-im pact 
van de GGG-variant 
te bestuderen is in 
de m ilieueffecten
rapportage, net zoals 
voor de GOG-variant, 
uitgegaan van een te 
behalen veiligheid 
van eens in de 4.000 
jaar en van 2.800 ha 
overstrom ingsgebie
den (1.000 ha meer 
dan in de MKBA).

Door sedimentatie in de GGG's zullen aanzienlijke hoe
veelheden slib aan de w aterloop onttrokken worden, 
vooral in de eerste jaren na aanleg. D it kan een gunstig 
effect hebben op de tu rb id ite it26 (en dus het lichtk li- 
maat en het begin van de voedselketen) van de w ater
loop en zal vooral resulteren in het ontstaan van grote 
oppervlakten jonge slikken en schorren. Een potentieel 
aandachtspunt is de m ogelijkheid van opeenhoping 
van verontreinigende stoffen in deze gebieden.

W aterkw aliteit
In het (uitgebreide) in tergetijdengebied zullen zich 
processen afspelen die een effect kunnen hebben op 
de w aterkw alite it. Op korte term ijn  zijn niet al deze

effecten zonder meer positief. Op langere term ijn  
w ord t van de afbraak van verschillende stikstofverbin
dingen in de bodem een belangrijk positie f effect ver
wacht. Ook de toename van het areaal aan brak- en 
zoetwaterschorren is, vanuit het standpunt van het 
natuurbehoud, een positie f e ffe c t. Deze op Europees 
niveau relatief zeldzame biotopen zullen bijdragen aan 
het in stand houden of u itbreiden van populaties van 
tai van vogel- en vissoorten.

Negatief effect is, evenals bij GOG's, het verdw ijnen van 
woonhuizen, bedrijven en recreatie-inrichtingen. De 
im pact op het bodem gebruik is uiteraard veel d iep
gaander dan bij GOG's: landbouw  w ord t onm ogelijk. 
Ook hier moet gewezen worden op het belang van een 
goede keuze van de in te richten overstrom ingsgebie
den.

5.4.5 Ruimte voor de rivier 
door ontpoldering

[Criteria 1 ,2 ,4 ,7 ,8 ,10 ,14 ,16 ,17 ,18 ]
In de maatschappelijke kosten-batenanalyse is de 
op loss ing 'on tpo ldering 'nog  niet bestudeerd omdat 
het hier een afweging op hoofdlijnen betreft. In de 
m ilieueffectenrapportage gebeurde d it wel, voor een te 
bereiken veiligheid van eens in de 4.000 jaren. Om deze 
veiligheid te bereiken,zijn naast een te ontpolderen 
oppervlakte van ongeveer 2.700 ha nog 1.000 hectare 
aan gecontroleerde overstrom ingsgebieden nodig. Dit 
grotere ruimtebeslag maakt dat de oplossing 'ontpo l- 
dering 's lechter scoort dan de andere varianten van 
ruim te voor de rivier, voor wat be tre ft het aantal 
woningen, bedrijven en gemeenschapsvoorzieningen 
dat zal dienen te verdw ijnen en voor de oppervlakte 
aan landbouwgrond die onbruikbaar wordt.

De afbraak en vastlegging van verschillende stikstof
verbindingen in de bodem zal in de ontpolderde 
gebieden een belangrijke bijdrage leveren aan de
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w aterkw alite it.Vanuit het standpunt van fauna en flora 
is de waarde van een ontpolderingsgebied langs de 
Schelde groter dan een gebied waar een gecontroleerd 
gereduceerd getij w ord t ingesteld.

5.4.6 Overschelde
De Overschelde vereist de grootste investering van alle 
projecten, 1,5 to t 3 m iljard euro. Naast een grote veilig- 
heidsbaat in Vlaanderen, levert de Overschelde ook vei
ligheidsbaten in Nederland op het tra ject Hansweert -  
grens. Deze baten volstaan evenwel niet om die zelfs 
m inimaal ingeschatte de kosten terug te verdienen.

Met de oplossing Overschelde zullen in Vlaanderen 
geen bijkom ende intergetijdengebieden gecreëerd 
worden. Daarbij zal er geen positieve invloed zijn op de 
w aterkw alite it en worden er geen extra natuurwaarden 
in Vlaanderen gecreëerd. De oplossing Overschelde 
gaat in Vlaanderen gepaard met extra GOG's om desge
wenst een veiligheidsniveau van eens in de 4.000 jaar 
te garanderen. De im pact van deze ingrepen op de 
woon-, recreatie en bedrijfs in frastructuur en op het 
bodem gebruik in Vlaanderen is kleiner dan voor alter
natieven die uitgaan van ontpo ldering of in richting van 
overstrom ingsgebieden.

Impact op Oosterschelde
[Criteria 4,5]
De diepe en brede geul, die door het in tergetijdenge- 
bied (door veenbanken, schorren, slikken en ondiep 
water: totaal ongeveer 400 ha) gebaggerd moet w or
den,zal zonder meer een significant negatief effect 
hebben op de speciale beschermingszone (SBZ) Oos
terschelde. H iervoor is in het kader van de Vogel- en 
H abita trich tlijn  compensatie nodig.
De gehele gebaggerde geul zal bij gebruik van de 
Overschelde nog verder uitschuren, wat een ongecon
troleerde invoer van grote hoeveelheden specie in de 
Oosterschelde betekent.
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Veiligheid in de Oosterschelde
[Criterium 5]
Ais u itgangspunt is genomen dat de sluitingsstrategie 
van de storm vloedkering in de Oosterschelde zodanig 
w ord t veranderd dat de kering al bij laag water geslo
ten kan worden. Bij een Overschelde in werking, 
bedraagt de verhoging van de waterstand in de Oos
terschelde bij een storm met een voorkom en van eens 
in de 10.000 jaar bij Stavenisse ongeveer 1,90 meter.
De bijbehorende waterstand (ongeveer 2,70 meter 
boven NAP) is nog ruim onder de maatgevende waters
tand op de Oosterschelde (waarop de dijken zijn gedi
mensioneerd). Andere veiligheidsaspecten langs de 
Oosterschelde,zoals golfbelasting en scheefstand,zijn 
nog niet onderzocht, zodat geen eindoordeel over de 
veiligheid in de Oosterschelde gegeven kan worden.

Impact op landschap Zuid-Beveland
[Criterium 16]
Het ruimtebeslag zal ongeveer 650 ha zijn, waarbij 
diverse woningen, landbouwgronden en infrastructuur 
moeten worden verw ijderd. Het grondverzet bedraagt 
ongeveer 52 m iljoen m 3.

Impact op transportverbindingen
[Criterium 18]
De bestaande transportverb indingen (rijksweg, provin
ciale weg en spoor) zijn nu reeds gebundeld. In deze 
bundeling zal over een afstand van ongeveer 1300 
meter een brug moeten komen. Ontslu iting b lijft daar
door op hetzelfde peil ais in de huidige situatie. De hui
dige zuidelijke verbindingsas kan over de kering 
aangelegd worden.

Kosten
De kostprijs van een Overschelde is geraamd op een 
bedrag tussen de 1,5 en 3 m iljard euro (excl. BTW). 
Daarbij is ervan uitgegaan dat de 52 m iljoen m 3 grond 
die bij de aanleg van de Overschelde vrijkom t binnen



een straal van 10 kilom eter geborgen kan worden. 
Ais deze specie verder weg afgevoerd m oet worden, 
d it de kostprijs nog aanzienlijk verhogen.
Een eventueel benodigde dijkverhoging en -verster
king in de Oosterschelde is in de kostenopgave nog 
niet meegerekend.

ontwikkelingsschets-hoofdstuk 5 | 4 8



6 Toelichting op de voorgestelde besluiten over toegankelijkheid

6.1 Streefbeeld toegankelijkheid
'Ais trekpaard voor de welvaart zijn de Scheldehavens 
optimaal toegankelijk. Optim alisatie van toegevoegde 
waarde en werkgelegenheid in com binatie met duur
zaam ruim tem anagem ent van de havens, vormen in de 
toekom st de u itgangspunten van beleid. Gebaseerd op 
optim ale achterlandverbindingen via alle mogelijke 
transportm iddelen (weg, spoor, water en p ijp le id ing) en 
voldoende ruim te voor de ontw ikke ling van havenge- 
relateerde bedrijventerre inen,zijn  de Scheldehavens 
ook in 2030 een belangrijke economische motor. Voor 
de diepte van de vaarweg is een evenw icht gevonden 
tussen de sociaal-economische kosten en baten en het 
instandhouden van de fysische en natuurlijke systeem- 
kenmerken van het Schelde-estuarium, binnen maat
schappelijk geaccepteerde grenzen van 
externe-veiligheidsrisico's van het transport.'

6.2 Onderzochte alternatieven 
voor toegankelijkheid

N ulalternatief
Het nula lternatie f omvat geen verbeteringswerken ten 
behoeve van de toegankelijkheid van de havens in het 
Schelde-estuarium. D it geeft aanleiding to t het u itw ij
ken van containerschepen naar havens buiten het estu
arium. Met name de haven van Rotterdam zal het 
grootste deel van deze containerstromen aantrekken.

Antwerpen
Ten behoeve van de verruim ing van de vaargeul naar 
de haven van Antwerpen werden verschillende varian
ten onderzocht, met name een verruim ing voor een 
getijonafhankelijke vaart m et een diepgang van 13,10

meter en 12,50 meter. Deze laatste optie  is onderzocht 
om dat een verschil in diepgang van drie decimeter 
m orfologisch en ecologisch te klein is om uitspraken te 
kunnen doen. De effecten van een diepgang van 12,80 
meter (zoals genoemd in het M em orandum van Vlis- 
singen) zijn geïnterpoleerd tussen beide onderzochte 
diepgangen. In het onderzoek is uitgegaan van 12,5% 
kielspeling.

Het onderzoek betrof: verdieping van de vaargeul ter 
plaatse van de lokale 
ondiepten in de Wes- 
terschelde en de 
Beneden-Zeeschelde 
(to t 500 meter 
stroomopwaarts van 
het Deurganckdok) 
én een verbreding 
van de vaargeul in 
de Beneden-Zee
schelde to t 370 
meter (op het tra ject 
van Europaterminal 
to t 500 meter 
stroomopwaarts van 
het Deurganckdok).

Alternatieve Scheldehavens
Verder is nagegaan of de havens van Zeebrugge en 
Vlissingen voor het containervervoer een a lternatief 
kunnen bieden voor een verruim ing van de vaargeul 
naar Antwerpen. D it onderzoek vloe it voort u it ver
p lichtingen van deVogel-en H abitatrichtlijn . Hierbij is
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ervan uitgegaan dat de haven van Zeebrugge zich 
autonoom  ontw ikke lt en dat in 2030 de overslag daar 
ongeveer 3,5 m iljoenTEU27 per jaarza l bedragen.Voor 
Vlissingen,een haven die nu nog geen positie inneem t 
in de containermarkt, is in de analyses een variant 
opgenom en waarin is aangenomen dat daar in 2030 bij 
hoge economische groei een overslag bereikt is van 3,6 
m iljoen TEU per jaar.
De haven van Rotterdam is in het onderzoek meegeno
men, maar is niet ais a lternatief voor de verruim ing van 
de vaargeul van Antwerpen te beschouwen.

Alternatieven in de vorm van een eiland op de Vlakte 
van de Raan zijn niet onderzocht, om dat zij indruisen 
tegen het u itgangspunt om de fysieke systeemkenmer- 
ken van het estuarium, waaronder een open en natuur
lijk  m ondingsgebied, in stand te houden.

6.3 Bestuurlijke afwegingen bij de
alternatieven voor toegankelijkheid

Uit de onderzochte alternatieven voor het thema toe 
gankelijkheid, is op basis van onderzoek, overleg en 
advies gekozen voor in één keer verruimen van de 
vaargeul naar Antwerpen to t een getijonafhankelijke 
diepgang van 13,10 meter met 12,5% kielspeling, 
onder de volgende condities:
• toepassen van een flexibele strategie voor het te rug

storten van baggerspecie;
• voorkom en en herstellen van eventuele negatieve 

gevolgen voor de fysieke systeemkenmerken van het 
estuarium;

• voorkom en van knelpunten op het gebied van de 
externe veiligheid.

H ieronder volgen puntsgewijs de belangrijkste overwe
gingen bij d it besluit. De resultaten van onderzoek en 
van overleg en advies, waar deze overwegingen op zijn 
gebaseerd, worden daarna op hoofd lijnen behandeld.

De afwegingen:
• De m aritiem e toegangsweg to t de haven van A n t

werpen, één van de belangrijkste succesfactoren 
voor een haven, is op korte en m iddellange term ijn  
onvoldoende om tegem oet te kunnen komen aan de 
ontw ikkelingen in de containervaart. De m arktpositie 
van Antwerpen in d it segment kom t hierdoor onder 
druk te staan, met het risico op een neergaande on t
w ikkeling en een afnemende kw alite it en m arktposi
tie. Een dergelijke ontw ikkeling is slecht voor 
Antwerpen en voor het achterland dat via de haven 
w ord t bediend.

• Een (verdere) ontw ikke ling van containerafhandeling 
in Zeebrugge en Vlissingen zal niet of nauwelijks van 
invloed zijn op de containerstromen waar A n t
werpen zich op richt. Het ontw ikkelen van m ogelijk
heden voor containeroverslag in de havens is 
daarmee geen a lternatie f voor verruim ing van de 
vaargeul naar Antwerpen.

• Een verruim ing van de vaargeul to t 13,10 meter is op 
basis van een afweging van kosten en baten een 
maatschappelijk rendabel project,zowel voor Neder
land ais voor Vlaanderen, en een absolute voorwaar
de voor het behoud op langere term ijn  van de 
m arktpositie van de haven van Antwerpen in de 
Hamburg -  Le Havre range.

• Wat morfologische effecten betreft, b lijk t een ver
ruim ing to t 13,10 meter m ogelijk, op voorwaarde dat 
een verbeterde stortstrategie, w ord t toegepast geba
seerd op continue m onitoring en onderzoek. De ver
wachte ecologische en hydraulische effecten 
blijken gering.

• De externe veiligheid kom t door deze verruim ing 
niet in het gedrang.

• Een verruim ing in één keer to t 13,10 meter is te pre
fereren boven een meer bescheiden verru im ing to t
12,5 meter of 12,8 meter.
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6.4 Resultaten van onderzoek naar alter
natieven voor toegankelijkheid

6.4.1 Nautische effecten
Door een verdieping van de drempels in de Wester- 
schelde en een verbreding en verdieping van de vaar
geul in de Beneden-Zeeschelde, kan de diepgang van 
de getijonafhankelijke vaart naar Antwerpen met 1,25 
meter vergroot worden van 11,85 naar 13,10 meter. De 
vaarvensters28 zullen met deze verdieping ongeveer 0 -  
3 uur groter zijn, afhankelijk van de diepgang, de 
bestemming en de vaarrichting. De maximaal m ogelij
ke diepgang van schepen met bestemming of her
komst Deurganckdok of Noordzeeterm inal neemt toe 
met 0 to t 7 decimeter. Ook hier is er een vergroting van 
de vaarvensters. De grote w inst van de verruim ing zit 
dus vooreerst in de vergroting van de getijonafhanke
lijke diepgang en vervolgens in een vergroting van de 
vaarvensters van de getijafhankelijke diepgang. Dit ver
hoogt de aantrekkelijkheid van Antwerpen ais aanloop- 
haven.

Gelet op de afm etingen van de bestaande sluizen heeft 
de verruim ing geen invloed op de maximaal mogelijke 
diepgang van de getijafhankelijke vaart van en naar 
ligplaatsen achter de sluizen.

Met u itzondering van het Nauw van Bath en de bocht 
van W alsoorden,zijn de huidige vaargeulbreedten in 
de Westerschelde voldoende om ontm oetingen van 
zeer grote schepen met breedten van meer dan 45 
meter m ogelijk  te maken, mits gebruik w ord t gemaakt 
van geavanceerde elektronische navigatiehu lpm idde
len en interactie tussen verkeersleiding, loodsen en 
overige verkeersdeelnemers. Om ontm oetingen van 
buitenmaatse schepen in het Nauw van Bath en de 
bocht van Walsoorden te verm ijden,kunnen bindende 
richtlijnen met betrekking to t de voorrangsregeling 
door de bevoegde auto rite it aan de schepen opgelegd
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worden. Om ontm oetingen van buitenmaatse schepen 
in de Beneden-Zeeschelde m ogelijk te maken, d ient de 
vaargeul aldaar te worden verbreed to t 370 meter.

De verruim ing is niet van invloed op de toegankelijk
heid van de havens van Vlissingen, Zeebrugge, Gent en 
Terneuzen.

6.4.2 Economische effecten
[Criterium 3]

Marktposities in de containersector
Het (economisch) onderzoek naar de toegankelijkheid 
van de Scheldehavens heeft zich vooral gericht op de 
marktposities in de containersector van de havens in 
de Hamburg -  Le 
Havre range, voorzo
ver deze havens in 
het nabije verleden 
containers afhandel
den. Aldus is de 
m arktpositie van 
Antwerpen onder
zocht ais in ternatio- 
naai verb ind ingspunt 
tussen de w ereld
markt voor contai
nervervoer en de 
herkomst en bestem
m ingen in het conti
nentale en overzeese 
achterland. De volgende zeehavens zijn daarbij onder
scheiden: Le Havre, Zeebrugge, Antwerpen, Rotterdam, 
Bremen, Hamburg, Felixstowe en Southampton.

Succesfactoren in de containerm arkt
De gewenste duurzame groei van de economie gaat 
gepaard met de groei van de aan- en afvoer van zee
gaande goederen. Deze goederen worden in toene



mende mate vervoerd in containers. Voor Vlaanderen 
en Nederland w ord t verwacht dat bij een jaarlijkse 
groei van de economie met 2 to t 3% de behandeling 
van containers in de zeehavens zal groeien met gem id
deld 3 to t 4% per jaar (to t 2030).

De zeehavens in Vlaanderen en Nederland die op d it 
m om ent containers kunnen behandelen,zijn in afne
mende mate van grootte: Rotterdam, Antwerpen, Zee
brugge en Amsterdam. De containerm arkt 
concentreert zich op Rotterdam en Antwerpen. Amster

dam is niet in de 
analyse opgenomen 
om dat daar geen 
grootschalige contai- 
neroverslag plaats
v indt. Amsterdam 
bevindt zich daaren
boven niet in de 
geografische ruim te 
waarbinnen de 
oplossing voor de 
toegankelijkheid van 
de Scheldehavens 
moet worden 
gezocht.

De marktposities die Rotterdam en Antwerpen inne
men en in de toekom st zullen innemen, worden in 
belangrijke mate beïnvloed door het ge lijk tijd ig  
samengaan van de volgende factoren:
• een goede maritieme toegankelijkheid, aangepast 

aan de ontw ikkelingen in de (container)scheepvaart;
• de beschikbaarheid van aanlegplaatsen en havenca

pacite it om ontw ikkelingen in de groei van goede
renoverslag te kunnen opvangen;

• ladinggenererend vermogen: de potenties om vo l
doende goederenstromen u it het achterland aan te

bieden waardoor retourlading aan reders en verla
ders aangeboden kan worden;

• een gunstige ligg ing ten opzichte van consumenten 
en producenten en ten opzichte van belangrijke 
scheepvaartroutes;

• operationele betrouwbaarheid, snelheid en flex ib ili
te it.

Toegankelijkheid knelpunt voor Antwerpen
Zowel Rotterdam ais Antwerpen hebben de potentie  
om ook in de toekom st goed te scoren op al deze pun
ten. In beide havens zijn belangrijke u itbre id ingsp lan
nen voor de containeroverslag in uitvoering of in 
voorbereid ing,zodat op korte en(m iddel)lange term ijn 
geen capaciteitsproblemen worden verwacht. Voor Rot
terdam zijn er op te rm ijn  geen problemen te verwach
ten inzake de kritische succesfactoren.Voor Antwerpen 
lig t d it anders, aangezien de maritieme toegangsweg 
op korte en m iddellange term ijn  onvoldoende is om 
tegem oet te kunnen komen aan de ontw ikkelingen in 
de containervaart. De m arktpositie van Antwerpen in 
d it segment zou hierdoor onder druk komen te staan. 
De positie van een haven w ord t immers bepaald door 
de com binatie van alle bovenstaande factoren.Verlies 
aan kostenefficiëntie betekent een m inder aantrekkelij
ke haven, hetgeen le id t to t verlies aan kw alite it en 
marktpositie. Antwerpen vo ldoet op term ijn  niet meer 
aan de vereiste samenhang in kritische succesfactoren.

Ontwikkeling voorhavens
Nagegaan is of de havens van Zeebrugge en Vlissingen 
een alternatie f kunnen bieden voor het verruimen van 
de vaarweg. Dit b iedt het voordeel dat (onzekere) m or
fologische en ecologische effecten van de verruim ing 
in ieder geval niet zullen optreden.

Vlissingen heeft op d it m om ent geen containerover
slag van betekenis. Er zijn evenwel plannen voor het 
realiseren van containeroverslagvoorzieningen, maar
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het is nog niet du ide lijk  w elk plan daadwerkelijk zal 
worden uitgevoerd.Tevens blijven er doorslaggevende 
factoren die aantonen dat de realisatie van een contai- 
neroverslagcapaciteit ter hoogte van Vlissingen ais 
a lternatief van Antwerpen slechts beperkt succes zal 
kennen, ais gevolg van het ontbreken van één of meer
dere eerder genoemde (succes)factoren. Studies in het 
kader van de kosten-batenanalyse laten zien dat Vlis
singen eerder met Rotterdam zal concurreren dan met 
Antwerpen. Er zijn geen analyses uitgevoerd die erop 
zijn gericht uitspraken te doen over de mate van suc
ces van een m ogelijk  verdere ontw ikke ling van de 
haven van Vlissingen op zichzelf. Uitspraken daarover 
zijn daarom in d it kader niet aan de orde.

Zeebrugge heeft de laatste jaren wel aan belang 
gewonnen in de containeroverslag.Toch b lijft het aan
deel binnen de Hamburg -  Le Havre range beperkt. Op 
basis van de studies in het kader van de kosten-baten- 
analyses kan aangenomen worden dat het aandeel van 
de haven in de tota le containeroverslag in de range 
ook op korte en m iddellange te rm ijn  beperkt zal b lij
ven. De geplande capacite itsuitbreidingen in Zeebrug
ge zullen weliswaar de m ogelijkheden voor 
containeroverslag vergroten, maar de onzekerheid b lijft 
o f de markt bereid zal zijn om de transportstrom en van 
andere havens af te leiden naar Zeebrugge.

Op grond van het bovenstaande en gegeven de te ver
wachte grootschalige ontw ikkelingen in de container
sector is het niet reëel te veronderstellen dat 
Zeebrugge en Vlissingen op (korte to t m iddellange) 
term ijn  de rol van Antwerpen in de Hamburg -  Le 
Havre range kunnen overnemen ais a lternatief voor 
verruim ing.
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Rotterdam
Binnen het kader van de probleem stelling en de daar
aan gekoppelde geografische ruim te waarbinnen een 
oplossing voor de toegankelijkheid van de Scheldeha
vens moet worden gezocht, is de haven van Rotterdam 
niet ais a lternatief te beschouwen. Er van uitgaande dat 
een oplossing d ient te worden gevonden om contai
ners op een kostenefficiënte en m ilieuvriendelijke wijze 
van en naar de Antwerpse regio en het achterland te 
kunnen vervoeren, is het niet aangewezen de Rotter
damse haven daarvoor ais alternatief te laten gebru i
ken. In de situatie waarin de vaarweg naar Antwerpen 
niet w ord t verruim d zal een groot aantal containers 
met herkomst en 
bestem ming het ach
terland van A n t
werpen worden 
afgehandeld via Rot
terdam. In vergelij
king to t de situatie 
bij verru im ing le idt 
d it to t een welvaarts- 
verlies in Europa,
Nederland en Vlaan
deren. D it welvaarts- 
verlies is ge lijk  aan 
de netto maatschap
pelijke baten, het 
batig saldo, van de 
verruim ing.

Kosten en baten
De maatschappelijke kosten-batenanalyse op hoo fd lij
nen van het CPB en VITO (zie literatuurlijs t) laat voor de 
varianten zonder Vlissingen zien dat de verruim ing to t
13,10 meter maatschappelijk rendabel is, bij alle voor 
het onderzoek beschouwde groeiscenario's29, disconto
voeten30 en bij alle varianten voor de kosten.W ordt 
containeroverslag in Vlissingen gerealiseerd to t een



niveau van 3,6 m iljoen TEU31 in 2030, dan kunnen de 
baten van verruim ing ongeveer twee procent lager u it
komen. Het saldo b lijft ook dan positief. Met verruim ing 
zal het marktaandeel in de containersector van A n t
werpen in de Hamburg-Le Havre range op de korte te r
m ijn met 3 to t 4 procentpunten toenem en, van een 
marktaandeel van 21 % in 2001 to t 24 à 25 % in 2010. 
Op de lange term ijn, door de steeds groter wordende 
schepen, loopt het marktaandeel weer terug to t onge
veer het huidige niveau. Zonder verruim ing zal het 
marktaandeel van Rotterdam kunnen oplopen van 
ruim 31 % in 2001 to t ruim 40 % in 2030.Vanwege de

gunstige ligging zal 
bij schaalvergroting 
in de containervaart 
het marktaandeel 
van Rotterdam ook 
met verruim ing toe
nemen, to t circa 35 
% in 2030.

Vanuit Europees per
spectief is verrui
m ing to t 13,10 meter 
op grond van kosten 
en baten in 2008 
maatschappelijk ren- 
dabelen te prefere

ren boven een beperkte verruim ing to t 12,5 meter of 
12,8 meter.Verruim ing to t 13.10 meter draagt zowel bij 
aan de welvaart van Vlaanderen ais aan die van Neder
land.O ok vanuit het perspectief van Nederland en 
Vlaanderen is het project maatschappelijk rendabel in 
2008.

Een vergelijk ing tussen een verruim ing to t 13,10 meter 
en een van 12,50 meter geeft het volgende beeld:
• de bijkom ende jaarlijkse rentelasten van de aanleg- 

kosten en onderhoudskosten zijn bij 13.10 meter 
hoger dan bij 12.50 meter;

• de b ijkom ende baten die daar tegenoverstaan zijn 
evenwel 2,5 to t 4 keer hoger dan deze bijkomende 
kosten;

• hetzelfde beeld ge ld t voor 13,10 meter ten opzichte 
van de verruim ing to t 12,80 meter.

De Europese transportbaten van een verruim ing to t
13,10 meter in 2030 (discontovoet 4%) variëren van 1,5 
to t 2,2 m iljard euro afhankelijk van het economische 
groeiscenario. Voor Vlaanderen liggen deze tussen de 
0,7 en 1,1 m iljard euro, voor Nederland tussen de 0,4 en 
0,6 m iljard euro. Vanuit Europees perspectief zijn de 
externe effecten per saldo 0. Voor Vlaanderen zijn de 
externe effecten van transport lich t negatief, (0,1 m il
jard euro) ais gevolg van de extra doorvoer bij verrui
m ing.Voor Nederland zijn deze m ilieubaten (0).

In de kosten-batenanalyse op hoofd lijnen is geen reke
ning gehouden met indirecte effecten en de eventuele 
gevolgen van toegenom en transportstrom en voor het 
achterland.Voorts is aangenomen dat er geen wel- 
vaartsconsequenties zijn die gerelateerd zijn aan het 
switchen van reders van Rotterdam naar Antwerpen en 
vice versa.Tevens is in het onderzoek verondersteld dat 
de marginale kosten en marginale opbrengsten van 
containeroverslag met elkaar in evenw icht zijn. De 
onderzoekers verwachten evenwel dat deze gering 
zijn.

6.4.3 Dwingende reden van groot 
openbaar belang

De verruim ing van de vaarweg in de Westerschelde en 
in de Beneden-Zeeschelde ais maritiem e toegangsweg 
van en naar de Scheldehavens, in het bijzonder naar de 
haven van Antwerpen, is een project met 'dw ingende 
redenen van groot openbaar belang' in de zin van arti
kel 6.4 van de H abitarichtlijn. In de afweging zijn de 
volgende overwegingen meegenomen:
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• het h iervoor aangetoonde belang van het behoud 
van Antwerpen ais Europese m ainport in de Ham
burg -  Le Havre range;

• de problem atiek van toegankelijkheid van de haven 
van Antwerpen;

• de ontw ikkelingen in de containervaart;
• de positieve uitkom sten van de maatschappelijke 

kosten- en batenanalyse van de verruim ing voor 
zowel Nederland ais Vlaanderen.

6.4.4 Fysieke systeemkenmerken, 
waterstanden en robuustheid

[Criteria respectievelijk 1,9 en 7,8]

Beperkingen van het onderzoek
Op basis van het m orfologisch onderzoek zijn betrouw 
bare kwalitatieve uitspraken over de evolutie van het 
m orfologische systeem m ogelijk. D it w ord t onderschre
ven door internationale experts die een second op i
nion hebben uitgevoerd op het morfologisch 
onderzoek. Kwantitatieve uitspraken zijn echter,zowel 
vanwege de aard van de materie ais vanwege de 
beperkingen van de bestaande modellen, met onzeker
heden omgeven. D it zijn onzekerheden die niet alle
maal in de nabije toekom st zullen kunnen worden 
opgeheven.

Onderhoudsbaggerspecie32
De basisfilosofie bij het storten van onderhoudsbag- 
gerspecie is dat de specie zoveel m ogelijk  in het estu
arium w ord t geborgen. De hoeveelheid specie die 
geborgen kan worden in het estuarium is echter aan 
beperkingen onderhevig. Over de te verwachten hoe
veelheid onderhoudsbaggerspecie na verruim ing 
bestaat onzekerheid, evenals over de grenzen van de 
bergingscapaciteit van het estuarium.

De m orfologische studies maken wel du ide lijk  dat de 
toename van het onderhoudsbaggerwerk bij een ver
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ru im ing to t een getijonafhankelijke vaart met een 
diepgang van 13,10 meter de grenzen van de bergings
capaciteit van het estuarium niet zal overschrijden, 
aangenomen dat er zand w ord t gewonnen uit het estu
arium. Wel of niet zand w innen speelt een rol, omdat 
stoppen m et zandw inning betekent dat er m inder 
ruim te is om onderhoudsbaggerspecie in het estu
arium te storten. Of zandw inning zal worden voortge
zet en o f de stortcapacite it op een andere manier 
verzekerd kan worden, is momenteel niet duidelijk. 
Gelet op het dynamische karakter van het meergeulen- 
systeem, moet ook de stortstrategie van onderhouds
baggerspecie flexibel zijn en aanpasbaar aan de 
m orfologische evoluties van het systeem (zie ook 
onder'F lex ib ilite it stortstrategie').

Aanlegbaggerspecie
Net zoals voor de onderhoudsbaggerspecie w ord t in 
principe uitgegaan van berging van aanlegbaggerspe
cie in het systeem zelf. Het m orfologisch onderzoek 
heeft geen markante verschillen getoond op de fysieke 
systeemkenmerken tussen het verw ijderen van aanleg
baggerspecie u it het systeem of het storten van aan
legbaggerspecie in het systeem. Wel bestaat de 
verwachting dat het binnen een korte tijdspanne stor
ten van de hoeveelheid aanlegbaggerspecie bovenop 
het normale onderhoudsvolum e een kne lpunt kan vor
men voor de opnam ecapaciteit van de stortplaatsen. 
Ook w ord t een deel van de positieve gevolgen van de 
verbeterde stortstrategie ten ie t gedaan door het stor
ten buiten het systeem. Recent onderzoek heeft aange
toond dat de Westerschelde en het mondingsgebied 
vanaf 1990 zandexporterend zijn geworden. In d it 
geval is een w in-w insituatie  m ogelijk door de specie te 
gebruiken ais onderwatersuppletie op de kust van Wal
cheren en Zeeuws-Vlaanderen. Deze werkwijze heeft 
bovendien het voordeel dat de specie niet u it het sys
teem verdw ijnt.



Onderzoek in het kader van de strategische m ilieuef
fectenrapportage naar de kw alite it van de baggerspe
cie to o n t voorlop ig  geen beperkingen aan voor het 
storten van aanlegbaggerspecie u it de Westerschelde 
in zee of in de m onding (ongeveer 7 m iljoen m3).Voor 
het bergen van de aanlegbaggerspecie u it de Bene
den-Zeeschelde op land (ook ongeveer 7 m iljoen m3) 
zijn op d it ogenblik onvoldoende gegevens beschik
baar om over de kw alite it van de baggerspecie uitspra
ken te doen. In het kader van de nog u it te voeren 
project-MER moet een uitgebreide bem onstering en 
analyse worden uitgevoerd naar de kw alite it van de 
baggerspecie, zowel in de Beneden-Zeeschelde ais in 
de Westerschelde.

Verbeteren stortstrategie
De praktijkervaring 
en het m orfologisch 
onderzoek hebben 
beide geleerd dat de 
stortstrategie voor 
baggerspecie, die 
sedert de verdieping 
to t 48 voet van 1997- 
1998 w ord t toege
past, niet ideaal is. Bij 
een rigide voortzet
ting  ervan, wat uiter
aard niet realistisch 
is, le id t dat op te r
m ijn to t ongewenste 
situaties. Daarom is 

gezocht naar een verbeterde stortstrategie, waarbij 
deze ongewenste ontw ikkelingen niet optreden. Ook in 
geval van niet verdiepen, vraagt de oude stortstrategie 
om aanpassing.

Een verbeterde stortstrategie betekent dat meer specie 
in de vaargeul w ord t gestort en m inder in de neven

geulen dan nu het geval is en dat meer specie in het 
m iddendeel en het ooste lijk deel van de Westerschelde 
w ord t gestort dan nu.Toepassen van deze verbeterde 
stortstrategie le idt to t een grotere stab ilite it van het 
meergeulensysteem, maar geeft wel een lichte toena
me van het onderhoudsbaggerwerk (ais gevolg van het 
meer storten in het hoofdvaarwater) en een lichte afna
me van laagdynamische gebieden in het ooste lijk deel 
van de Westerschelde. Op deze punten is verdere ver
betering nodig.

Flexibiliteit stortstrategie
Ervaring en onderzoek laten zien dat het storten van 
baggerspecie grote invloed heeft op de stab ilite it van 
het meergeulensysteem. Het is daarom van het g roo t
ste belang dat de m orfologische evolutie van het sys
teem nauwlettend gevolgd w ord t en dat de 
stortstrategie aan deze waarnemingen w ord t aange
past. Een dynamisch geulsysteem vraagt om een flex i
bele stortstrategie, waarbij eerder proactief dan 
reactief w ord t opgetreden: de toegepaste stortstrate- 
gieën moeten positieve ontw ikkelingen voor ve ilig 
heid, toegankelijkheid en natuurlijkheid stimuleren. Dit 
betekent ook dat de W VO-vergunningen33 de nodige 
soepelheid in zich moeten dragen om deze fle x ib ilite it 
toe te laten. Hiermee kan vermeden worden dat de 
dynamiek van het meergeulensysteem door juridische 
beperkingen zou worden aangetast. Een flexibele sto rt
strategie houdt bovendien in dat alternatieve stortstra- 
tegieën,als onderdeel van integraal morfologisch 
beheer, onderzocht en u itgetest moeten worden ten 
bate van de instandhouding van het meergeulenstelsel 
in de Westerschelde.

Waterstanden
Door een verruim ing van de vaargeul treedt er een ver
hoging van de waterstand op van ongeveer 5 cm bij 
extreme storm. Deze verhoging is echter klein ten
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opzichte van de verhoging door autonom e m orfo log i
sche ontw ikke ling en zeespiegelstijging.

6.4.5 Externe effecten in de S-MER
[Criteria 10,13]
Onder'externe effecten' is onderzoek gedaan naar:
• effecten op luch tkw alite it en klimaatsverandering;
• effecten op geluid;
• effecten op congestie, m ob ilite it en modal split (ver

deling van goederenstromen naar vervoerwijze).

Deze effecten hebben hun weerslag op het woon- en 
leefmilieu.
Onderstaande beschouwing van de externe effecten 
heeft betrekking op het studiegebied in en rond het 
Schelde-estuarium.

Lucht
In de autonom e ontw ikke ling to t 2010 en 2030 zal de 
omvang van de pro jectgebonden containertransporten 
in het studiegebied vrij sterk toenemen en ais gevolg 
daarvan nemen de emissies van schadelijke gassen 
zoals C02 toe. Ais gevolg van de verruim ing nemen 
deze emissies nog meer toe.Voor de zeescheepvaart 
werd in het S-MER enkel de containervaart in beschou
w ing genomen. Deze draagt ten opzichte van alle 
transportm odi (projectgebonden weg-, raii- en binnen- 
vaartverkeer van containers) 35% bij aan de tota le C02- 
emissies,zowel in de autonom e ontw ikke ling ais in de 
projectalternatieven. De genoemde toename dient 
echter genuanceerd te w orden.Zo is in het S-MER 
slechts marginaal rekening gehouden met te verwach
ten veranderingen in de scheepsbouw, brandstofver
bru ik en -samenstelling en regelgeving. Ook is geen 
berekening gemaakt van de luchtemissie behorende 
bij het to ta le aantal scheepsbewegingen, met inbegrip 
van de conventionele zeescheepvaart. In het maximale 
economische groeiscenario (dat in de S-MER gehan
teerd is),zal d it aantal in 2030 met 3 % afnemen. Bij
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kleinere economische groei zal deze afname uiteraard 
groter zijn. Overigens bepaalt de EU-NEC richtlijn  dat 
scheepvaartemissies niet to t de nationale emissies 
gerekend moeten worden

Kennis om trent emissies van de zee- en binnenvaart in 
het algemeen en van de containersector in het b ijzon
der is beperkt.

Geluid
In de S-MER zijn ook de effecten voor geluidsbelaste 
habitatgebieden onderzocht en de effecten op geluids- 
gehinderden binnen het studiegebied. Ook nu weer 
zijn de effecten binnen het studiegebied vooral te ver
klaren u it meer zeevaart en meer aan- en afvoer van 
goederen via de Antwerpse haven bij verruim ing. Effec
ten op geluid in en rondom  Antwerpen of buiten het 
studiegebied zijn niet onderzocht.

Kennis om trent bronvermogen van varende zee- en 
binnenvaartschepen is niet o f nauwelijks bekend. 
Onderzoek naar geluid heeft zich in het verleden voor
al gericht op het laden en lossen van schepen in de 
haven.

Geluidsbelaste habitatgebieden
Het onderzoek laat zien dat bij verruim ing en hoge 
economische groei het oppervlak aan habitatgebied 
dat geluidsbelasting onderv ind t van scheepvaart met 
920 ha kan toenemen (ongeveer 5%). H ierbij is evenwel 
uitgegaan van een bronvermogen van 113 dB(A), dat in 
de tijd  niet verandert. Aangenomen mag echter w or
den dat ook scheepsmotoren in de toekom st geluidsar
mer zullen worden en dat het areaal aan geluidsbelaste 
gebieden zal afnemen.

Geluidsgehinderden
Voor de scheepvaart is deze contour niet relevant om 
dat die niet raakt aan geluidsgevoelige bestemmingen.



Algemeen kan gesteld worden dat de geluidseffecten 
van het w egtransport zich enkel lokaal voordoen, met 
name op de ring rond Antwerpen en de A4/A12 in 
Nederland/Vlaanderen en in mindere mate op de overi
ge wegen rondom Antwerpen. Voor het railverkeer zijn 
de effecten gering. Geen onderscheid kan worden 
gemaakt tussen de verschillende verruim ingsalternatie- 
ven. De effecten op de geluidsbelasting door de b in 
nenvaart zijn te verwaarlozen.

Congestie, m obiliteit en modal split
De effecten van de verruim ingsalternatieven op de 
bereikbaarheid binnen het studiegebied doen zich 
naar verwachting vooral op lokaal niveau voor op het 
ontslu itend wegennet rond het havengebied van A n t
werpen. De verkeerstoename is in absolute cijfers aan
zienlijk, maar in vergelijk ing met de tota le hoeveelheid 
verkeer in het studiegebied is de toenam e zeer 
beperkt.

De verruim ing zorgt in belangrijke mate voor een 
modal shift (verschuiving in vervoerwijze) van wegver
voer naar de binnenvaart en in mindere mate naar het 
spoorvervoer.

6.4.6 Ecologische aspecten, biodiversiteit 
en kraam- en kinderkamerfunctie

[Criteria 7,8]

Onderzoeksopzet
De ecologische effecten van een verru im ing van de 
vaarweg worden het best voorspeld aan de hand van 
de veranderingen in de habitattypen die voor het func
tioneren van het estuarium het belangrijkste zijn. De 
arealen van deze leefgebieden (geulen, ondiepwater- 
gebieden, platen, slikken en schorren) kunnen ais 
gevolg van drie invloeden veranderen:

• ingrepen (zoals verruimen van de vaargeul en stor
ten van baggerspecie), deze effecten zijn structurele 
verschuivingen in het systeem;

• autonom e ontw ikke lingen,zow el met een natuurlij
ke oorzaak ais tengevolge van eerdere ingrepen, ook 
d it zijn structurele verschuivingen in het systeem;

• natuurlijke fluctuaties, deze effecten zijn niet structu
reel.

Onzekerheden in ecologische relaties 
en ontwikkelingen
U itgangspunt voor de beschrijving van de effecten is 
de in het m orfologisch onderzoek berekende bodem, 
met (m odel)bandbreedten voor oppervlakten interge- 
tijdengebied. Deze is toegeleverd aan het tw eedim en
sionale waterbewegingspakket dat de oppervlakten 
van de onderscheiden fysiotopen (met bijbehorende 
m odelbandbreedten) vertaalt naar natuurtypen en 
hab ita ttypen .Vanwege de opeenstapeling van onze
kerheden, geven de cijfers een richting aan van de 
effecten op ecologisch belangrijke gebieden.

Aangezien het met het gebruikte m orfologische model 
niet m ogelijk  is eventuele aangroei of afslag van schor
ren te voorspellen,zijn in het rapport'E ffectvoorspel- 
ling Natuur'schorren verder niet ais apart natuurtype 
onderscheiden.

De tijdshorizon van deze keten van effectvoorspellin- 
gen is relatief kort, nam elijk van 2001-2010. Het lange- 
term ijn  karakter van morfologische ontw ikkelingen in 
aanmerking genomen, is d it vanuit morfologisch en 
dus ook vanuit ecologisch oogpunt w e llich t té kort. 
Binnen het m orfologisch onderzoek zijn globale 
inschattingen gemaakt voor de langere term ijn  (2030). 
Deze resultaten zijn echter niet bruikbaar om ecologi
sche effecten te bepalen, om dat voor de periode daar
na geen hydrodynamische berekeningen zijn 
uitgevoerd. Voor de ecologische effecten van verrui-
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ming is derhalve noodgedwongen niet verder gekeken 
dan 2010.

Vanuit de ecologie (met name het bodemleven en 
daarvan afhankelijke vissen en vogels) zijn de laagdy
namische ondiepwatergebieden en in tergetijdengebie- 
den het meest interessant. Lage dynamiek is gekoppeld 
aan een bepaalde snelheid van de w aterstrom ing en 
resulteert in slibrijke, voedselrijke ondiepw atergebie
den en intergetijdengebieden (slikken, platen en schor
ren).

Effecten op arealen
De voorspellingen bij verruim ing to t een diepgang van
13,10 meter (met de oude stortstrategie) op basis van 
de m orfologische modelberekeningen en een waterbe- 
wegingsm odel, geven aan dat voor de laagdynamische 
ondiepwatergebieden en de intergetijdengebieden de 
veranderingen klein zullen zijn. A fhankelijk van de 
gekozen gebiedsbegrenzingen (areaal) in de uitgangs
situatie,z ijn  de veranderingen in het zoute deel (m on
ding to t Hansweert) m ogelijk significant. In het brakke 
deel zijn de veranderingen in ondiep water positief en 
neutraal in het intergetijdengebied.

Verandering (aanpassing leidend to t morfologische 
verbetering) van de stortstrategie (meer storten in het 
ooste lijk deel en meer in de hoofdgeul) zal in het zoute 
deel leiden to t verdere achteruitgang van het areaal 
laagdynamisch ondiep water, maar to t om buig ing van 
de achteruitgang in het laagdynamische in te rgetijden
gebied.Voor het brakke deel is de uitw erking anders
om: daar zal de verandering van de stortstrategie ju is t 
to t een afname van het laagdynamische in te rgetijden
gebied leiden. De absolute voor- of achteruitgang in 
arealen valt niet te voorspellen, maar zal waarschijn lijk 
niet zeer groot zijn. Aangezien de richting in beide eco
logische zones tegengesteld is, laat een voorspelling
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voor de Westerschelde (zout en brak) een kleiner effect 
zien.

Biodiversiteit
Gezien de geringe effecten op de arealen in de voor
spellingen is het niet waarschijn lijk dat tengevolge van 
de voorgestelde ingrepen meetbare veranderingen in 
de b iodiversite it zullen optreden. Bij verdere achteru it
gang van het areaal laagdynamische ondiepw aterge
bieden zal het potentië le kraam- en kinderkamer- 
gebied voor jonge vis en garnaal worden verkleind.

6.4.7 Externe veiligheid
[Criterium 10]
Met de groei van de economie zal het vervoer van 
gevaarlijke stoffen toenemen en daarmee ook de daar
aan verbonden risico's. De verwachting is dat daardoor 
in 2030, uitgaande van een hoge economische groei, 
op de Boulevard van Vlissingen de norm voor het 
plaatsgebonden risico zal worden overschreden. Het 
groepsrisico bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is 
bij Terneuzen relatief gezien het hoogst en kan in de 
toekom st, uitgaande van een scenario met hoge eco
nomische groei, de daarvoor gehanteerde oriënterende 
waarde overschrijden.

Oorzaak hiervan is de sterke stijg ing (factor 2,85) van 
het vervoer van brandbare gassen over de Schelde, die 
in d it scenario w ord t verwacht. Bij een meer gematigde 
toename van d it transport (factor 1,73), waar het 
Havenbedrijf van Antwerpen vanuit gaat, zullen ook in 
2030 de grenswaarden voor het plaatsgebonden risico 
nergens worden overschreden. In Terneuzen w ord t in 
dat geval het groepsrisico kleiner, maar overschrijdt 
nog wel de oriënterende waarde.

Wel o f niet verruimen van de vaarweg maakt in deze 
ontw ikke ling van de risico's rond het vervoer van 
gevaarlijke stoffen niet o f nauwelijks verschil. Oorzaak



daarvan is dat de verruim ing voornam elijk kansen 
b iedt om ook in de toekom st de verwachte grotere en 
dieper stekende containerschepen in Antwerpen te 
kunnen ontvangen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen 
v ind t op een ander type schepen plaats. Groei of afna
me van de risico's is daarmee van andere factoren 
afhankelijk dan van het wel o f niet verruimen van de 
vaarweg. D it betekent n iettem in dat inzet nodig zal zijn 
om de risico's ook in de toekom st aanvaardbaar te hou
den en voor een adequate ram penbestrijd ing op de 
rivier.

6.5.1 Ontwik- 
kelingsschets 
zien ais één inte
graal plan of pro
ject in de zin van 
artikel 6 van de 
Habitatrichtlijn 
Conform de bepalin
gen in art. 6 van de 
H abita trich tlijn  is 
voor de maatregelen 
en projecten in de 
Ontwikkel ingsschets 
een zogenoemde 
'passende beoorde
ling 'gem aakt. Deze 

passende beoordeling is prim air gericht op verruim ing 
van de vaargeul, maar moet worden geplaatst in de 
context van het integrale maatregelenpakket voor vei
ligheid, toegankelijkheid en natuurlijk- heid u it de Ont- 
w ikkelingsschets.Ze kan daardoor niet Ios worden 
gezien van het fundam enteel streven naar een gunsti
ge staat van instandhouding conform  artikel 4 van de 
Vogelrichtlijn  en artikel 6.1 van de H abitatrichtlijn .

6.5 Habitattoets

Ais referentiekader voor de beantwoording van de 
vraag of met dat integrale maatregelenpakket een 
gezond en dynamisch estuarien ecosysteem dichterb ij 
w ord t gebracht, is het streefbeeld voor natuurlijkheid 
u it de Langetermijnvisie gebruikt.
Met dat streefbeeld en met de voor 2010 geplande 
maatregelen voor natuurontw ikkeling, w ord t tevens 
vooruitgelopen op en richting gegeven aan de formele 
vaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen.

De Ontwikkelingsschets 2010 kan worden beschouwd 
ais:
1 een beheerplan ex art, 6.1 van de H abita trichtlijn  dat 

b ijdraagt aan de instandhouding van de speciale 
beschermingszones in het kader van de Vogel- en 
Habitarichtlijn  in het Schelde-estuarium;

2 een plan ex art. 6.2 van de H abita trich tlijn  dat voor
ziet in de passende maatregelen om ervoor te zor
gen dat de kw alite it van de natuurlijke habitats en 
de habitats van soorten in de speciale bescher
mingszones niet verslechtert.

6.5.2 Passende beoordeling
Strikt genomen behoeft op basis van de uitkomsten dan 
geen passende beoordeling ex art. 6.4 van de Habitat
richtlijn meer te worden uitgevoerd naar de effecten van 
de verschillende maatregelen op de natuur.
Er is echter voor gekozen om die beoordeling toch vol
ledig (op strategisch niveau) u it te voeren, gelet op het 
belang van het dossier, de aanwezige basis aan m u lti
d isciplinair onderzoek en de restonzekerheden.Wat d it 
laatste betreft is niet u itgesloten dat nieuwe inform atie 
en kennis die u it onderzoek in vervolgfasen beschik
baar kunnen komen, eventueel kunnen leiden to t een 
b ijstelling van de inzichten over de effecten van maat
regelen op de natuur.

De passende beoordeling voor de verruim ing van de 
vaargeul heeft plaatsgevonden in deze strategische
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fase van het opstellen van de Ontwikkelingsschets. Dit 
w il zeggen.dat in beginsel de passende beoordeling 
nog steeds moet worden uitgevoerd in de form ele ver
volgstappen: de project- of inrichtingsfase en de ver
gunningenfase. De u it de beoordeling in de planfase 
verkregen inform atie behoeft dan niet opnieuw  te w or
den onderzocht.

Voor de veiligheidsmaatregelen in de Zeeschelde, voor
zover deze betrekking hebben op GOG's in com binatie 
met natuurontw ikke ling en voor de overige maatrege
len voor estuariene natuurontw ikke ling in deW ester- 
schelde en in de Zeeschelde, is de verwachting dat 
deze een bijdrage leveren aan de goede staat van 
instandhouding en het daaropgerichte beheer van het 
gebied ais natuurgebied. Op grond hiervan kan voor 
deze maatregelen, ook in vervolgfasen, een passende 
beoordeling achterwege blijven.

Voor de overige veiligheidsmaatregelen in de O ntw ik
kelingsschets,zoals de verhoging o f aanleg van dijken 
in de Zeeschelde,zal in de inrichtings- en projectfase 
moeten worden onderzocht of deze aan een passende 
beoordeling moeten worden onderworpen.
Voor de GOG's die niet worden ingericht voor natuur 
zijn in het algemeen geen significant negatieve effec
ten te verwachten.W el kan er lokaal bestaande natuur 
verdw ijnen door de aanleg van ringdijken o f overloop- 
dijken.

De effecten van maatregelen op de natuur zijn opge
nomen in bijlage 4.
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7 Toelichting op de voorgestelde besluiten over natuurlijkheid

7.1 Streefbeeld natuurlijkheid
Voor natuurlijkheid is een geactualiseerd streefbeeld 
nodig ten behoeve van de doelen in 2010. De onder
staande tekst is ontleend aan het streefbeeld voor 2030 
van de Langetermijnvisie, maar dan verder ingevuld en 
geconcretiseerd voor de periode to t 2010.

Ais één van de belangrijkste estuaria met een volledig 
eb- en vloedregim e en complete zoet-zoutgradiënt in 
Europa, is het van g root belang om het estuariene eco
systeem van de Schelde, met al zijn typische habitats 
en levensgemeenschappen, te behouden en waar 
m ogelijk  te versterken.
Omdat de ecologische waarden van het estuarium al 
decennia lang achteruitgaan en die achteruitgang ook 
nu nog steeds doorgaat, is het noodzakelijk om die 
neergaande trend te keren en om te buigen in een 
opwaartse trend. De ecologische onderzoekers hebben 
aangegeven dat d it op term ijn  m ogelijk is, ais er vol
doende ruim te is voor natuurlijke dynamische,fysische, 
chemische en biologische processen. De extra ruim te 
die de rivier nodig heeft om nieuwe en robuuste estu
ariene natuur te kunnen ontw ikkelen, is door hen voor 
2010 berekend op circa 2.000 ha34, in ongeveer gelijke 
mate te verdelen over de Zeeschelde in Vlaanderen en 
over de Westerschelde in Nederland.

7.2 Onderzochte alternatieven voor 
natuurlijkheid

Om een keuze tussen alternatieve natuurmaatregelen 
te kunnen maken, is eerst een voorstudie gehouden 
om potentië le maatregelen te identificeren. Het resul
taat daarvan is verwerkt in het rapport'Voorste l voor 
natuurontw ikkelingsm aatregelen', een overzicht van

maatregelen die ecologen nodig achten om het streef
beeld natuurlijkheid voor 2030 van de Langeterm ijnvi
sie te kunnen realiseren. Deze voorstellen konden, 
vanwege de hoeveel
heid, niet alle binnen 
het tijdsbestek van 
de voorbereiding 
van de O ntw ikke
lingsschets op hun 
effecten worden 
onderzocht. Daarom 
is gekozen voor een 
aanpak waarbij enke
le maatregelen zijn 
geselecteerd die 
voor het effectenon- 
derzoek ais voorbeel
den kunnen dienen.

Ais voorbeelden zijn geselecteerd:
• habitatgerichte maatregelen, verspreid over het hele 

plangebied;
• procesgerichte maatregelen in de Westerschelde 

(Braakman, Zimmerman polder, Hellegatpolder, Ser- 
Arendspolder en Molenpolder);

• procesgerichte voorbeeldmaatregelen in het grens
gebied (Hedwigepolder, gedeelte van Prosperpol- 
der);

• voorbeeldmaatregelen in de Durmevallei;
• voorbeeldmaatregelen in de Kalkense Meersen 

(nabij Wetteren).
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Van de voorbeelden van procesgerichte maatregelen 
zijn alternatieven onderzocht in de vorm van g roo t
schalige maatregelen, m iddelgrote maatregelen en een 
com binatie van kleinschalige maatregelen. Daarbij is 
onderscheid gemaakt tussen de effecten van maatre
gelen bij een volled ig ruim te geven aan het estuarium 
door het verplaatsen van dijken (ontpolderen), en het 
beperkt ru im te geven aan het estuarium door de 
inrichting van gebieden met gecontroleerd geredu
ceerd getij.

7.3 Bestuurlijke afwegingen over de 
alternatieven voor natuurlijkheid

Voor de invulling van het thema natuurlijkheid, is op 
basis van onderzoek, overleg en advies gekozen voor:
• 'ru im te voor de riv ier'a ls leidend principe;
• benoemen van een basispakket aan natuurpro jec

ten;
• aangaan van een inspanningsverplichting om d it 

basispakket aan te vullen;
• benutten van m ogelijkheden voor combinaties met 

andere functies;
• ru im te reserveren voor natuur ais reserve voor toe 

komstige com pensatieverplichtingen.

Hieronder volgen 
puntsgewijs de 
belangrijkste over
wegingen bij d it 
besluit. De resultaten 
van onderzoek en 
van overleg en 
advies, waar deze 
overwegingen op 
zijn gebaseerd, w or
den daarna op 
hoofd lijnen behan
deld.

Braakmanhaven

De afwegingen:
• Gestart w ord t met proces is een basispakket van 

maatregelen. Misschien enigszins bescheiden voor 
de Westerschelde en nog niet concreet genoeg voor 
de Zeeschelde, maar het markeert wel de inzet voor 
een evenw ichtige ontw ikke ling van economische en 
ecologische waarden en van een passende rol van 
het Schelde-estuarium in het Europese netw erk van 
waardevolle en om die reden te herstellen en in 
stand te houden natuur.

• Bij het uitwerken van de keuze om de rivier meer 
ruim te te geven, blijken gebieden waar een gecon
troleerd gereduceerd getij w ord t toegelaten de 
beste com binatie te bieden van veiligheid tegen 
overstromen, natuurontw ikke ling en draagvlak in de 
samenleving. Om die reden is waar m ogelijk  voor die 
invulling gekozen.

Selectie van projecten
Meer specifiek volgen hier de belangrijkste overwegin
gen bij de keuze voor projecten ais onderdeel van het
basispakket.

Vlakte van de Raan
• aanwijzing ais 'zeereservaat' sluit het beste aan bij 

een door ecologen aanbevolen strategie van 'niets 
doen 'in  d it deel van het m ondingsgebied;

• de maatregelen zijn een substantiële aanvulling op 
het bestaande beleid en eerdere aanmelding van de 
Voordelta en de Westerschelde ais speciale bescher
mingszone in het kader van de H abitatrichtlijn .

• suggesties voor natuurontw ikke ling in de vorm van 
de aanleg van een eiland of zone van ondiep water, 
zijn niet overgenomen om dat daarmee geen w inst 
voor de natuur w ord t bereikt.
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Zwin
• natuurontw ikke ling was al onderzocht en voorbe

reid;
• het project levert een positieve bijdrage aan de habi 

ta ton tw ikke ling  in het mondingsgebied;
• er ontstaan betere mogelijkheden voor recreatie 

vanuit de nabijgelegen complexen voor verblijfsre- 
creatie bij Cadzand en bij Knokke;

• de effecten op de landbouw  zijn relatief beperkt en 
er zijn geen negatieve effecten voor wonen en voor 
industrie;

• er zijn m ogelijkheden voor verdere natuurontw ikke
lingen na 2010.

Braakman
• het gebied ten noorden van de N61 heeft al een 

bestem ming ais natuur- en recreatiegebied;
• de industrie in de om geving zal geen nadeel van de 

natuurontw ikke ling ondervinden;
• vanuit een bescheiden start, aansluitend bij het hui

dige maatschappelijke draagvlak voor niet al te 
ingrijpende aanpassingen,zijn er goede perspectie
ven voor verdere natuurontw ikkelingen;

• recreanten zullen profiteren van een betere w ater
kwalite it, bij verdere natuurontw ikke ling zullen de 
baten voor de recreatie verder toenemen;

• er liggen goede kansen voor een 'zeecultuurpark' 
met een com binatie van mosselkweek en de tee lt 
van zeekraal;

• natuurontw ikke ling draagt bij aan het verbeteren 
van het woon- en vestig ingsklim aat en aan vernieu
w ing van het platteland.

Bathse Polder
• de polder b iedt gunstige perspectieven voor ecolo

gische ontw ikkeling;
• het gebied is vrij van bebouwing en natuurontw ikke 

ling is goed te combineren met bestaande plannen 
voor na tuurinrichting en waterbeheer;
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• het gebied is goed bereikbaar voor recreatie en toe 
risme vanuit Brabant.

Hedwigepolder en Prosperpolder
• doordat het gebied grenst aan het bestaande 

natuurgebied Saeftinge zal het effect van een habi- 
ta ton tw ikke ling  op deze plaats extra groot zijn;

• natuurontw ikkeling b iedt een w in-w insituatie  met 
het vergroten van de veiligheid tegen overstromen, 
zowel in Vlaanderen ais in Nederland;

• het project versterkt de ru im telijke structuur van de 
regio, vanwege noordelijke begrenzing met robuuste 
natuur van de toekom stige havenontw ikkeling op de 
linker Schelde-oever.

Durmevallei
• ook hier zijn in delen van het gebied al belangrijke 

natuurwaarden aanwezig en kan er worden aange
sloten bij bestaande impulsen om de natuur verder 
u it te bouwen;

• er liggen uitgesproken kansen voor het herstel van 
waardevolle door het getij beïnvloede natuur.

Kalkense Meersen
• er zijn in delen van 

waarden aanwezig 
en er kan worden 
aangesloten bij 
bestaande im pu l
sen om de natuur 
verder u it te bou
wen;

• de inrichting kan 
indien nodig zoda
nig worden aange
past dat het hele 
gebied kan funge
ren ais retentie- 
bekken.

het gebied al belangrijke natuur-

Kalkense Meersen



Projecten langs de Zeeschelde
• het merendeel van deze plannen is opgenom en in 

de (ontwerp) gemeentelijke ru im telijke structuur
plannen,zodat op lokaal draagvlak gerekend kan 
worden;

• door ook rekening te houden m et andere bestem
mingen, kan d it draagvlak verder worden vergroot.

Vism igratie
• Het is gekend dat de stuwdam en het sluizencom- 

plex nabij Gent een barrière vormen voor trekvissen, 
onder andere voor de rivierprik, een priorita ire soort 
onder de H abitatrichtlijn . Het herstellen of verbete
ren van de m igratiem ogelijkheden vergt geen extra 
ruim te voor de rivier en is relatief eenvoudig te reali
seren.

• Het verbeteren van m igratiem ogelijkheden voor 
trekvissen in de zijrivieren van en naar het estuarium 
zal het herstel van deze populaties in de hoofdrivier 
bespoedigen na een grote bovenafvoer. Bovendien 
zal er extra leefruim te ontstaan voor estuariene vis
sen.

Durmevallei

7.4 Resultaten van onderzoek naar alter
natieven voor natuurlijkheid

'Ruimte geven aan de riv ie r'ten  behoeve van estuarie
ne natuur kan op verschillende manieren gebeuren. Uit 
het verrichte onderzoek blijken uiteenlopende effecten 
van deze methoden voor de beoogde natuurw inst:
• Verleggen van dijken (ontpoldering) scoort het 

hoogste effect ais het gaat om het scheppen van 
gunstige condities voor estuariene natuurontw ikke
ling (estuariene m orfodynam iek, estuariene waterbe
w eging,zelfre in igend vermogen, schorontw ikkeling, 
duurzame jongschorvegetatie, bodemdieren en 
steltlopers).

• Gecontroleerd gereduceerd getij met gebruikm aking 
van w aterdoorlaten in de d ijk  scoo rt'second best'. 
Vergeleken met ontpolderen scoort een gebied met 
gecontroleerd gereduceerd getij (GGG) fractioneel 
beter in het scheppen van condities voor vergroting 
van het areaal ondiep water, vissen en brakke b iod i
versiteit.

• Met binnendijkse natuurontw ikkeling (inlagen, 
kreekherstel,'wetlands') worden de beoogde condi
ties voor estuariene natuurontw ikke ling niet gereali
seerd. Inlagen scoren alleen relatief hoog voor 
kustvogels, eendachtigen, ganzen en brakke b iod i
versiteit.

• Met buitendijkse maatregelen,zoals afgraven van 
schorren en aanleg van kribben, worden de beoogde 
condities voor estuariene natuurontw ikkeling even
min gerealiseerd. Het vastleggen van structuren gaat 
bovendien ten koste van het behoud van de natuur
lijke dynamiek van het estuarium en le id t to t star
heid. Kribben hebben wel relatief gunstige effecten 
op de hoogwaardige vorm ing van zandig slik, op 
bodemdieren en op steltlopers. Het afgraven van 
schor is gunstig voor schorplanten en duurzame 
jongschorvegetatie.
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7.4.1 Effecten op de natuur
[Criteria 1,4 en 7]
Alle onderzochte voorbeeldprojecten in deW ester- 
schelde hebben een du ide lijk  waarneembare invloed 
op meerdere graadmeters voor natuurlijkheid, die 
zodanig groot is dat in de Westerschelde ook de 
natuurlijkheid ais geheel in alle gevallen toeneem t. 
Daarbij valt op dat een zeer ingrijpende maatregel ais 
on tpo ldering van de Braakman geen substantieel gro
tere invloed heeft dan bijvoorbeeld een m iddelgrote 
on tpo ldering van de Hedwige- en Prosperpolder in het 
grensgebied. De locatie van de ontpo ldering bepaalt in 
hoge mate de effecten op de natuur.

Ook langs de Zeeschelde lijken duidelijke effecten 
waarneembaar van het onder invloed van getijden 
brengen van polders in het grensgebied. Van de andere 
twee voorbeeldprojecten heeft alleen de Durmevallei 
een substantiële invloed op de natuurlijkheid van de 
Zeeschelde. D it heeft te maken met het relatief grote 
areaal van ongeveer 300 ha dat onder invloed van 
getijden w ord t gebracht. Bij een dergelijke on tpo lde
ring w ord t bijna een vergelijkbaar areaal aan estuarie
ne natuur in de Zeeschelde bereikt ais er rond 1900 
aanwezig was.

Bij vergelijk ing van de effecten van voorbeeldprojecten 
op de natuurlijkheid van het Schelde-estuarium b lijk t 
dat vrijwel alle projecten op een of meer graadmeters 
voor natuurlijkheid een grote invloed hebben. De pro
jecten hebben naar verwachting geen negatieve effec
ten to t gevolg.

Naast de relatief grote en ingrijpende voorbeeldprojec
ten, waarin het onder estuariene invloed brengen van 
polders centraal staat,zijn ook een aantal habitatge- 
richte maatregelen verspreid over het gebied, onder
zocht op hun effecten op natuur. Het gaat hierbij 
b ijvoorbeeld om schorverjonging, afgraven van stort
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plaatsen en verdiepen of verondiepen van geulen.Van
wege de relatief geringe omvang van deze maatrege
len zal de natuurlijkheid van het Schelde-estuarium 
hierdoor nauwelijks worden beïnvloed.

7.4.2 Effecten op de komberging
[Criteria 2,9 en 10]
Een vergrote kom berg ing35 door een (m iddelgrote) 
ontpo ldering  in het grensgebied heeft een positieve 
invloed op de hydrodynamische processen en de zout- 
gradiënt. Deze positieve invloed u it zich onder andere 
in een verkleining van de getijs lag36 en een zeewaartse 
verschuiving van de zoutgrad iënt (ongeveer 5 km).

7.4.3 Effecten op het woon- en leefmilieu
[Criteria 2 ,10 ,15,16,17 en 20]
De w aterkw alite it zal door het ontstaan van nieuwe 
arealen met ondiep water met name in de Zeeschelde 
lich t verbeteren door een verbeterde zuurstofopname. 
De belevingswaarde van het landschap voor bewoners 
en gebruikers (recreatie en toerisme) zal in het alge
meen toenemen.
Dat ge ld t vooral voor 
gebieden,zoals de 
Braakman en de Kal- 
kense Meersen, waar
van de huidige 
belevingswaarde vrij 
laag is. In sommige 
gebieden die nu al 
een hoge belevings
waarde kennen,zoals 
de Hedwigepolder 
en de Durmevallei, is 
de toename van de 
belevingswaarde 
relatief beperkt.
De mate van toename is verder afhankelijk van de 
schaal en de samenhang tussen de nieuwe natuurge



bieden en de gebruiks- en belevingsmogelijkheden 
van de nieuwe natuur. De waarde van dergelijke gebie
den is b ijvoorbeeld heel groot ais er aan de randen 
mag worden gewoond (permanent en tijde lijk ) en of 
ais er recreatieve gebruikm ogelijkheden zijn zoals 
varen,fietsen, wandelen en vissen. Die mogelijkheden 
worden niet in de Ontwikkelingsschets, maar pas in de 
fase van de pro jectp lanning de fin itie f bepaald.

7.4.4 Effecten op gebruiksmogelijkheden 
en ruimtelijke ordening

[Criteria 14,17,18,20 en 21]
Bij de maatregelen in het grensgebied en de Durmeval
lei zal het aantal d irect betrokkenen (om wonenden en 
recreanten) het grootst zijn. In de overige gebieden 
gaat het slechts om enkele gebouwen en campings die

zullen moeten w or
den verplaatst. De 
kw alite it van de 
ru im telijke structuur 
verbetert, doordat de 
wijze van grondge
bru ik langs delen van 
de oevers van het 
estuarium weer meer 
gaat aansluiten bij 
het historisch grond
gebruik en die gebie
den onderling een 
meer logische 
samenhang krijgen.

Bijna de helft van de gebieden die voor na tuurontw ik
keling zijn gekozen, hebben nu al een natuurbestem- 
m ing (Zwin, Braakman-Noord, gedeelte Bathse Polder, 
gedeelte Kalkense Meersen, delen van de Durmevallei).

In het zoute deel van het estuarium le idt de maatregel 
'ru im te  voor de rivier' naar verwachting to t een zekere

mate van verzilting van de bodem in de omgeving. Dit 
legt beperkingen op aan het landbouw kundig gebruik 
van de betreffende gronden. In de fase van de pro ject
inrichting zal dat nader moeten worden onderzocht.

Nieuwe natuurontw ikkeling draagt bij aan de verbete
ring van de gebiedskw alite it en aan de eigen iden tite it 
daarvan. Zo zal b ijvoorbeeld het toeristisch-recreatieve 
imago van het gebied verbeteren. Verder zal de in tro 
ductie van vormen van zeecultuur in de zoute en brak
ke zone (u it te werken op het niveau van de 
pro jectp lanning) kunnen bijdragen aan het Zeeuws 
imago'Zeeland cu ltuu r'en 'Zee land  culinair'.Het gaat 
hier immers om duurzame teelten,zoals schelpdieren 
en zeekraal, die bijdragen aan de prachtige omgeving 
en die een diversite it aan gezonde producten van 
eigen bodem opleveren.

Het bedrijfsleven langs de Schelde onderv ind t geen 
beperkingen ais gevolg van de nieuwe natuurontw ik
keling. Het woon- en vestigingsklim aat zal door de 
natuurmaatregelen verbeteren.

7.4.5 Kosten en baten
[Criterium 21]
Aangezien bij het onderzoek voor de maatschappelijke 
kosten-batenanalyse nog geen specifieke voorstellen 
voor projecten of maatregelen beschikbaar waren, 
heeft het onderzoek zich gericht op een aantal gese
lecteerde geografisch afgebakende voorbeeldgebieden 
en typen maatregelen u it het rapport'Voorste l voor 
natuurontw ikkelingsm aatregelen 'en op kengetallen u it 
de literatuur.

Het onderzoek kende de volgende beperkingen:
• De inrichtingsm ogelijkheden van de projecten zijn 

nog in een verkennende fase, daarom konden de 
kosten en baten slechts globaal in beeld worden 
gebracht.
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• Adequate basisgegevens en kengetallen ontbreken 
om de waarde van de natuur van het Schelde-estu
arium in al zijn facetten in kaart te brengen en ver
volgens In geld u it te drukken. In de komende jaren 
zal deze leemte in kennis waar nodig worden opge
vuld.

Kosten
In het onderzoek zijn to t de kosten van een project 
gerekend: de investeringskosten, de kosten voor 
Instandhouding en exploitatie, de kosten gerelateerd 
aan het verdw ijnen van de huidige aanwending van de 
grond en de kosten van negatieve externe effecten.

De hoogte van deze kosten verschilt per type project 
aanzienlijk. Ontwikkelen van een gebied to t b innen
dijks wetland Is het goedkoopst. Daarna vo lg t ontpo l- 
deren.Het Instellen van gecontroleerd gereduceerd 
getij is relatief het kostbaarst.

De kosten van de voorbeeldprojecten bedragen 
200.000 to t ruim 400.000 euro per hectare. Dat is hoog 
in vergelijk ing met de kosten die gem iddeld worden 
besteed aan het ontw ikkelen van natuur op het land. 
Worden de kosten vergeleken met die van projecten 
voor Ruimte voor de Rivier in Nederland, dan zijn ze 
van gelijke orde van grootte.

De hoogte van de kosten w ord t met name veroorzaakt 
door de noodzakelijke infrastructurele aanpassingen, 
zoals verplaatsen van dijken en /o f sluizen.

Baten
Tegenover deze kosten staan ais baten besparingen op 
de regulatie (baggeren en zuiveren), de waarde van de 
projecten ais recreatiegelegenheid en de waarde ais 
teeltgebied voor zeecultures. Deze baten betekenen 
een hogere gebruikswaarde ais een regulerend sys
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teem, ais leefomgeving en ais vestigingsplaats van het 
betreffende gebied en een hogere bestaanswaarde.

Ondanks de beperkingen van het onderzoek, lijk t de 
conclusie gerechtvaardigd dat deze baten niet zonder 
meer en zeker niet In 
alle gevallen opw e
gen tegen de kosten 
van de projecten. Dat 
zal ook niet a ltijd 
m oge lijkz ijn .D e  
wens van het 
behoud van het 
estuariene systeem 
laat zich niet zonder 
meer in welvaartsba- 
ten uitdrukken en zo 
ook niet de maatre
gelen die daarvoor 
nodig zijn.

Het Is wel m ogelijk  om de noodzakelijke maatregelen 
te ordenen naar hun kosteneffectiv ite it. M inder kostba
re maatregelen zijn dan te prefereren boven duurdere 
oplossingen die hetzelfde effect hebben.

Vanuit de optiek van baten zijn locaties te prefereren 
met een potentieel gebruik voor recreatie, productie  of 
wonen boven locaties die nauwelijks of niet bereikbaar 
o f toegankelijk zijn.

De u ite inde lijk  gekozen projecten voldoen aan beide 
aspecten: ze zijn kosteneffectief en er zijn potentië le 
baten. In het vervolgspoor m oet d it nader worden u it
gewerkt.

kfi-âü



voetnoten

1 BOWS-plus is het Bestuurlijk Overleg Westerschelde Inclu
sief de daarin vertegenw oord igde  belangengroeperingen.

2 Een gecontro leerd  overstrom ingsgebied (GOG) Is een 
gebied dat op gecontro leerde w ijze ais wateropvangge- 
bled kan dienen bij extreem  hoge waterstanden.

3 Bij een risicobenadering w o rd t niet u itgegaan van één 
overal te  bereiken veiligheidsniveau, maar w o rd t per loca
tie  bekeken w elk p ro fijt, In de zin van verm eden schade, 
bepaalde veiligheidsm aatregelen opleveren.

4 Bron: Rotterdam M unicipal Port M anagem ent, Knowledge 
Centre Port and Industry. Dit be tre ft de havens van Ham
burg, Bremen, Rotterdam, Antw erpen, Zeebrugge en Le 
Havre.

5 Bron: Verru im ing van de vaarweg van de Schelde, een 
m aatschappelijke kosten-batenanalyse, CPB, 2004.

6 De jaarlijkse kans op overlijden op een bepaalde locatie 
ais een rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaar
lijke stoffen.

7 De jaarlijkse kans dat een groep personen ove rlijd t door 
een ongeval m et gevaarlijke stoffen.

8 Actualisatie Risicoanalyse (Wester)Schelde, opgeste ld ais 
vervolg op het M em orandum  over Externe Veiligheid van 
maart 2002 (zie bijlage 1).

9 Het Slgmaplan u it 1977 bevat een g roo t aantal werken 
om  de ve ilighe id  tegen overstrom ingen te verbeteren. 
Deze werken zijn Inm iddels vrijw e l vo ltoo id . Aangezien de 
bereikte ve ilighe id  nog niet vo ldoende Is, w o rd t m om en
teel een actualisatie van het Slgmaplan opgesteld.

10 Een gecontro leerd  gereduceerd ge tij gebied (GGG) ¡seen 
In rlch tlngsvarlant van een gecontro leerd overstrom ings
gebied. In een overstrom ingsgebied met GGG w o rd t ook 
onder'no rm a le 'om stand lgheden  w ater Ingelaten door 
een reguleerbare verb ind ingen met de rivier, waardoor 
een gedem pt ge tij ontstaat In het overstrom ingsgebied.

11 De Overschelde behelst de realisatie van een verb ind ing 
tussen de Westerschelde en de Oosterschelde, In de vorm  
van een zeer breed en d iep  kanaal met een doorlaa tm ld - 
del (kering). Door het openen van de kering kan b ij extre
me storm tijen  een verlag ing van de w aterstand op de 
Westerschelde bereikt worden.

12 Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart, 
In 1839 opgerich te  Belglsch-Nederlandse organisatie voor 
het toez ich t op de scheepvaart bestemd voor Vlaamse 
Scheldehavens.

13 Doelstellingen, met de daarb ij behorende m aatregelen 
voor het behoud e n /o f herstel, voor de Instandhouding 
van natuur die onder de speciale bescherm ing valt van de 
Europese H ab ita trich tlijn .

14 Gebieden In het Schelde-estuarium  die In het kader van 
de Europese Voge l-en  H ab ita trich tlijn  vanwege hun waar
devolle natuur speciale bescherm ing genieten. Doelstel
lingen voor de Instandhouding van deze natuur, met de 
daarb ij behorende maatregelen voor het behoud e n /o f 
herstel, zijn nog n iet form eel vastgesteld.

15 Het u ite inde lijk  beoogde netw erk van waardevolle natuur 
die speciale bescherm ing gen ie t onder de Europese 
V oge l-en  H abita trich tlijn .

16 Dit gebied maakt een onderdeel u it van een gro ter 
gebied dat met betrekking to t ve ilighe id  tegen overstro
men In het kader van het Slgmaplan nog In studie Is.

17 Ook voor de om geving van speciale bescherm ingszones 
g e ld t een bescherm ingsregim e, vanwege de Invloed op 
de bescherm ingszone.

18 LTV O&M Inclusief de benodigde m on ito ring  voor de u it
voering van de projecten

19 U itgaande van de stort van baggerspecie op het land.
20 Gesteld op 5% van de In itië le  kosten van aanleg.
21 Scenario 4 uit: verslag van de Vlaamse Regering 

d.d. 19-07-2002
22 MOVE= m on ito ring  van de effecten van de 48743' verru i

m ing van 1996/1997
23 Een bed rijf (gebouw, a c tiv ite it o f functie) o f w oning, w ord t 

ais zonevreemd beschouwd, wanneer deze zowel ju rid isch  
(niet overeenstemm en met bestaande voorschriften) ais 
planologisch (onverenigbaarheid m et verschillende ac tiv i
te iten  en functies) niet In een zone thu ishoort.

24 Veiligheid van 1 /  2.500 jaar betekent dat de maximale 
waterstand ten gevolge van een storm  met een s ta tis ti
sche kans van eens In de 2.500 jaar gekeerd kan w orden.

25 Droogvallend gebied, gelegen tussen de hoog- en laag- 
w aterlljn
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26 Vertroebeling van het water doo r opgeloste en zwevende 
stoffen.

T l  Twenty feet Equivalent Unit, standaard contam ermaat.
28 Het gedeelte van het ge tij waarin een schip de tijd  heeft 

om  een haven aan te  kunnen lopen.
29 Global com pe tition , European coord ina tion  en Divided 

Europe.
30 Met een hoogte  van 3 ,4  en 7%.
31 Voor Vlissingen Is de analyse een variant opgenom en 

waarin Is a rb itra ir aangenom en dat daar In 2030 b ij hoge 
econom ische groei een overslag bereikt Is van 3,6 m iljoen 
TEU per jaar.

32 Aan de benam ingen van de verschillende stortstrategleën 
w o rd t vo lgende de fin itie  gegeven:
- oude stortstrategie: stortstra teg ie  zoals gebru ik t sedert 

de verru im ing van 1997/1998 en vastgelegd In de lopen
de W VO-vergunnmg;

- verbeterde stortstrategie: stortstra teg ie  waarvan de 
principes In het kader van de S-MER zijn opgesteld;

- flexibele stortstrategie: stortstra teg ie  die nodig Is om  In 
te  spelen op de variabele m orfo logische processen;

- a lternatieve stortstrategie: s tortstrategie w aarb ij afge
weken w o rd t van de klassieke w ijze van storten van bag
gerspecie met ais doei de m orfo log ische on tw ikke lingen  
van het estuarum  In een welbepaalde rich ting  te sturen.

33 Benodigde vergunningen In het kader van de Wet Veront
re in ig ing Oppervlaktewater.

34 In het rapport 'Voorstel voor na tuurontw lkke llngsm aatre- 
ge len 'w ord t aangegeven dat de planalternatleven aan 
Nederlandse zijde een oppervlakte  (voor aankoop en 
Inrich ting) beslaan van o rdegrootte  3.000 ha. Deze orde- 
g roo tte  betre ft de taakstelling voor 2030. Daarvan afge
leid Is voor 2010 uitgegaan van 1/3 deel daarvan. Voor het 
Vlaamse deel Is u itgegaan van een vergelijkbare taakstel
ling.

35 Totaal beschikbare ruim te voor de opvang van het ge tij In 
het estuarium .

36 Het gem idde lde verschil tussen de hoog- en laagwaters- 
tanden.
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bijlage 1 Hoofdlijnen Langetermijnvisie en afspraken

In de voorgeschiedenis van de Ontwikkelingsschets 
spelen het rapport'Langeterm ijnvis ie  Schelde-estu- 
arium 'en de daarover gemaakte afspraken een grote 
rol. Deze afspraken zijn vastgelegd In de zogenaamde 
Memoranda van Overeenstemming, getekend In Kallo 
en Vllsslngen.

Zoals vastgelegd In het Projectplan voor de Ontw ikke
lingsschets Is de doelstelling van het project:'een door 
de bevoegde bewindslieden van Nederland en Vlaan
deren u ite rlijk  tegen december 2004 vastgesteld, Inte
graal en onderbouwd pakket van maatregelen voor de 
m iddellange term ijn  met betrekking to t het Schelde- 
estuarlum, die vervolgens nader zullen worden u itge
werkt. D it pakket van maatregelen leent zich voor 
goede besluitvorm ing, weerspiegelt op evenwichtige 
wijze de wederzijdse wensen en belangen, en beant
w oord t aan het Streefbeeld 2030,zoals beschreven Is In 
de Langetermijnvisie Schelde-estuarlum.'

De Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarlum zal 
dan ook bestaan u it een aantal mogelijke deelprojec
ten, ¡nel. alternatieven, waarvoor voldoende maat
schappelijk draagvlak bestaat en die dermate concreet 
zijn dat op het politieke niveau kan bepaald worden 
welke projecten verder In het kader van de daartoe 
voorziene w ette lijke  procedures concreet moeten u it
gewerkt worden.

H ieronder worden de belangrijkste elementen u it de 
Langeterm ijnvisie Schelde-estuarlum en u it verschillen
de memoranda weergegeven.

1.1 Hoofdpunten streefbeeld Langeter
mijnvisie Schelde-estuarium

Op 18 januari 2001 Is door deTechnlsche Scheldecom- 
mlssle de Langeterm ijnvisie Schelde-estuarlum vastge
legd. In deze visie speelt de samenhang van drie 
functies een hoofdrol, namelijk veiligheid tegen overs
trom en, toegankelijkheid van de Scheldehavens en 
natuurlijkheid van het fysische en ecologische systeem. 
Tijdens de visievorm ing werd het Schelde-estuarlum 
ais één systeem benaderd. In de Langetermijnvisie 
komen de drie functies herkenbaar naar voren en 
w ord t hun samenhang benadrukt.

In het'S treefbeeld 2030 'worden de doelen verwoord 
die over dertig  jaar bereikt zouden moeten zijn. Het 
streefbeeld geeft daarmee de richting aan voor maat
regelen die op korte en m iddellange te rm ijn  genomen 
zullen worden.

Het hoofddoel van de Langetermijnvisie Is ais vo lg t 
geformuleerd:
Het Schelde-estuarium is in 2030 een gezond en 
m ultifunctioneel estuarien watersysteem dat op 
duurzam e wijze gebruikt wordt voor menselijke 
behoeften.

Dit hoofddoel Is u itgew erkt In de volgende v ijf kenmer
ken:

De in s tandhoud ing  van de fysieke kenm erken  van h e t estuarium  
is u itg ang spu n t van beh eer en beleid

In 2030 zijn de fysieke systeemkenmerken: een open en 
natuurlijk  m ondlngsgebled, een systeem van hoofd- en 
nevengeulen met tussenliggende platen en ondlepwa- 
tergebleden In de Westerschelde en een riviersysteem 
met meanderend karakter In de Zeeschelde. Daarnaast

ontwikkelingsschets-bijlage 1 | 7 4



tre ft men een grote diversite it aan van schorren, slikken 
en platen In zout, brak en zoet gebied, gecombineerd 
met natuurlijke oevers.

Maximale veiligheid is belangrijke bestaansvoorwaarde voor
beide landen

In de toekom st w ord t sterk rekening gehouden met 
effecten van zeespiegelstijging en klim aatswijziging. 
Alhoewel absolute veiligheid tegen overstrom ingen 
niet gegarandeerd kan worden, Is het veiligheidsniveau 
In het gebied maximaal binnen de maatschappelijk 
aanvaarde grenzen van risico's en flnancleel-technlsche 
haalbaarheid. De consequenties voor de veiligheid van 
menselijk Ingrepen In het estuarium zijn gecompen
seerd door aanvullende maatregelen.

Ais trekpaard voor de welvaart zijn de Scheldehavens optimaal
toegankelijk

Optim alisatie van toegevoegde waarde en werkgele
genheid in com binatie met duurzaam rulmtemanage- 
ment van de havens vormen in de toekom st de 
u itgangspunten van beleid. Gebaseerd op optim ale 
achterlandverbindingen via alle m ogelijke transport
m iddelen (weg, spoor, water en p ijp le id ing) en vo l
doende ruim te voor de ontw ikke ling van 
havengerelateerde bedrijventerreinen zijn de Schelde
havens ook In 2030 een belangrijke economische 
motor.Voor de diepte van de vaarweg Is een evenwicht 
gevonden tussen de soclaal-economlsche kosten en 
baten en het Instandhouden van de fysieke en natuur
lijke systeemkenmerken van het Schelde-estuarlum, 
binnen maatschappelijk geaccepteerde grenzen van 
externe-velllgheldsrlslco's van het transport.

Het estuarien ecosysteem is gezond en dynamisch
De unieke waarde van het estuarium (mondingsgebied 
to t Gent) is in 2030 maatschappelijk erkend én vastge
legd conform EU-rlchtlljnen In de nationale wetgeving 
met betrekking to t b iodiversite it en habitatbescher-
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mlng van Nederland en België. Ais één van de belang
rijkste estuaria met een volledig eb- en vloedreglm e en 
complete zoet-zoutgradlënt In Europa Is het estuarlene 
ecosysteem, met al zijn typische habitats en levensge
meenschappen langs de zoet-zoutgradlënt, behouden 
en waar m ogelijk  versterkt. Er Is voldoende ruim te voor 
natuurlijke dynamische fysische, chemische en b io log i
sche processen, om dat deze essentieel zijn voor de 
m orfologische en ecologische karakteristieken en om 
de estuarlene gradiënt te behouden. De w aterkw alite it 
Is niet meer lim iterend voor het ecosysteem.

Nederland en Vlaanderen werken bestuurlijk-politiek
en operationeel samen 

In 2030 Is het beleid en beheer van het Schelde-estu
arlum tussen Nederland en Vlaanderen afgestemd. De 
samenwerking met scheepsbegeleldlng, onderzoek, 
evaluatie en m onitoring Is In 2030 vertaald In geza
m enlijk  technisch en nautisch beleid voor het estu
arium, met duidelijke, voor het beheer hierop 
afgestemde, afspraken over de bevoegdheden en ver
antwoordelijkheden van de bestuurlijke organen In 
belde landen. In 2030 zijn beslissingen van bestuursor
ganen gebaseerd op de resultaten van een gezamenlijk 
beheerd, reeds langlopend m onito ring- en onderzoeks
programma naar de fysische, biologische, chemische en 
andere relevante parameters van het estuarium. Daar
door kunnen Ingrepen geëvalueerd worden en zonodig 
bijgesteld.



1.2 Memorandum van Kallo
Op 5 februari 2001 is door de ministers Netelenbos 
(m inister van Verkeer & Waterstaat In Nederland) en 
Stevaert (m inister van M ob ilite it, Openbare Werken & 
Energie In Vlaanderen) te Kallo een eerste mem oran
dum over de Langeterm ijnvisie getekend. Dit mem o
randum bevat onder meer de volgende afspraken.

Ten aanzien van de te  volgen procedures rond de 
aanpak van alle aspecten van de Langetermijnvisie 
Schelde-estuarium :

• De Langeterm ijnvisie zal worden onderworpen aan 
een gem eenschappelijk com m unicatietra ject met de 
bij het Schelde-estuarlum bestuurlijk betrokkenen 
en andere belanghebbenden; deze Inbreng zal een 
belangrijke rol spelen In de beleidsvoorbereiding In 
belde landen.

• Met Inachtnem ing van het voorgaande kennen de 
ministers aan de politieke en jurid ische beslu itvor
ming over de bevindingen van die Langetermijnvisie 
de hoogste p rio rite it toe; de Im plem entatie van de 
daaruit resulterende besluiten zal voortvárend ter 
hand worden genomen; In d it verband streven zij 
ernaar dat de Vlaamse regering haar positie Inzake 
de Langetermijnvisie bepaalt per u ltim o 1 jun i 2001, 
en dat de Nederlandse regering haar standpunt 
u ite rlljk  een ha lfjaar na de Vlaamse positiebepaling 
kenbaar maakt.

• Na de wederzijdse positiebepaling streven de minis
ters ernaar, In leder geval de Internatlonaal-polltleke 
besluitvorm ing en de voorbereiding van de Interne 
besluitvorm ing ten aanzien van de Im plem entatie 
van de Langeterm ijnvisie waar m ogelijk  parallel te 
doen plaatsvinden; over het verdere procedurever- 
loop zullen nadere afspraken worden gemaakt.

Ten aanzien van de samenwerking met betrekking  
to t het Scheldegebied en de organisatie van die 
samenwerking:

• Het grote belang van samenwerking tussen Neder
land en Vlaanderen Inzake de bescherming en het 
gebruik van het Schelde-estuarlum w ord t volledig 
onderkend.

• De Langetermijnvisie Schelde-estuarlum biedt een 
kader waarbinnen die samenwerking niet alleen ver
der gestalte maar tevens een Integraal karakter zal 
krijgen; verdergaande samenwerking zou zich die
nen te richten op de bescherming en het gebruik 
van het estuarium ,zijn  systeemkenmerken en func
ties, waaronder In het bijzonder de veiligheid, de toe
gankelijkheid en de natuurlijkheid, alsmede het 
daarop toegesneden onderzoek en de m onitoring 
van de effecten van maatregelen op het systeem en 
de functies.

• De ministers dragen de Technische Scheldecommls- 
sle op om afspraken voor te stellen om toekom stige 
akkoorden over noodzakelijke, onderling overeenge
komen werken ten behoeve van de veiligheid, de 
toegankelijkheid en de natuurlijkheid zo voortvá
rend m ogelijk u it te voeren.

• De ministers dragen de Technische Schelde- 
commlssle op om, In nauwe samenwerking en 
onderlinge afstemming met de Permanente Com
missie van Toezicht op de Scheldevaart, de verder
gaande wijze van samenwerking op hoofdlijnen 
nader u it te werken voor wat betre ft de ínhoud, de 
aard en bedoelingen, de organisatie en de wijze van 
vastlegging van die samenwerking, en hierover u iter
lljk  1 december 2001 voorstellen te form uleren.
Bij deze u itw erking kan de benadering die Is gevolgd 
bij het door de Permanente Commissie uitwerken 
van het gemeenschappelijk nautisch beheerscon- 
cept ais Inspiratiebron dienen.
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1.3 Memorandum van Vlissingen
Op 4 maart 2002 is door de Vlaamse m inister Stevaert 
(vice-premier en m inister van M ob ilite it, Openbare Wer
ken en Energie In Vlaanderen) en de Nederlandse 
m inister Netelenbos en de Nederlandse staatssecretaris 
De Vries (belden van het m inisterie van Verkeer & 
Waterstaat) het tweede memorandum Inzake de Lan
geterm ijnvisie ondertekend te Vllsslngen. D it mem o
randum bevat onder meer de volgende afspraken.

Ten aanzien van de samenwerking met betrekking  
to t het Schelde-estuarium, en de organisatie van 
die samenwerking:

1 Vlaanderen en Nederland zullen, op basis van het 
Streefbeeld 2030 van de Langetermijnvisie Schelde- 
estuarlum en de belde In de aanhef van d it mem o
randum genoemde regeringsstandpunten, ais 
gezamenlijk u itgangspunt voor het beleid en beheer 
op m iddellange term ijn  een schets opstellen (ont
w ikkelingsschets 2010 Schelde-estuarlum). Het 
Streefbeeld 2030 Is aldus samen te vatten dat het 
beleid moet worden gericht op het Instandhouden 
van de fysieke systeemkenmerken van het estuarium 
en op het optimaal samengaan van veiligheid, toe
gankelijkheid en natuurlijkheid binnen het Schelde- 
estuarlum.

2 Uitgaande van het Streefbeeld 2030 zal de Ont
wikkelingsschets 2010 Schelde-estuarlum zich met 
name richten op de m orfologie, de veiligheid tegen 
overstrom ing, de externe veiligheid, de toegankelijk
heid, de natuurlijkheid, de visserij en de recreatie; de 
schets zal tevens concrete voorstellen Inhouden voor 
een v lo tte  en correcte tenu itvoerlegg ing van de In 
de schets vervatte beleidsvoornemens.

3 De Adm inistratie Waterwegen en Zeewezen en Rijks
waterstaat krijgen ais In itiatiefnem ers gezamenlijk
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de opdracht de ontw ikkelingsschets op te stellen, en 
over de elementen daarvan In elk geval een strategi
sche m llleueffectenrapportage - met specifieke deel
studies over de veiligheid tegen overstrom ing en de 
externe veiligheid - en een maatschappelijke kosten- 
batenanalyse te verrichten, onder de randvoorwaar
den die In de respectieve regeringsstandpunten zijn 
aangegeven, met Inbegrip van de toetsing op basis 
van art. 6 van de H abltatrlchtlljn . Projecten die b in
nen 7 maanden na de datum van ondertekening van 
d it M em orandum voldoende zijn geïdentificeerd 
kunnen In de maatschappelijke kosten-batenanalyse 
worden meegenomen. Deze gezamenlijk te onderne
men studies zijn qua ínhoud en beslu itvorm ingspro
ces complex en ambitieus. U itgangspunt Is dat deze 
gezamenlijk te ondernemen studies gereed zullen 
zijn binnen 2 jaar na de datum van ondertekening 
van d it memorandum. De Technische Scheldecom- 
mlssle krijg t het mandaat, de u itgangspunten en 
randvoorwaarden voor de ontw ikkelingsschets en 
bijbehorende studies vast te stellen. De beslu itvor
ming rondom  de ontw ikkelingsschets zal met voo rt
varendheid ter hand worden genomen. Dit moet 
lelden to t politieke besluitvorm ing binnen 9 maan
den na gereedkomen van de studies.

In belde studies zullen In leder geval worden 
bestudeerd:
a de volgende scenario's voor getljongebonden 

diepgang, aan de hand van de thans In de praktijk 
voor de diverse vaartrajecten In de Schelde 
gehanteerde klelspellng:
- de nuloptie, dat w il zeggen een diepgang van

11,85 meter met een klelspellng voor het tra ject 
Vllsslngen-Deurganckdok van 12,5% - hetgeen 
overeenkomt met een diepgang van 11,60 
meter bij een klelspellng van 15%;

- een diepgang van 12,80 meter m et een klelspe
llng voor het tra ject Vllsslngen-Deurganckdok



van 12,5% - hetgeen overeenkomt met een 
diepgang van 12,50 meter bij een kielspeling 
van 15%;

- ais maximaal te onderzoeken optie: een diep
gang van 13,10 meter met een klelspellng voor 
het tra ject Vllsslngen-Deurganckdok van 12,5%
- hetgeen overeenkomt met een diepgang van 
12,80 meter bij een klelspellng van 15%; 

b een verb inding tussen de Oosterschelde en de 
Westerschelde, prim air met het oog op het verla
gen van de hoogwaterstanden bij stormvloeden; 

c een natuurontw ikkelingsplan voor het Schelde- 
estuarlum.

5 De Technische Scheldecommlssle stelt binnen 6 
maanden ten behoeve van het opstellen van de o n t
wikkelingsschets en van het verrichten van de onder 
3 bedoelde studies een gezamenlijke am btelijke pro
jectorganisatie In.Tevens stelt zij een Adviserend 
Overleg Schelde In, dat de projectorganisatie Inhou
de lijk  van advies dient, en waarin aan weerszijden 
naast de meest betrokken adm inistraties en departe
menten ook vertegenwoordigers van de provinciale 
overheden worden u itgenodigd z itting  te nemen. De 
Technische Scheldecommlssle ziet er daarbij op toe 
dat bij de uitvoering van de hierboven onder 1 t/m  4 
gegeven opdrachten -  te beginnen met de u itw er
king van de sta rtno titie  met de bouwstenen voor de 
strategische m.e.r.-procedure en van de In de maat
schappelijke kosten-batenanalyse te behandelen 
vraagpunten - regelmatig voeling w ord t gehouden 
met lokale besturen, organisaties van belanghebben
den en maatschappelijke groeperingen.

6 Op zo kort mogelijke te rm ijn  zullen de Bewindslie
den twee onafhankelijke gezaghebbende personen 
aanwijzen, één van Vlaamse en één van Nederlandse 
kant, die vertrouwen genieten bij de onder 5. 
genoemde overlegpartners en die to t taak hebben

om namens hen een zo breed m ogelijk gedragen en 
unaniem advies met betrekking to t de ontw ikke
lingsschets aan de Bewindslieden u it te brengen.
Aan deze personen zal een onafhankelijk secretariaat 
ter beschikking worden gesteld.

Op gezette tijden, en minstens eenmaal per jaar,zal 
de projectorganisatie door tussenkomst van de Tech
nische Scheldecommlssle, en In overleg met de Per
manente Commissie, over de voortgang van de 
hierboven onder 1 t/m  4 te verrichten werkzaamhe
den aan de Bewindslieden rapport uitbrengen. De 
Bewindslieden zullen, alvorens terzake besluiten te 
nemen, overleg voeren met de overige aan weerszij
den meest betrokken bewindslieden en de personen 
bedoeld onder 6.

De Bewindslieden stellen de volgende randvoor
waarden vast voor de toekom stige organisatiestruc
tuu r ten behoeve van de samenwerking bij beleid en 
beheer van het Schelde-estuarlum: 
a waarborging van de Integrale benadering, con

form  het Streefbeeld 2030; 
b evenw ichtige vertegenwoordig ing van Nederland

se en Vlaamse Instanties en organisaties; 
c Intensief en open overleg tussen de verschillende 

overlegnlveaus; 
d directe com m unicatie met, en terugkoppeling 

naar, het po litiek niveau; 
e voldoende mandaat en slagkracht om flexibel te 

kunnen Inspelen op nieuwe ontw ikkelingen.

In d it lich t Identificeren de Bewindslieden de vo lgen
de elementen voor de toekom stige organisatie
structuur:
a een jaarlijks plaatsvindend, besluitvormend 

bewlndslledenoverleg; 
b een Technische Scheldecommlssle nieuwe stijl ais 

koepel van de am btelijke overlegstructuur en ais
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am bte lijk  voorportaal voor het bew lndslleden
overleg op het niveau van de centrale overheden; 

c een bestuurlijk overlegclrcult, waarin de lokale 
openbare besturen participeren; 

d een overlegvorm met de representatieve organisa
ties van belanghebbenden en maatschappelijke 
groeperingen.

10 De besturen van de havens In de Scheldereglo, Inclu
sief het m ondlngsgebled, worden u itgenodigd, over 
te gaan to t het Instellen van een periodieke (b ijvoor
beeld halfjaarlijks) bijeen te roepen Ronde-tafelcon- 
ferentle, teneinde onderlinge samenwerking vorm te 
geven en te adviseren over strategische aangelegen
heden op het punt van ontw ikkeling en beleid van 
de havens In regionaal perspectief.

11 De Technische Scheldecommlssle w ord t opgedragen 
om In nauw overleg met de Permanente Commissie 
verdere voorstellen voor grensoverschrijdende 
samenwerking bij beleid en beheer u it te werken 
met Inbegrip van het bijbehorend jurid isch kader. 
Mede In het lich t van de Europese Kaderrichtlijn 
Water zal daartoe het beleid voor d it deelstroomge- 
bled van het stroom gebied van de Schelde moeten 
w orden Ingepast In het stroom gebledbeheersplan 
dat In het kader van de Internationale Commissie 
voor de Bescherming van de Schelde w ord t on tw ik
keld. Bij de ontw ikke ling van deze voorstellen zullen 
de hierboven onder 9 en 10 bedoelde Instanties, 
organisaties en overlegkaders worden Ingeschakeld.
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De Technische Scheldecommlssle krijg t de opdracht, 
binnen 6 maanden voorstellen te doen ten behoeve 
van het gezamenlijk te beheren, langlopende m onito 
rings- en onderzoekprogramma ter ondersteuning voor 
de grensoverschrijdende samenwerking bij beleid en 
beheer. Deze voorstellen zullen moeten voorzien In een 
gemeenschappelijke organisatie en In een daarvoor 
beschikbaar te stellen budget.



1.4 Memorandum over Externe Veiligheid
Op 4 maart 2002 is tevens een M em orandum van Over
eenstemming tussen Vlaanderen, Nederland, de provin
cie Antwerpen en de provincie Zeeland ondertekend 
door de Vlaamse m inister Stevaert, de Nederlandse 
m inister Netelenbos, de Gouverneur van Antwerpen 
Paulus en de Commissaris van de Koningin In Zeeland 
Van Gelder. D it m em orandum bevat onder meer de vo l
gende afspraken.

M et betrekking to t de onderlinge samenwerking  
ten aanzien van de reductie van de veiligheidsrisi
co's van het transport van gevaarlijke stoffen over 
de Beneden-Zeeschelde en de Westerschelde:

1 De partijen streven ernaar om zich, binnen de gren
zen van hun verantwoordelijkheden en bevoegdhe
den, gezamenlijk maximaal In te spannen om het 
risico van het transport van gevaarlijke stoffen over 
de Beneden-Zeeschelde en de Westerschelde to t een 
aanvaardbaar niveau terug te brengen.

2 In dat kader streven de partijen ernaar -  rekening 
houdend met alle mogelijke soclaal-economlsche 
consequenties en zonodig op grond van een geactu
aliseerde risicoanalyse -  het risico van het vervoer 
van amm oniak met zeeschepen aanmerkelijk verder 
te beperken.

3 Om genoemde doelen te bereiken zullen de partijen 
Initiatieven nemen om:
a tezamen met de betrokken partijen spoedig nader 

onderzoek te doen naar m ogelijke verdere nauti
sche bronmaatregelen, m ogelijke andere vervoers
m odalite iten en het eventueel verder beperken 
van het vervoer van amm oniak met schepen; 

b nieuwe rulm telljk-econom lsche ontw ikkelingen te 
toetsen aan de externe-velllgheldssltuatle met het 
oog op het bewaken van het reduceren van het 
risico van het transport van ammoniak;

c de vigerende ram pbestrljd lngsplannen Inzake de 
Beneden-Zeeschelde en de Westerschelde te actu
aliseren, rekening houdende met grensoverschrij
dende risico's; 

d onderzoek op hoofd lijnen te doen naar de moge
lijke consequenties van eventuele toekom stige 
Ingrepen In het Schelde-estuarlum voor de open
bare veiligheid en de hulpverlening rond de Bene
den-Zeeschelde en de Westerschelde, een en 
ander In aansluiting op de In het kader van de 
Technische Scheldecommlssle op te stellen Ont
w ikkelingsschets Schelde-estuarlum.

De Gouverneur en de Commissaris van de Koningin 
nemen In deze een coördinerende rol op zich.

4 De partijen zullen voorts de gezamenlijke In itia tie 
ven en te treffen maatregelen to t verhoging van de 
veiligheid zoveel m ogelijk  In overleg met de 
bestuurlijk  betrokkenen en de betrokken bedrijven 
meenemen.
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bijlage 2 Onderzochte maatregelen en projecten

2.1 Veiligheid
Het thema veiligheid bevat een com binatie van ver
schillende projecten /  oplossingen met ais doei de 
'Veiligheid tegen overstrom en'te verhogen.
De m ogelijke oplossingen bestaan u it :
• Het Slgmaplan, met:

- de bouw  van een storm vloedkering te Oosterweel 
(A);

- d ijkverhogingen (B);
- creëren van 'ru im te voor de rivier' door:

° aanleg van gecontroleerde overstrom ingsgebie
den (GOG's) (C);

° aanleg van gecontroleerde gereduceerd getij 
gebieden (GGG's) (C);

° ontpolderen (D);
• De Overschelde (E).

Sigmaplan
Voor de actualisatie van het Slgmaplan zijn op hoofd llj- 
nen vier scenario's onderzocht:
Volledige uitvoering van het oorspronkelijke Slgmaplan 
1977 Inclusief de bouw  van een storm vloedkering ter 
hoogte van Oosterweel.
U itvoering van het oorspronkelijke Slgmaplan 1977 
exclusief de bouw  van een storm vloedkering. Alleen de 
destijds beoogde verhoging en verzwaring van de 
waterkeringen w ord t afgerond (nog ruim 100 km). 
U itvoering van het oorspronkelijke Slgmaplan 1977 
exclusief de bouw  van een storm vloedkering. Het vei
ligheidsniveau w ord t substantieel verhoogd door extra 
verhoging en versteviging van de waterkeringen. 
U itvoering van het oorspronkelijke Slgmaplan 1977 
exclusief de bouw  van een storm vloedkering. Het vei
ligheidsniveau w ord t substantieel verhoogd door extra 
ruim te aan de rivier terug te geven. Deze ruim te kan 
bestaan u it extra gecontroleerde overstrom ingsgebie

den, ontpo lderlngen of eventueel het realiseren van 
een verb inding tussen de Ooster- en Westerschelde op 
Nederlands grondgebied, de zogenoemde Overschelde 
Met name d it vierde scenario biedt potenties voor 
natuurontw ikkeling.

A Stormvloedkering

Stormvloedkering Oosterweel
De TV SVKS1 heeft in een recente studie een verken
nende analyse gemaakt van een aantal m ogelijke alter
natieve ontwerpen. Een kering met hefdeuren Is daarbij 
vergeleken met een kering op basis van een balgstuw, 
een pneumatische resp. hydraulische klepstuw, een 
bootdeur, een schuifdeur, een segmentdeur en een 
horizontale sectordeur. Uit deze verkennende analyse 
kom t de variant met horizontale sectordeur, gebaseerd 
op de gebouwde Maeslantkerlng op de Nieuwe Water
weg tussen Rotterdam en Hoek van Holland, ais meest 
Interessante naar voor.

Vier locaties werden beschouwd voor de storm vloed
kering:
1 net stroomafwaarts van St.-Annastrand;
2 Oosterweel, ter plaatse van de In 1982 geplande 

stormvloedkering;
3 net stroom opwaarts van de Krankeloonpolder;
4 net stroomopwaarts van het dok van 

de N.V. Dredging International.

Uit de analyse b lijk t dat, om w ille  van de relatief kleine 
breedte van de storm vloedkering en de gunstige posi
tie  vanuit nautisch standpunt, Oosterweel de meest 
aangewezen locatie voor de storm vloedkering b lijft, op 
voorwaarde dat de Interferentie met het tracé van de
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toekom stige tunnel voor de sluiting van de ring rond 
Antwerpen (R1) kan worden opgelost.

Kleine s to rm vloedkering  te r  bescherm ing van h e t R upelbekken
Een alternatief voor de storm vloedkering te Oosterweel 
zou gevormd kunnen worden door de bouw  van één of 
twee kleine storm vloedkeringen op b ijvoorbeeld de 
Rupel of de benedenlopen van de Dijle en de Nete, in 
com binatie met gecontroleerde overstrom ingsgebie
den (GOG's). Er bestaan nog geen ontwerpen voor deze 
types storm vloedkering. De uitvoering zou te vergelij
ken kunnen zijn met de keersluis te Beernem of met de 
Hartelkerlng te Rotterdam.

B Dijkverhoging
De meest voor de hand liggende manier om de ve ilig 
heid te verhogen Is een verhoging en versteviging van 
de dijken. In totaal werden over zo'n 512 kilom eter wer
ken voorzien In het eerste Slgmaplan. Ais de storm 
vloedkering niet gebouwd w ord t en er geen 
b ijkom ende overstrom ingsgebieden worden aange
legd kan enkel het verhogen van de dijken het 
bestaande veiligheidsniveau verhogen. O nder'd ijkver
hog ing 'w orden  verschillende Ingrepen verstaan, afhan
kelijk van de beschikbare ruimte:
• Indien voldoende ruim te aanwezig Is, gaat het om 

vergrotingen van het dljkllchaam.
• Indien er niet voldoende plaats beschikbaar is (b.v. In 

stedelijke geb ieden ), moet de kruin op een andere 
manier verhoogd worden. D it gebeurt vaak met 
waterkerende muren In gewapend beton of stalen 
damplanken met bovengronds beperkte afm etingen 
in dikte.

ringdijk | GOG Schelde ringdijk I GOG I overloopdijk | Schelde

• Indien het u itz icht op de rivier belangrijk is, kan de 
d ijkverhoging een beweegbare of wegneembare 
kering zijn. Hiervan bestaan vele m ogelijke u itvoe
ringsvormen: schotbalken tussen wegneembare sta
len profielen, schuiven die verticaal oprijzen u it de 
waterkering onder invloed van onder meer hydrauli
sche druk, en balgkerlngen.

Dijken en waterkeringen versterken, brengt met zich 
mee dat ook alle daarin aanwezige constructies moe
ten worden aangepast,zoals uitwateringssluizen en 
scheepvaartslulzen.

C Gecontroleerde overstromingsgebieden
In totaal werden In het eerste Slgmaplan dertien 
gecontroleerde overstrom ingsgebieden (GOG's) vastge
legd, met een tota le oppervlakte van 1133 ha. In de 
koepelstudie 'Actualisatie van het S igm aplan'zijn 182 
bijkom ende potentië le overstrom ingsgebieden (POG's) 
afgebakend en geëvalueerd op maatschappelijke haal
baarheid. Deze gebieden zijn goed voor een totale 
oppervlakte van 15.700 ha.Van deze POG's zijn er 47 
gelegen langs de Zeeschelde, 19 langs de Durme en 
115 in het Rupelbekken. Uit deze verzameling van 
potentieel geschikte gebieden Is geput bij de defin itie  
van de planalternatieven van het Sigmaplan.

Een 'gecontroleerd overstrom ingsgebied' bestaat u it 
een met dijken om ringd gebied aan een tijriv ier. Een 
overstroombare d ijk  tussen het gebied en de tljrlvler, 
de 'overloopdijk ' (waarvan de hoogte afhankelijk is van 
de locatie en de gewenste veiligheid), maakt overstro
ming van het gebied m ogelijk  bij verhoogde waters
tanden In de rivier. De 'ringd ijk ' (op Slgmahoogte)

ringdijk I GOG | overloopdijk | Schelderingdijk I GOG | overloopdijk | Schelde
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houdt de overstrom ingen beperkt to t het daartoe 
bestemde gebied. De bedoeling van gecontroleerde 
overstrom ingsgebieden is om bij storm tij v loedwater 
u it de rivier naar naastgelegen gronden te brengen, om 
zo de hoogte van de storm hoogw atergo lf te verlagen. 
Via de uitwateringssluizen in de overloopdijk kan water 
dat via de overloopdijk het gebied is ingestroomd 
terug naar de rivier stromen op het m om ent dat het 
getij in de rivier voldoende gedaald is.

Dergelijke gecontroleerde overstrom ingsgebieden 
worden slechts zeer sporadisch door de rivier onder 
water gezet. D it schomm elt van m inder dan eens per 
jaar to t één keer op verschillende eeuwen, afhankelijk 
van de veiligheid die ze moeten bieden. In dergelijke 
gebieden zal een ecosysteem (of ander bodem gebrulk) 
to t ontw ikke ling komen dat niet aangepast Is aan over
strom ingen. Wanneer meer frequente overstrom ingen 
plaatsvinden kan het ecosysteem zich hieraan aanpas
sen en gaan de overstrom ingen één van de belangrijk
ste drijvende krachten worden In het gebied. Ais een 
overstrom lngsreglme w ord t verkregen dat sterk ana
loog Is aan wat de buitendijkse schorren ondervinden, 
Is w e llich t een vergelijkbare schorontw lkkellng moge
lijk. Een dergelijke schorontw lkkellng zou de natuur
waarde van het gebied aanmerkelijk verhogen. Het 
concept 'gecontroleerd gereduceerd getij' (GGG) komt 
hieraan tegem oet.

Voor zowel GOG's ais GGG's w ord t de d ijk  langs de 
waterweg Ingerlcht ais overloopdijk. Op kruin en taluds 
w ord t een bekleding aangebracht om overstortend 
water te kunnen weerstaan. Bovendien k rijg t het 
bestaande dljkllchaam een verbreding om de stab ilite it 
te vergroten en de taluds onder flauwere helling te 
kunnen leggen.
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D Ontpoldering
Bij ontpo ldering  verschuift men de riv ierd ijk een eind 
landinwaarts,zodat een groter areaal onder de dage
lijkse invloed van het getij komt. Een stuk van de vallei 
gaat daarbij dus deel uitmaken van het riviersysteem; 
een scheiding tussen rivier en overstrom ingsgebied in 
de vorm van een overloopdijk Is hier niet aanwezig. 
Deze maatregel Is vooral Interessant vanuit natuurbe- 
houdstandpunt, om dat het potentieel areaal slikken en 
schorren erdoor vergroot. De hoeveelheid water die in 
het riviersysteem geborgen kan worden, neemt u iter
aard ook toe door ontpo ldering, maar d it levert bij 
extreme stormvloeden m inder extra veiligheid op dan 
het geval is bij gecontroleerde overstrom ingsgebieden. 
Enkel het volum e boven het gem iddeld hoogwaterpell 
kan bij ontpo ldering  immers aangesproken worden bij 
stormvloeden, de rest w ord t al Ingenomen bij een 
gewoon hoogwater en Is dus niet meer beschikbaar 
voor berging. Ontpoldering heeft ais bijkomende 
beperking dat bodem gebrulkvorm en die bij inrichting 
ais gecontroleerd overstrom ingsgebied nog m ogelijk 
blijven (b.v. landbouw, min o f meer extensief) u itgeslo
ten worden. De oorspronkelijke polder keert volledig 
terug naar het riviersysteem.

E Overschelde
De Overschelde Is een m ogelijk  aan te leggen verb in
ding tussen de Westerschelde en Oosterschelde. Het 
doei van deze verb inding Is primair een significante 
verlaging van de hoogwaters In het ooste lijk deel van 
de Westerschelde en de aansluitende Zeeschelde t i j
dens storm vloedom standigheden. De m iddels een 
storm vloedkering van de Noordzee afgeschermde Oos
terschelde gaat dan dienst doen ais opvangbekken.
Met de Overschelde kunnen op de m iddellange en 
lange te rm ijn  andere maatregelen ais gevolg van de 
steeds hoger wordende hoogwaters (deels) worden 
voorkom en,zoals verdere verhoging van w aterkerin
gen, de aanleg van extra gecontroleerde overstro



w
mingsgebieden en de aanleg van een storm vloedke
ring in de Beneden-Zeeschelde bíj Oosterweel.

Overschelde

stormvloedkering
Oosterweel

Een belangrijk aandachtspunt is dat de dijken van de 
Oosterschelde vanwege de aanleg van de storm vloed
kering niet op deltasterkte behoefden te worden 
gebracht. Daarnaast is de bediening van de Ooster- 
scheldekering bij w et vastgelegd en is de Oosterschel
de ook een potentieel opvangbekken voor hoogwater 
vanuit de grote rivieren. Uit berekeningen b lijk t dat de

Oosterschelde t i j 
dens een extreme 
storm voldoende 
water kan bergen om 
in de Westerschelde 
een verlaging van 0,6 
to t 0,7 meter te 
bereiken.Voor het 
realiseren van een 
dergelijke verlaging 
zal de Overschelde 
een hoeveelheid 
water in de orde van 
grootte  van 10.000 
m 3 per seconde moe
ten afvoeren.

Locatie van de Overschelde
Om te zorgen voor een maximale e ffectiv ite it moet de 
Overschelde, bezien vanuit de Noordzee,zo kort moge
lijk  vóór het gebied met de hoogste hoogwaters liggen 
(oostelijk deel Westerschelde en BenedenZeeschelde). 
De hals van Zuid-Beveland, de relatief smalle land- 
strook tussen het Kanaal door Zuid-Beveland aan de 
westzijde en het ScheldeRijnkanaal aan de oostzijde is 
dan een voor de hand liggend zoekgebied voor een 
dergelijke verbinding. Uitgaande van d it zoekgebied 
zijn voor de plaatsing van de verbinding twee m ogelij
ke concrete locaties in beeld, nam elijk ter hoogte van

Kruiningen aan de westzijde en ter hoogte van Bath 
aan de oostzijde. Het bij Bath aanwezige spuikanaal 
voor het lozen van zoet water op de Westerschelde kan 
eventueel worden geïntegreerd in de Overschelde.

Bij Kruiningen heeft de Overschelde een lengte van 3,8 
k ilom eter en bij Bath een lengte van 4,2 kilometer. De 
verbinding m ondt bij beide locaties u it in de Ooster
schelde, in het'Verdronken Land van Zuid-Beveland'. 
Voor een efficiënte afvoer van water richting Ooster
schelde moet de verb inding in d it gebied, dat nu 
bestaat u it slikken, veenbanken en schorgebieden, w or
den doorgetrokken naar het Marollegat. Aangezien d it 
gebied een natuurfunctie  heeft en onder de Europese 
Vogel- en H abita trich tlijn  valt, vereist d it natuurcom 
pensatie.

breedte kanaal

d iep te

breedte van

doorlaa tconstructie

d rem pe lhoogte

doorlaa tconstructie

ru im tebeslag

grondve rze t

800 to t  1200 m eter 

6 to t  8 m e ter onder NAP

300 to t  500 m eter

2 to t  4 m e ter onder NAP 

450 to t  650 ha 

25 to t  55 m iljoe n  m 3

tabel 1 : Dimensies van een Overschelde van 'gemiddelde' 

grootte

Dimensies van de Overschelde
Uit onderbouwende studies kunnen de dimensies van 
een Overschelde van 'gem idde lde 'g roo tte  worden 
afgeleid. Deze dimensies zijn weergegeven in Tabel 1. 
Hierbij zijn het aftoppen van de hoogwaterp iek in de 
Westerschelde van 0,6 to t 0,7 meter en een maximale 
stroomsnelheid van 1 m/s in de Overschelde ais u it
gangspunt genomen.

ontwikkelingsschets-bijlage2 | 8 4



Kosten
De kostprijsram ing volgens de PRI-systematiek2 is 
1.505 m iljoen euro (excl. BTW) m et een onzekerheid 
van157 m iljoen euro. Met betrekking to t deze kostprijs 
is een nauwkeurigheid van 0 to t 100% bepaald wegens 
een m ogelijke toename van kosten door ontwerponze- 
kerheden. Hiermee kom t de kostprijsraming op 1,5 to t
3,0 m iljard euro (excl. BTW).

2.2 Toegankelijkheid
Binnen het thema toegankelijkheid w ord t de eventuele 
verruim ing van de vaarweg tussen Vllsslngen en het 
Deurganckdok nader uitgewerkt. Bij deze verruim ing 
zullen drie sterk samenhangende deelactiv ite iten aan 
de orde zijn:
• verdieping van de vaargeul;
• verbreding van de vaargeul;
• berging van de aanleg- en onderhoudsspecie.

Verdieping van de vaargeul
Na de laatste verdieping die in 1996-1997 Is uitgevoerd 
(het zogenoemde 4 8 7 4 3 7 3 8 '- verdleplngsprogramma 
conform het verdrag van 17 januari 1995) is de diepte 
van de vaargeul In de huidige situatie m inimaal 13,3 
meter to t aan de drempel van Zandvliet in Vlaanderen,

uitgaande van gem iddeld laag laagwater springtij 
GLLWS). In de Schelde is de waterstand bij circa 6% van 
de laagwaters gedurende een kort tijdsbestek beperkt 
lager dan de GLLWS. Bij een m inim ale diepte van 
GLLWS 13,3 meter en uitgaande van een zogenoemde 
kielspeling van 12,5% is een getijonafhankelijke vaart 
van schepen met een diepgang van 11,85 meter moge
lijk. In Vlaanderen zijn in het kader van de realisatie van 
het Deurganckdok de drempels van Zandvliet en Fre- 
derik eveneens verd iept to t respectievelijk 13,3 en 13,0 
meter en Is to t 500 meter stroomopwaarts van het 
Deurganckdok de vaargeul verd iept to t 13,0 meter.

De maximale verdieping die In het kader van de Ont
wikkelingsschets is onderzocht is een verdieping zoda
nig, dat een getijonafhankelijke vaart van schepen met 
een diepgang van 13,10 meter m ogelijk  w ordt, u itgaan
de van een kielspeling van 12,5%. Dit betekent een 
m inim ale gewaarborgde w aterdiepte van 14,7 meter. 
Deze verdieping kan in één keer worden uitgevoerd.
Op het m om ent dat de minimaal te waarborgen diepte 
op een drempel in gevaar komt,zal worden gebaggerd 
to t weer voldoende overdiepte aanwezig is. De maxi
maal toegestane overdiepte conform  het verruim ings- 
verdrag van 17 januari 1995 Is 70 centimeter, waarbij

8 5  I ontwikkelingsschets-bijlage2



de gem iddelde overdiepte van alle drempels samen 
nooit meer dan 30 centim eter mag bedragen.

Begeleidende maatregel: versterking van de oevers 
In com binatie met het realiseren van de verdieping Is 
In een aantal zones m ogelijk  een versterking van de 
geulwand en/o f oever nodig om dat anders de stabili
te it van de d ijk  In gevaar kan komen. Omdat dergelijke 
harde verdedigingswerken vanuit scheepvaart en 
natuurlijkheid ais ongewenst worden beschouwd, Is 
het u itgangspunt dat ze alleen worden aangebracht op 
plaatsen waar de stab ilite it van de waterkering direct 
in gevaar kan komen. Omdat op al deze locaties In het 
verleden reeds geulwandverdedlglngen zijn aange
bracht, gaat het alleen om de versterking van bestaan
de geulwandverdedigingen en niet om het 
aanbrengen van nieuwe verdedigingen. Een eerste 
inschatting is dat maximaal 18 kilom eter oeverstrook 
m oet worden versterkt. De daadwerkelijke omvang van 
de maatregelen is sterk afhankelijk van de m orfo log i
sche en hydraulische effecten van de verru im ing op het 
estuarium.

Begeleidende maatregel: verwijdering scheepswrakken
Ais begeleidende maatregel bij de verdieping van de 
vaargeul moeten m ogelijk  enkele scheepswrakken ver
w ijderd worden. U itgangspunt Is dat alle wrakken In de 
vaargeul zelf en In een veiligheidszone van 60 meter 
aan weerszijden van de vaargeul geruim d worden. Dit 
was al het geval tijdens de vorige verdieping. Aangeno
men w ord t dat de meeste wrakken nu zijn geruimd, 
maar niet alle wrakken zijn bekend bij de waterwegbe- 
heerder en door de verdieping kunnen nog historische 
wrakken 'aan de oppervlakte komen'. Verwacht w ord t 
dat nog enkele wrakken geruim d moeten worden.

Verbreding van de vaargeul
De breedte van de vaargeul bedraagt In de huidige 
situatie 500 meter stroomafwaarts van Hansweert en

370 meter tussen Hansweert en de Europaterminal. 
Stroomopwaarts van de Europaterminal is de breedte 
beperkt to t 250 meter. Verder zijn er In de Westerschel- 
de enkele vernauw lngen:ter plaatse van de drempel 
van Borssele (330 meter), de bocht van Walsoorden 
(300 meter) en het Nauw van Bath (300 meter).

Gekoppeld aan een verdieping van de vaargeul zal ook 
de vaargeul vanaf de Europaterminal to t 500 meter 
stroomopwaarts van het Deurganckdok moeten w or
den verbreed to t 370 meter. De vernauw ingen In de 
Westerschelde blijven echter ongewijzigd. Uit de nauti
sche studie Is gebleken dat In deze vernauwingen geen 
passages van zeer grote schepen kunnen plaatsvinden 
en dat aan zulke schepen vaarplannen vanaf de wal 
opgelegd moeten kunnen worden om passages aldaar 
te verm ijden. Er w ord t van uitgegaan dat passages van 
zeer grote schepen m ogelijk zijn in de panden met een 
breedte van 370 meter en meer, gebruikmakend van 
geavanceerde elektronische navlgatleapparatuur.

Volumes aanlegbaggerwerk
Onderstaande tabel geeft een Indicatie van de te bag
geren aanlegvolumes bij een getijonafhankelijke diep
gang van 13,10 m en een breedte van de vaargeul van 
370 m op deze gewaarborgde diepte, met uitzondering 
van de vernauwde zones die hiervoor reeds werden 
vermeld. Bijgevoegde kaart geeft de vaargeul In de 
Westerschelde en de Beneden-Zeeschelde weer met 
daarop aangegeven waar de verrulm lngsbaggerwerken 
zullen plaatsvinden.
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Baggerzone 13,10 m excl. 13,10 m in d . 70 cm

overd iep te  overd iep te

(m iljo e n  m 3) (m iljo e n  m 3)

Beneden-Zeeschelde 6,8 8,9

W esterschelde (o os te lijk  deel) 2,4 4,8

W esterschelde (m id de ld ee l) 0,4 1,3
W esterschelde (w e s te lijk  deel) 0,8 1,9

Subtotaal Westerschelde 3,6 8,0

W ie lingen 0 0

M a ritiem e  toegang (België) 0 0

Totaal 10,4 16,9

tabel 2 Hoeveelheden aanlegbaggerspecie

Op basis van de ervaring met de vroegere verdleplngs- 
programma's en dan voornam elijk het 48/43/38 voet 
programma Is gebleken dat In realite it circa 80% van 
de volumes geraamd ais maximale overdiepte effectief 
gebaggerd werden. Dit betekent dat een realistische 
raming van het volum e dat moet gebaggerd w or
den.13,5 m iljoen m3 bedraagt.

Volumes onderhoudsbaggerwerk
Het tota le jaarlijkse onderhoudsbaggerwerk in de vaar
geul to t het Deurganckdok zal sterk afhangen van de 
gebruikte stortstrategle. Op d it ogenblik bedraagt deze 
hoeveelheid In het pand tussen Vllsslngen en Deur
ganckdok 12,5 m iljoen m3 /jaar. Uit de morfologische 
berekeningen b lijk t dat, met gebruikm aking van de 
zogenaam de'verbeterde stortstrategie 'deze hoeveel
heid zal stijgen to t 15,5 m iljoen m 3 /jaar. Gemiddeld Is 
d it een toenam e van 3 m iljoen m3 /jaar van het onder
houdsbaggerwerk, waarvan 2,5 m iljoen m 3 /jaar In de 
Westerschelde en 0,5 m iljoen m3 /jaar In de Beneden- 
Zeeschelde.
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Berging van de specie

S am en ste llin g  en k w a lite it  a an le g - en onderhoudsspecie
In de Westerschelde Is vrijwel u its lu itend zandige spe
cie aanwezig. Deze specie is niet verontre inigd (verge
lijkbaar met het zand van de nabijgelegen stranden) en 
kan In principe vrij in het estuarium verspreid worden. 
In de Beneden-Zeeschelde bevat de specie meer slib 
dan in de Westerschelde. De verwerklngs- en berglngs- 
m ogelljkheden van de specie In relatie to t de kw alite it 
Is nader onderzocht. In het project-MER d ient een u it
gebreide bemonstermgs- en analysecampagne te w or
den uitgevoerd. Berging van aanleg- en 
onderhoudsbaggerspecie is onlosm akelijk verbonden 
aan een verru im ing van de vaargeul. De volumes die 
geborgen zullen moeten w orden,z ijn  hierboven reeds 
aangegeven.

Voor de berging van de baggerspecie w ord t het p rinci
pe gehanteerd dat de specie In hetzelfde land w ord t 
geborgen ais waar ze gebaggerd w ordt.

De aanlegbaggerspecie u it de Beneden-Zeeschelde 
w ord t bij een gunstige kw alite it op land geborgen in 
Vlaanderen en deels te ruggestort in de Beneden-Zee
schelde, waar zij voor de zandw inning o f hergebruik 
beschikbaar w ord t gesteld. Wat de onderhoudsbagger
specie betreft, heeft het m orfologisch onderzoek du i
de lijk  aangetoond dat de te volgen strategie hiervoor 
flexibel moet zijn, dat w il zeggen dat een permanente 
m onitoring nodig is en dat de stortstrategie In relatie 
daarmee aan aanpassing onderhevig zal zijn.

Eén en ander heeft uiteraard zijn consequenties op de 
WVO-vergunning. De geest van deze vergunning Is dat 
geen verontre inigd materiaal in de Nederlandse opper
vlaktewateren gestort mag worden, maar de vergun
ning Is geenszins een m orfologisch instrum ent.
Daarom zal In het kader van de WVO-vergunning In de



toekom st de baggerspecie alleen op haar kw alite it 
worden beoordeeld. Op basis daarvan zal al dan niet 
worden toegelaten dat de in de Westerschelde gebag
gerde specie terug in dezelfde Westerschelde w ord t 
gestort. Het detail voor de aanduiding van de locaties 
waar deze specie u it m orfologisch oogpunt best w ord t 
te ruggestort in de Westerschelde w ord t een verant
w oorde lijkhe id  van deTechnische Scheldecommissie.

Kosten van de maatregel
De aanlegkosten van de verruim ing van de vaargeul to t 
een getijonafhankelijke diepgang van 13,10 meter, 
berekend volgens de PRI-systematiek2, worden 
geraamd op 213 m iljoen euro excl.BTW. Het meeron- 
derhoud ten opzichte van.de huidige toestand w ord t 
geraamd op 12,1 m iljoen euro per jaar (excl. BTW).

Onderdeel Aanlegkosten 

(m iljo e n  euro)

Onderhoudskosten 

(m iljo e n  e u ro / jaar)

baggerw erken 57.0 11.3

g e u lw and verde d ig ing 34.3 0.5

w ra k ru im in g 14.6

scheepvaartbegele id ing 10.0 0.3

en g inee ringkosten 17.0

overige kosten 80.0

tabel 3 Kosten van de verruiming onderverdeeld 

naar werkzaamheden

2.3 Natuurlijkheid
Voor het thema natuurlijkheid zijn in het onderzoek 
geen concrete projecten voorgelegd. Er is gekozen 
voor een aanpak waarbij enkele maatregelen zijn gese
lecteerd die voor het effectenonderzoek ais voorbeel
den kunnen dienen. Bij de selectie is er voor gezorgd 
dat:
• de verschillende soorten van maatregelen (habitat- 

gericht én procesgericht) zijn vertegenwoordigd;

• met de geselecteerde voorbeelden van maatregelen 
een representatief beeld van het hele estuarium o n t
staat;

• de geselecteerde voorbeelden van maatregelen naar 
verwachting een substantieel effect hebben op de 
natuur en het functioneren van het estuarium;

• de geselecteerde voorbeelden van maatregelen 
model kunnen staan voor andere soortgelijke, niet 
geselecteerde maatregelen u it het Studierapport;

• de geselecteerde voorbeelden van maatregelen her
kenbaar zijn en een rol kunnen spelen in de com m u
nicatie.

Habitatgerichte maatregelen, 
verspreid over het hele plangebied
Ais voorbeelden zijn geselecteerd:
• aanleggen kribben bij Hellegatpolder;
• plaatsen suatiesluizen (doorlaatm iddelen) bij Braak

man, Hellegatpolder, Paal;
• schorverjonging door afgraven hoogste delen van 

Saeftinge en verdiepen hoofdgeulen;
• in de Zeeschelde plaatselijk afgraven van bagger- en 

vuilstorten en om zetting van maïsakkers in natuur
gebied (stort van Ballooi, Groot Schoor van Hamme).

Procesgerichte voorbeeldm aatregelen  
in de Westerschelde

Grootschalig u ltp o ld eren  van de hu id ige  B raakm an
De Braakman is een grootschalig, relatief recent inge- 
polderd en relatief extensief bebouwd gebied. Elders 
zijn nog nauwelijks grote gebieden zonder veel bebou
w ing aanwezig. Bovendien is het gunstig gelegen in de 
zoute zone. Door gunstige hoogte llgg lng en grote kre
ken Is een grote variatie aan habitats m ogelijk  en kun
nen estuariene processen goed to t hun recht komen.

In het onderzoek van SMER en MKBA is vooral gekeken 
naar de ontpo ldering  via de kleinere Paulina- en Tho-
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maespolder om een goede verb inding tussen de ont- 
polderde Braakman en de Westerschelde te verkrijgen.

In de latere analyses is verder gekeken naar een 
beperktere natuurontw ikke ling met de in troductie  van 
een gecontroleerd gereduceerd getij In de huidige 
Braakmankreek (in het noordelijke deel van de polder,
110 ha groot). Hier w ord t een beperkte getijslag geïnt
roduceerd tussen 0 en 1,5 to t 1,75 meter ten opzichte 
van NAP door de om bouw  van de bestaande u itw ate
ringssluis to t tevens Inlaatsluls. Bij de camping moet 
dan een recreatievriendelijke d ijk  voor bescherming 
tegen een hogere waterstand aangelegd worden. 
Recreatie in en om de kreek kan dan profiteren van een 
betere w aterkw alite it (gebaseerd op doorstrom ing en 
zoutgehalte).

M eerdere  k le ine  u ltp o ld erln g en  (m ind er dan 250  hectare  e lk ) 
g ecom bineerd

• Thom aespolder/Paulinapolder-Noord. D it le idt to t 
jong schor aansluitend aan het bestaande schor (250 
ha).

• Hellegatpolder. D it le idt to t nieuw jong marien schor 
aansluitend aan het reeds aanwezige schor (90 ha).

• U itpolderen Ser-Arendspolder. D it le idt to t nieuw 
laagdynamisch zandig slik (60 ha).

• Gedeelte van de M olenpolder en omgeving. Dit le idt 
to t schaalvergroting van het reeds aanwezige 
slik/schorgebied, nieuw jong m arlen/brak schor en 
nieuw  slik. Door diversite it in hoogte ligg ing, samen 
met het handhaven van noord-zuiddijken is er een 
brede diversite it In ontw ikkelingen mogelijk.

• Z im m erm anpolder ten behoeve van koppeling 
slik/schor bijW aarde en bij Bath to t een groot 
gebied. D it le idt to t schaalvergroting van het reeds 
aanwezige sllk/schorgebled en de vorm ing van 
nieuw  jong brak schor en nieuw slik (220 ha). In 
samenhang daarmee kan overwogen worden om de 
Zlm mermangeul op te hogen,zodat de stroomsnel-
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held sterk verm indert. D it le idt to t om vorm ing van 
hoogdynamisch ondiep gebied In laagdynamisch 
ondiep gebied.

Procesgerichte voorbeeldm aatregelen  
in het grensgebied

M id d e lg ro te  o n tp o ld e rin g  van H e d w ig epo ld er (in  N ed erland ), 
deel Prosperpolder (in  V laan d eren ) en in rich tin g  van D oelpolder- 
noord (eveneens in V laan d eren )

In het onderzoek van S-MER en MKBA Is gekeken naar 
de m iddelgrote ontpo ldering  van d it gebied. Het 
gebied bevindt zich stroomafwaarts van de stad A n t
werpen. De ontpo ldering van deze aan elkaar grenzen
de polders le idt to t een nieuwe zijarm met alle 
estuariene processen en patronen die erbij horen 
(schor/sllk/ondlep water). M iddels deze u itpolderingen 
kan een verbinding ontstaan tussen de Hedwigepolder 
via het Sieperdaschor en Saeftinge. H ierdoor ontstaat 
een groot, aaneengesloten gebied waar de natuur vrij 
spei heeft.

Bij de latere analyses is in samenhang met de maatre
gelen voor Veiligheid gekeken naar de om vorm ing to t 
een gecontroleerd overstrom ingsgebied met de In tro
ductie van gecontroleerd gereduceerd getij door een 
perm anent watervoerende geul. D it levert een beperk
te getljdynam lek In het gebied en grote delen van de 
bestaande b loem rijke dijken kunnen dan behouden 
worden. A fhankelijk van het beheer van de In- en ult- 
laatslulzen kan een g root areaal slik ontstaan o f een 
groot areaal p lonlervegetatles van schorren. Door de 
nabijheid van de bestaande natuur in Saeftinge zal het 
effect van de hab lta tontw lkke llng g root zijn.

Voorbeeldm aatregelen in de Durmevallei
De Durme Is de zijriv ier die bij uitstek perspectieven 
b iedt voor de Inrichting van één grootschalig natuur
ontw ikke lingspro ject waarin ruim te voor het estuarium



en de estuariene processen nagestreefd w ordt. Aan de 
geul worden geen randvoorwaarden meer gesteld voor 
scheepvaart, er kan vrij spei gegeven worden aan pro
cessen van sedimentatie en erosie. Schorrandverdedi- 
g ing en het vastleggen van de geul zijn niet langer 
nodig. In deze zijtak van de Schelde kan er dus werke
lijk  naar gestreefd worden de getijgestuurde hydrody- 
namlek gele idelijk te laten overgaan in een dynamiek 
die gestuurd w ord t door bovenafvoer.

In de besluiten is voorgesteld dat over een areaal van 
500 to t 750 ha verandering van natuurtypen w ord t 
doorgevoerd. Dit is 40-60% van het gebied, afgebakend 
ais voorbeeldgebied. De inrichting ais wetland kan in 
relatie to t de aanwezige landbouw  opgezet worden. 
Verder zal de stedenbouwkundige ontw ikke ling in de 
richting van de rivier moeten plaatsvinden. De ontg in- 
ningsputten kunnen betrokken worden bij het estu
ariene karakter van de z ijriv ier en de bovenloop moet 
weer hersteld worden. Het slib zal u it de Durme 
gehaald moeten worden. De oude meander w ord t her
steld ais watervoerende kreek. Zo ontstaat een sub
stantiële, maar niet zeer grote oppervlakte 
getijgebonden natuur.

Voorbeeldm aatregelen in de Kalkense Meersen
De Kalkense Meersen, gelegen in de bovenloop van de 
Zeeschelde nabij Gent, vorm t een groot aaneengeslo
ten gebied met mooie overgangen naar hoger gelegen 
droge gronden. In d it gebied w ord t aandacht besteed 
aan het optimaliseren en verbeteren van de reeds 
bestaande natuurwaarden. De oude arm kan ais neven
geul aangetakt worden of ais dode zijarm blijven fun 
geren. Het gebied kan ais retentiegebied voor de 
opvang van bovenwater dienen.
De natuurontw ikkeling en het landschapsherstel zal 
door een groot aantal maatregelen 600 ha van de ruim 
820 ha beslaan. De inrichting ais wetland zal samen 
met het herstel van de oude Scheldemeander ais kreek

zorgen voor een vernatting en een verschraling van het 
gebied, wat le id t to t een groot areaal nat matig voed
selrijk grasland.

Kosten
Voor de natuurprojecten zijn op basis van de inrich- 
tingsschetsen kostprijsramingen opgesteld. Deze 
ramingen zijn gebaseerd op de PRI-systematiek.
In de onderstaande tabel worden de resultaten 
gepresenteerd.

Locatie U itvoering  Investeringskosten 

(m iljo e n  euro e x d .b tw )

Braakman Kleine variant -  617 ha -  ontpolderen 163 ± 1 9

Kleine variant -  617 ha -  gereduceerd ge tij 209 ±  24

Grote variant -  1609 ha -  ontpolderen 358 ± 3 1

Grote variant -  1609 ha -  gereduceerd ge tij 460 ±  40

Hellegatpolder Ontpolderen - 1 3 9  ha 39 ± 3

Gereduceerd ge tij - 1 3 9  ha 41 ± 4

Ser-Arendspolder Ontpolderen -  54 ha 26 ± 2

Gereduceerd ge tij -  54 ha 25 ± 2

Molenpolder O ntpo lderen- 7 5  ha 25 ± 2

Gereduceerd ge tij -  75 ha 28 ± 2

Zim merm anpolder Ontpolderen - 1 6 4  ha 45 ± 3

Gereduceerd g e t i j - 1 6 4  ha 51 ± 4

Hedwige- en Ontpolderen -  442 ha 75 ± 5

Prosperpolder Gereduceerd ge tij -  442 ha 98 ± 8

Zoet nat gebied -  442 ha 38 ± 3

Noord-Doelpolder Zoet nat g e b ie d - 1 2 8  ha 29 ± 2

Durmevallei U itbre iding intergetijdengebied - 1 4 0 7  ha 114 ±  8

Kalkense Meersen Nieuw waterbeheer -  604 ha 23 ± 2

Bestaand waterbeheer -  604 ha 9 ±  1

Wijmers O ntpo lderen- 3 5  ha 7 ±  1

tabel 4: Kosten van de natuurontwikkeling 

in de voorbeeldgebieden
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bijlage 3 Afwegingskader

Het afwegingskader geeft aan welke elementen een rol 
hebben gespeeld bij het kiezen van projecten en maat
regelen en hoe deze zich to t elkaar verhouden. Dit 
afwegingskader is een set van criteria, die is gebruikt 
om onderzochte projecten en maatregelen te op tim a li
seren (verbeteren) en te vergelijken om zodoende een 
-  onderbouwde -  keuze te kunnen maken.

Het afwegingskader dat is benut bij het samenstellen 
van het pakket van projecten en maatregelen bestaat 
uit:
• De vastgestelde doelen u it de Langetermijnvisie: het 

gaat hierbij om de randvoorwaarde van handhaving 
van de fysieke systeemkenmerken van het estuarium 
en om de streefbeelden voor 2030 voor de thema's 
veiligheid tegen overstromen, toegankelijkheid en 
natuurlijkheid. Het pakket moet de streefbeelden 
'd ich te rb ij'b rengen . De Ontwikkelingsschets bevat 
daarom een pakket van projecten en maatregelen, 
die in 2010 gereed kunnen zijn (of op zijn m inst in 
2010 in uitvoering kunnen zijn genomen).

• Aspecten, die bij de beoordeling van projecten en 
maatregelen een rol moeten spelen (bijvoorbeeld 
effecten op de landbouw, effecten op het milieu).

Daarnaast is er een onderscheid tussen:
• Criteria in de vorm van randvoorwaarden: aan deze 

criteria moet volledig worden voldaan. Bijvoorbeeld 
criteria voortvloeiend u it de Vogel- en Habitatricht- 
lijn en w ette lijke  normen. Projecten die niet aan deze 
absolute criteria voldoen 'vallen af' of moeten w or
den aangepast;

• Criteria, waaraan zoveel m ogelijk moet worden vo l
daan. De score op deze criteria kan aanleiding geven 
om het project aan te passen. Bij een vergelijk ing 
van alternatieven kan op basis van de score een
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rangorde in de alternatieven worden vastgesteld, b ij
voorbeeld op basis van draagvlak en beschikbaar 
budget.Onderstaand schema geeft de werkwijze bij 
de beoorde ling/optim alisering van de projecten en 
maatregelen per them a weer. De cijfers tussen haak
jes in het schema verwijzen naar diezelfde aandui
ding in de hoofdstukken 5,6 en 7 en de 
hiernavolgende beschrijving van de criteria.

Toelichting
Blok A en B A lternatieve projecten en maatregelen 

per thema vloeien voo rt u it de geform u
leerde probleem stelling voor dat thema. 
Algemeen gezegd is de probleem stelling 
het verschil tussen het streefbeeld en de 
situatie, die zou ontstaan wanneer pro
jecten en maatregelen achterwege b lij
ven.

De volgende stappen in het schema hebben een afne
mende p rio rite it van boven naar beneden. De projec
ten en maatregelen per thema zijn getoetst aan criteria 
die qua belang afnemen van boven naar beneden. 
Indien maatregelen niet voldoen aan een randvoor
waarde heeft aanpassing plaatsgevonden.

Blok C Projecten en maatregelen zijn getoetst
aan vastgestelde doelen.Voldoen zij hier 
niet aan dan vo lg t een aanpassing.

Blok D Projecten en maatregelen in bescher
mingszones zijn getoetst aan de Vogel
en H abita trich tlijn , d.w.z.: vaststellen of 
er significante effecten zijn (5a), alterna- 
tievenonderzoek (5b), onderzoek naar 
zwaarwegend maatschappelijk belang



(5c) en vaststellen m itigatie- en /o f com- 
pensatleprogramma (5d).

Blok E Op basis van onderzoek dat is u itge
voerd in het kader van S-MER en MKBA 
zijn effecten beschreven van projecten 
en maatregelen. Door aanpassing van 
het ontw erp worden ernstig negatieve 
effecten geminimaliseerd. Bovendien is 
gezocht naar w in-w insituaties 

Blok F Projecten en maatregelen zijn getoetst
aan de risico's voortv loeiend u it onzeker
heden, aan het draagvlak en aan de 
m ogelijkheden van financiering 

Blok G Resultaat is 'het beste project/m aatregel
per thema'.

Uit de projecten en maatregelen die het best voldoen 
aan de criteria u it het afwegingskader is een integraal 
voorkeurspakket samengesteld ais optelsom van'beste ' 
oplossingen per thema. Hierbij kom t ook de onderlinge 
samenhang van de geselecteerde projecten en maatre
gelen aan de orde. Het zo ontstane pakket is beoor
deeld op synergie, cumulatieve effecten en 
w in-w insituaties.

Nevenstaande tabel bevat de u itw erking van de criteria 
zoals opgenom en in de blokken C, D, E en F: het eigen
lijke afwegingskader. De hier beschreven set criteria is 
het to ta le overzicht. Per thema zijn uiteraard alleen díe 
c rite ria 'm eegenom en'd ie  relevant zijn voor de op tim a
lisatie o f afweging. De beoordeling aan de hand van de 
criteria geschiedt tegen de achtergrond van algemene 
beleidsnota's. Deze staan in de derde kolom.

Probleemstelling: verschil tussen 'Streefbeeld' en 
'situatie ongewijzigd beleid1

Streefbeeld 2030: Veiligheid tegen Overstromen, 
Toegankelijkheid en Natuurlijkheid

— *
Maatregelen en Projecten per thema

“

i
Vast ge stelde doelen £

Fysieke systeemkenmerken (1) 
Veiligheid tegen Overstromen (2) 
Toegankelijkheid (3)
Natuurlijkheid n )

Wetgeging (bindend)
Vogel- en Habliatrichillin (S)_________

0

Overige wet- en regelgevmg{6)

nee

Effecten op
Natuur en visserij (7,$) 
Waterhuishouding (9)
Milieu (IO)
(Fin.) Economie (11,12) 
Verkeer en Vervoer (13) 
Landbouw (14)
Recreatie (15)
Monumenten /  Landschap (16) 
Woongebieden (17) 
Ruimtelijke structuur (IS)

E

Uitvoeringsaspecten F

Draagvlak (20)

Alternatieven mogelijk (Sb) 1—̂

Zwaarwegend 
maatschappelijk belang (5c)

Mitigatie/compensatie 
mogelijk (5d)

'Beste' Maatregel / Project p«r thema Q figuur 1 Afwegingskader voor maatregelen en projecten
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A fw eg ingskader O ntw ikkelingsschets Schelde-estuarium

Aspect Criterium en toelichting

Vastgestelde doelen: belemmeren van het streefbeeld uit de Langetermijnvisie (blok C)

Fysieke systeem ken merken Criterium : Worden de fysieke systeemkenmerken (een open

en na tuu rlijk  m ondingsgebied, het meergeulensys- 

teem, de meanders, de d ivers ite it van schorren, slik

ken en platen) van het estuarium  in stand 

gehouden (1)?

Toelichting: Projecten en maatregelen behorend to t de thema's 

've iligheid  tegen overs trom ingen ','toeganke lijkhe id ' 

en 'na tuu rlijkhe id ' komen n iet voor u itvoering in 

aanmerking, wanneer zij a fbreuk doen aan de fysie

ke systeemkenmerken van het Schelde-estuarium.

Veiligheid tegen overstrom en Criterium : De mate waarin w ord t b ijgedragen aan de ve ilig 

heid tegen overstrom en ais belangrijke bestaans

voorwaarde voor beide landen (2).

Toelichting: Projecten en maatregelen behorend to t het them a 

've iligheid  tegen overstrom en 'd ienen een substan

tië le  verbetering op te leveren voor de ve iligheid 

tegen overstrom ingen. In Nederland d ien t d it te 

gebeuren op een zodanige w ijze dat m inimaal de 

geldende norm  (1/4.000 jaar) w o rd t gehandhaafd. 

Projecten en maatregelen behorend bij de thema's 

'toeganke lijkhe id ' en 'na tuu rlijkh e id ' m oeten hier

aan voldoen. Ook in Vlaanderen m oet een aan

vaardbaar risico bereikt worden.

Toegankelijkheid

Criterium : De mate waarin een b ijdrage w o rd t geleverd aan de

toeganke lijkhe id  van de Scheldehavens (met name 

Antwerpen) ais trekpaard voor de welvaart (3).

Toelichting: Projecten en maatregelen behorend bij het them a 

'toeganke lijkhe id 'd ienen  b ij te  dragen aan de v lo t

te  a fw ikkeling van conta inertransports trom en op

W ettelijk  kader en 
beleidskader

Langeterm ijnvisie Schelde- 

estuarium
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het tra ject Vlissingen -  Antwerpse regio en achter

land.

N atuurlijkhe id  Criterium : De mate waarin w o rd t b ijgedragen aan een gezond

en dynam isch ecosysteem (4).

Toelichting: Projecten en m aatregelen behorend b ij het them a 

'na tuu rlijkh e id 'd ie n e n  bij te  dragen aan:

- meer ruim te en dynam iek voor m orfo log ische 

(sedim entatie en erosie van zand) en biologische 

processen;

- meer ruim te en dynam iek voor het ontstaan van 

een verscheidenheid aan habitats.

Vogel- en Habitatrichtlijn en overige wetgeving (Blok D)

Beschermde gebieden Criteria (5):

- zijn er s ign ificante effecten (5a)?

- zijn er a lternatieven (5b)?

- is er sprake van een zwaarwegend maatschappe

lijk  belang (5c)?

- heeft m itiga tie  plaatsgevonden (5d)?

- is er een com pensatieprogram m a (5d)? 

Toelichting: Het be tre ft hier de toepassing van de Vogel- en

H ab ita trich tlijn .

Wet -  en regelgeving Criterium  (6): Z ijn de projecten en maatregelen in overeenstem 

m ing m et w et- en regelgeving ?

Toelichting: De projecten en maatregelen in de O ntw ikke lings

schets dienen een toe ts ing  te ondergaan aan w e t

en regelgeving in Vlaanderen en Nederland.

Effecten (Blok E)

Natuur Criterium : De mate waarin b io topen en de b iod ivers ite it w o r

den beïnvloed en de mate waarin effecten o p tre 

den op flora en fauna (7).

Toelichting: Projecten en m aatregelen behorend b ij het them a 

'toeganke lijkhe id 'en  've ilighe id  tegen overstrom in- 

g e n 'd ie  zijn gelegen buiten beschermde gebieden 

w orden ge toe tst aan de hand van effecten op de

In ternationaa l:

V oge l-en  H abita trich tlijn

Scheidingsverdrag van 1839 

Akte van Wenen (1815)

In ternationaa l:

Conventie van Ramsar 

Vlaanderen:

Decreet op het N atuur

behoud, Vlaams Ecologisch 

Netwerk, Gemeentelijke 

Natuurontw ikke lingsp lannen,
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W aterhuishouding

M ilieu

natuur, voorzover n iet gelegen In speciale bescher

m ingszone (SBZ).

Criterium : De mate waarin effecten optreden voor de visserij

(kraam kam erfunctle) (8).

Toelichting: M orfo logische veranderingen ten gevolge van bag

ger- en sto rtac tlv lte lten  b ij verdere verru im ing kun

nen effecten hebben op de kraam kam erfunctle  van 

de Westerschelde. Verm inderd doorz ich t door s to rt

actlv lte lten  le id t m oge lijk  to t negatieve effecten op 

de g roe icond ities voor jonge  vis (¡nel.'commerciële 

vis'). Het areaal ond iep  water kan veranderen.

Criterium : De mate waarin effecten optreden op de waterstan

den en waterbew egingen (bijvoorbee ld  stroom 

snelheden) (9).

Toelichting: Vermeden m oet worden dat de verru im ing van de 

vaargeul, het storten van onderhoudsbaggerspecie, 

de aanleg van de Overschelde e n /o f na tuuron tw ik- 

kelingsmaatregelen zodanige effecten op de w ater

standen hebben dat de ve ilighe id  tegen 

overstrom en afneem t. Daarbij ge ld t in Nederland 

de norm  van 1 op 4.000. Voor de Zeeschelde w ordt 

het veiligheidsniveau gehanteerd u it de actualisatie 

van het Sigmaplan.

Voorts m oet vermeden worden dat de scheepvaart 

(met name zee- en binnenvaart) h inder onderv ind t 

van w ijz igende strom ingen (stroom snelheden en 

dwarsstrom ingen) in de Westerschelde.

Criterium : De mate waarin de to ta le  m ilieukw a lite it w ordt

beïnvloed door emissies naar bodem, water en 

lucht, doo r h inder (geluid, s to f en trillin g e n) en door 

risico's (externe ve ilighe id) en de mate waarin deze 

invloeden doorw erken op de bewoners van het 

gebied (10).

Toelichting: Bij pro jecten en m aatregelen behorend b ij het

them a 'to eg a n ke lijkh e id 'ga a t het met name om  de 

emissie van C 02 en NOx b ij de diverse vervoersw ij

zen (zeescheepvaart, w e g -e n  railvervoer en b innen

Land- e n /o f natuur-in rich- 

tingsp lannen 

Nederland:

Fauna en floraw et, Natuurbe

scherm ingswet 

Tweede Structuurschema 

Groene Ruimte, Natuurge- 

biedsplan Zeeland 2001, Nota 

Soortenbeleid, Flora en Fauna 

in Zeeland

Nederland:

Vierde Nota W aterhuis

houding

In ternationaa l:

Kaderrichtlijn  W a te r, Verdrag 

van Oslo, Verdrag van Parijs 

Agenda 21, Ospar-conventie 

Verdrag van Kyoto,Verdrag 

van Espoo, Verdrag van 

Helsinki 

Vlaanderen:

Decreet betreffende m ilieu 

vergunn ingen, Wet bescher-
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(Fin.) Economie

Verkeer en vervoer

vaart) van de toeganke lijkhe idsa lternatieven (ver

ru im ing en voo rhavenon tw ikke ling).O okde  hinder 

die om w onenden onderv inden ais gevolg van to e 

genom en vervoer over ach terlandverb ind ingen 

d ien t te  worden beperkt.Toename van de trans- 

ports trom en over de Westerschelde le id t m ogelijk  

to t een w ijz ig ing  van de situatie m et betrekking to t 

de externe ve ilighe id  (toenam e dan wel afname). 

Daarbij w o rd t de Nederlandse norm  voor het 

plaatsgebonden risico gehanteerd

Projecten en m aatregelen behorend b ij het them a 

'na tuu rlijkhe id ' kunnen bijdragen aan de verbete

ring van de w aterkw a lite it. De vergro ting  van het 

areaal in te rge tijdengeb ied  draagt bij aan de b io lo 

gische zuivering van het Scheldewater

Criterium : Een zo hoog m ogelijke ne tto-con tan te  waarde (11).

Toelichting: De welvaartseffecten van de projecten en maatre

gelen op gebied van 've ilighe id  tegen overstrom in

gen ','toeganke lijkhe id 'en  'na tuu rlijkh e id 'd ie n e n  zo 

hoog m oge lijk  te  zijn. Gestreefd w o rd t naar een 

positieve kosten-batenverhouding.

Criterium : De mate waarin projecten en maatregelen b ijd ra 

gen aan de welvaart in Vlaanderen en Nederland 

(12).

Toelichting: H ierbij gaat het om  de invloed op :

- de regionaal-econom ische on tw ikke ling ;

- de werkgelegenheid;

- de on tw ikke ling  van het netw erk van havens in 

de Rijn-Scheldedelta.

Criterium : De mate waarin w ijz ig ingen optreden in de bereik

baarheid (congestie), in de m odal split en in de goe

derenstrom en (omvang en ligg ing) (13).

m ing O ppervlaktewateren, 

Decreet integraal Water

beheer, G rondwaterdecreet 

Wet bescherm ing Mariene 

Milieu's, Decreet betreffende 

m ilieuvergunn ingen (VLA- 

REM), A fvalstoffendecreet 

VLAREA, Bodemsanerings- 

decreet VLAREBO, MINA-plan, 

Provinciale M ilieubele ids

plannen 

Nederland:

Wet V erontre in ig ing opper

vlaktewateren, G rondw ater

wet, Wet op de 

W aterhuishouding, Wet Ver

on tre in ig ing  Zeewater, Wet 

bodem bescherm ing, 

O n tgrond ingenw et

Nederland:

OEI-leidraad, Zeehavennota

In ternationaa l:

TEN-netwerk

Vlaanderen:
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Toelichting: De toeganke lljkhe ldsa lte rnatleven zullen u iteenlo 

pende effecten hebben op de w ijze waarop het 

transport op de ach terlandverb ind ingen zal worden 

afgehandeld. Indien de beschikbare capacite it op 

deze verb ind ingen tekortsch ie t ontstaat congestie, 

waardoor de bereikbaarheid verm indert. Barrière- 

w erklng door de aanleg van In frastructuur (Over

schelde) kan de bereikbaarheid In bepaalde regio's 

ongunstig  beïnvloeden. Bovendien zullen de to e 

gankelljkheldsalternatleven Invloed hebben op de 

modal spilt (= verdeling van het goederentransport 

over de verschillende vervoersm odalite iten). A lte r

natieven die lelden to t verschuivingen naar trans

portw ijzen die re latie f m ilieuvriende lijk  zijn, 

verdienen de voorkeur.

Ruimte Criterium : De mate waarin landbouw gronden van functie  zu l

len veranderen (14).

Toelichting: O verstrom ingsgebieden en na tuuron tw ikke lingsge

bieden o f com binaties hiervan zullen In de meeste 

gevallen een beroep doen op het areaal landbouw 

grond. Er w o rd t naar gestreefd om  het verlies van 

landbouw grond zoveel m oge lijk  te  beperken. Land

bouw activ ite iten  zijn -  a fhanke lijk  van de In rich ting 

- ook te com bineren m et genoem de functies.

Criterium : De effecten op en de m ogelijkheden voor recreatie

ve voorzlenlngenO  5).

Toelichting: N atuurontw ikke lingsgebieden bieden ook po ten

ties om  de recreatieve aantrekkelijkheid van een 

gebied te vergroten (fietsroutes, jachthavens, 

strandjes enz.). Daarnaast moeten de negatieve 

effecten van toeganke lljkhe ldsa lternatleven op 

bestaande recreatievoorzieningen zoveel m oge lijk  

worden beperkt.

Criterium : De mate van aantasting van m onum enten en land

schapswaarden o f de m ogelijkheden om  land

schapswaarden te ontw ikke len  (16).

M ob ilite itsp lan  Vlaanderen 

Ruim telijk  structuurplan 

Vlaanderen 

Nederland:

Nota M ob ilite it

In ternationaa l:

Europese Conventie m.b.t. 

het landschap (Florence 20- 

10-'00),Tweede Benelux 

Structuurschets 

Vlaanderen:

Decreet houdende de o rgan i

satie van de ru im te lijke  orde

ning, Decreet to t 

bescherm ing van m onum en

ten, stads- en dorpsgezich

ten, Landschappendecreet, 

Erfgoeddecreet, Strategische 

plannen voor de haven, 

Ruim telijk  structuurplan 

Vlaanderen:

Ruim telijk  structuurp lan pro

vincie Antw erpen, Ruim telijk 

s tructuurp lan provincie Oost- 

Vlaanderen, Gewestplannen, 

Ruim telijke u itvoeringsp lan

nen, Gem eentelijke ruim te-
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Uitvoering (blok F)

Onzekerheden

lijke u itvoeringsplannen, 

Decreet betreffende het 

natuurbehoud en het na tuur

lijk  m ilieu, Ruilverkaveling en 

na tuurrich tp lannen, Land- 

in rich tingsp lannen, Vlaams 

Ecologisch Netwerk 

Nederland:

Nota Ruimte, Nota Belvedère 

Structuurschema Groene 

Ruimte, Streekplan Zeeland, 

Beleidsplan Westerschelde

Criterium : De effecten van projecten en maatregelen op de

ru im te lijke  structuur (18).

Toelichting: M et name de aanleg van natuurgebieden en van 

overstrom ingsgebieden hebben een Im pact op de 

ru im te lijke  structuur op lokaal niveau, w aardoor 

andere ru im te lijke  functies en on tw ikke lingen  in 

het gedrang kunnen komen. De negatieve effecten 

dienen zoveel m oge lijk  verm eden te worden.

A fhanke lijk  van de situatie kunnen derge lijke  ingre

pen ook leiden to t een versterking van de lokale 

ru im te lijke  structuur.

Toelichting: M et name de werken die nodig zijn voor de 've ilig 

heid tegen overs trom ingen 'z ijn  beeldbepalend. De 

vorm geving van de projecten bepaalt in hoge mate 

de waardering van de ingreep. Dat betekent dat er 

ook m ogelijkheden zijn om  te  komen to t een ve rrij

king van het landschap.

Criterium  De mate van aantasting van w oongebieden en

industriegeb ieden en zonevreem de w oningen en 

bedrijven (17).

Toelichting: O verstrom ingsgebieden zijn veelal gelegen in de 

open ruim te, waar diverse w oningen en bedrijven 

staan. Deze dienen dan te verdw ijnen.

Criterium : De mate waarin het pro ject o f de maatregel M em orandum  van Overeen-

- omkeerbaar is; stem m ing van Vlissingen d.d.

- aanpasbaar Is (flex ib ilite it); 8 maart 2002

- faseerbaar is;

- u itvoerbaar b lijft (robuustheid) onder gew ijz igde 

om standigheden (19).

Toelichting: Projecten en m aatregelen b innen de them a 's 've ilig 

he id ','toeganke lijkhe id 'en  'na tuu rlijkhe id ' kennen 

g ro te  onzekerheden onder invloed van veranderen

de om standigheden, nieuwe inzichten en n iet voor

ziene effecten. Projecten en maatregelen die
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Draagvlak Criterium :

omkeerbaar, flexibel, faseerbaar e n /o f robuust zijn 

verdienen de voorkeur

De mate waarin er m aatschappelijk draagvlak is 

(20).

Toelichting: De uitvoerbaarheid van pro jecten en maatregelen 

neemt toe naarmate er m aatschappelijk steun voor 

bestaat.
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bijlage 4 Effecten van maatregelen op natuurwaarden

4.1 Effecten van de verruiming van de 
vaargeul

4.1.1 Locatie
De verdieping en verruim ing van de vaargeul is gepro
jecteerd ter plaatse van de lokale ondiepten in de Wes- 
terschelde en de Beneden-Zeeschelde (to t 500 meter 
opwaarts Deurganckdok) én een verbreding van de 
vaargeul to t 370 meter in de Beneden-Zeeschelde op 
het tra ject van de Europaterminal to t 500 meter 
opwaarts van het Deurganckdok.

4.1.2 Omvang en aard van 
de werkzaamheden

De vaargeul in de Beneden-Zeeschelde w ord t verbreed 
to t 370 meter. De vaargeul in de Westerschelde w ord t 
ter plaatse van de lokale ondiepten verd iept voor een 
van het getij onafhankelijke vaart met een diepgang 
van 13,10 meter met een kielspeling van 12,5%. Dit 
resulteert in een m in im um diepte van het vaarwater 
van 14,7 meter. De baggerspecie die vrijkom t bij de 
verdieping van de vaargeul in de Westerschelde heeft 
een volume van 7 m iljoen m3. De baggerspecie die v rij
kom t bij de verruim ing van de vaargeul in de Beneden- 
Zeeschelde heeft eveneens een volum e van 7 miljoen 
m3. Het onderzoek naar de kw alite it van de baggerspe
cie u it de Westerschelde to o n t voorlop ig  geen beper
kingen aan voor het terugstorten ervan in het systeem 
zelf, in zee of in de monding. Over de kw alite it van de 
baggerspecie u it de Beneden-Zeeschelde zijn nog 
onvoldoende gegevens beschikbaar. In het kader van 
de nog u it te voeren project-MER zal een uitgebreide 
bem onstering en analyse van de kw alite it van de bag
gerspecie worden uitgevoerd, zowel in de Beneden- 
Zeeschelde als in de Westerschelde.

4.1.3 Beschermde habitats en soorten
De werkzaamheden voor verdieping en verruim ing 
worden uitgevoerd in of nabij de in het kader van de 
Vogel- en /o f H abita trich tlijn  aangewezen speciale 
beschermingszones. In het gedeelte van het Schelde- 
estuarium waar de verru im ing van de vaargeul is voor
zien, gaat het om de volgende speciale 
beschermingszones:

1 Het Vogel- en H abitatrichtlijngebied Westerschelde 
(NL 9803061-gebied 73). Inclusief het Verdronken 
Land van Saefthinge. Gelegen in de provincie Zee
land op grondgebied van de gemeenten Borsele, 
Hulst, Kapelle, Reimerswaal,Terneuzen, Sluis,Veere en 
Vlissingen. O ppervlakte:42840 ha.
Belangrijkste gebied voor:

Habitattype 
1130 estuaria
1330 atlantische schorren met kweldergras-

vegetatie (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

Verder aangemeld voor:
Habitattype 

2110 embryonale wandelende duinen 
2120 wandelende duinen op de strandwal met

Helm (Am m ophilia arenaria;z.g.w itte duinen) 
2190 vochtige duinvalleien 
1310 eenjarige pioniersvegetaties van slik- en

zandgebieden met zeekraal (Salicornia sp.) en 
andere zoutm innende soorten 

1320 schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion 
maritimae)

Soort 
1095 zeeprik 
1099 riv ierprik

ontw ikkelingsschets • b ijlage 4 1 100



1365 zeehond 
1903 groenknolorchis

De Westerschelde kwalificeert ais voge lrich tlijn - 
gebied vanwege het voorkom en van grauwe gans, 
bergeend, scholekster, k luut, bontbekplevier,zilver- 
plevier, kanoetstrandloper, drieteenstrandloper, 
bonte strandloper, rosse grutto, wulp, tureluur, grote 
stern, visd ief en dwergstern.

2 Het Vogel-en H abitatrichtlijngebied 
Beneden-Zeeschelde:

Het gaat hier om het Vogelrichtlijngebied 3 .6 'Schor
ren en Polders van de Beneden-Schelde'en Habitat
rich tlijngebied BE2300006 (1-56)'Schelde- en 
Durme-estuarium van de Nederlandse grens to t 
Gent'. De belangrijkste redenen van aanwijzing c.q. 
aanmelding van deze gebieden (bescherming van 
soorten en habitats) worden beschreven bij effecten 
van veiligheidsmaatregelen. De te beschermen waar
den (soorten en habitats) die daar worden vermeld 
dienen ook beschermd te worden in het kader van 
maatregelen voor verdieping en verruim ing van de 
vaargeul.

4.1.4 Effecten op natuurwaarden

Effecten op d iversiteit ecosystemen 
(natuur en habitattypen) 

Westerschelde

B estaande s to rts tra teg ie
Bij het a lternatief waarbij zou worden verruim d en de 
bestaande bagger- en stortstrategie zou worden 
gehandhaafd,zou in het westelijk deel de dynamiek in 
het in tergetijdengebied toenem en (maximale toename 
hoogdynamisch in tergetijdengebied van 112 ha),ter
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w ijl in het oosten de oppervlakten aan hoogdynam i- 
sche natuurtypen ju is t zouden afnemen (maximaal 90 
ha). D it kom t slechts voor een deel ten goede aan laag
dynamische gebieden (ca. 20%).

Bij handhaven van de oude stortstrategie en een ver
d ieping van de vaargeul to t 13,1 m zou sprake zijn van 
een afname van het areaal laag dynamisch gebied van 
maximaal 2% tussen Vlissingen en Hansweert (westelijk 
deel), m ogelijk  een lokaal significant effect. D it zou 
0,9% betekenen op het niveau van de tota le Speciale 
Beschermingszone (SBZ) Westerschelde.

V erb e te rd e  s to rts tra teg ie
In plaats van de handhaving van de bestaande s to rt
strategie w ord t echter gekozen voor de integratie van 
een verbeterde stortstrategie. Alsdan zijn de effecten 
van de verru im ing,zow el per deelgebied binnen de 
Westerschelde ais voor de gehele Westerschelde, (nog) 
geringer dan bij een eventuele verruim ing met de 
oude stortstrategie.

Effecten van verruim ing op de arealen laagdynamische 
ondiep water en intergetijdengebieden zijn de ecolo
gisch meest relevante, vanwege de relatief hoge 
bodemdieren biomassa die hier w ord t bereikt. Uit het 
onderzoek b lijk t dat, bij toepassing van een verbeterde 
stortstrategie, de negatieve effecten ten opzichte van 
de referentiesituatie erg gering zijn. De relatieve veran
deringen in oppervlakten natuurtypen geven voor het 
westelijk deel een maximaal verlies aan ondiep water 
van 71 ha, waarvan 13 ha laagdynamisch. De arealen 
laagdynamisch in tergetijdengebied nemen toe. In het 
ooste lijk deel van de Westerschelde (tussen Hansweert 
en de grens) nemen de oppervlakten hoogdynamisch 
in tergetijdengebied enigszins toe, net zoals het laagdy
namisch ondiep water, maar nemen laagdynamische 
in tergetijdengebied enigszins af (max. 35 ha).



Wat het geheel der -  ecologisch waardevolle -  laagdy
namische gebieden betreft, bedraagt aldus de maxima
le afname in procenten ten gevolge van een verdieping 
to t 13,1 m locatiespecifiek (oostelijk deel Westerschel
de) 0,6%, en 0,2 % binnen de ganse SBZ Westerschelde.

Om eventuele effecten in beeld te brengen is gebruik 
gemaakt van een rangordemodel waarin mogelijke 
graadmeters voor natuurlijkheid hiërarchisch zijn geor
dend. Graadmeters voor verruim ing vorm den daarbij 
bodem m orfo logie, verhouding tussen fysiotopen (Mor
fologie), alle graadmeters voor hydrodynam iek en de 
zoutgrad iënt (W aterkwaliteit). Bevinding was dat, ais 
gevolg van de verruim ing, geringe effecten optreden in 
de hydrodynamische graadmeters en in de ligg ing van 
de zoutgradiënt. Ook binnen de laag m orfo logie is een 
nauwelijks waarneembaar effect op de verhouding tus
sen fysiotopen te zien. De verruim ing heeft naar ver
w achting geen invloed op de overige graadmeters. 
Samenvattend w ord t gesteld dat verru im ing van de 
vaargeul ten opzichte van het nula lternatie f hoege
naamd geen veranderingen teweeg brengt in de op 
deze wijze geoperationaliseerde natuurlijkheid van het 
Schelde-estuarium, noch in positieve noch in negatieve 
zin.

Beneden-Zeeschelde
De verwachting op basis van expert judgem ent is dat 
de effecten van vaargeulverruim ing ten opzichte van 
het nula lternatie f in de Zeeschelde gering zijn en in de 
orde van enkele hectares per deelgebied te liggen. De 
richting van effecten is vergelijkbaar met de effecten in 
de Westerschelde tussen Hansweert en de grens (oos
te lijk  deel). Het maximale negatieve effect voor de hele 
Zeeschelde betre ft enkele tienta llen hectaren verlies 
aan in tergetijdengebied ais gevolg van een verhoogde 
waterstand. Bij de verruim ing met een verbeterde s to rt
strategie (de optie waartoe w ord t besloten) treedt een

omgekeerd, geringer effect op (de tota le oppervlakte 
in tergetijdengebied neemt m ogelijk  iets toe).

Op basis van de graadmeters voor natuurlijkheid geldt 
dezelfde conclusie ais ten opzichte van de Westerschel- 
de, nam elijk de verruim ing van de vaargeul brengt 
geen veranderingen teweeg in de op deze wijze 
geoperationaliseerde natuurlijkheid van het Schelde- 
estuarium, noch in positieve noch in negatieve zin.

Effecten op de d iversite it van soorten
Uit voornoem d onderzoek naar effecten van verrui
m ing op arealen van relevante natuurtypen is gebleken 
dat de verschillen ten opzichte van het nula lternatief 
zeer gering zijn, met name in het verruim ingsalterna- 
tie f waarbij een verbeterde bagger- en stortstrategie 
w ord t toegepast.Vanwege de geringe omvang van 
effecten op de arealen,zelfs ais uitgegaan w ord t van 
een 'worst case' scenario, waarbij het maximaal m ogelij
ke effect op waardevolle natuurtypen ais uitgangspunt 
is genomen, is het niet zinvol om uitspraken te doen 
over eventuele effecten op soorten. Niet enkel is de 
causale relatie tussen verruim ing en w ijzigende arealen 
daarvoor te zwak, bovendien berust het voorkom en 
van soorten op een complex geheel van diverse beïn
vloedende factoren en om standigheden.

N iettem in werden waar m ogelijk  effecten van verrui
m ing op soorten in beeld gebracht. Uit d it effectenon- 
derzoek naar soorten b lijk t dat over de periode 
2001-2010 de effecten van verruim ing op vissen, aan 
intergetijdengebieden gebonden niet broedende 
watervogels en zeehonden2, voor zover deze konden 
worden bepaald, naar alle waarschijnlijkheid beperkt 
z ijn3. De voorspelde geringe veranderingen in opper
vlakten van de voor deze groepen belangrijke natuur
typen liggen hieraan opnieuw  ten grondslag.
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Ten aanzien van terrestrische soortgroepen w ord t 
geconcludeerd dat effecten van verruim ing naar ver
wachting verwaarloosbaar o f niet te bepalen zijn.

Aan te stippen is dat gewerkt werd met aandachtsoor- 
ten voor de diverse soortgroepen. Een aandachtssoort 
is een soort die op nationale en /o f internationale 
schaal ais bedreigd w ord t beschouwd en voorkom t op 
nationale en internationale rode lijsten, lijsten van 
internationale richtlijnen en conventies,doelsoorten 
Handboek Natuurdoeltypen en dergelijke. Door de 
effecten op deze aandachtssoorten te onderzoeken, 
werd dus optimaal rekening gehouden m et de rode 
lijst-soorten die voorkom en in het studiegebied. Het 
ontbreken van rode lijsten voor soortgroepen die van 
grote betekenis zijn in estuaria,zoals bodemdieren, 
werd ais leemte in de kennis meegenomen en kan in 
een latere projectfase nader aan bod komen.

Betreffende de soorten van com m unautair belang 
zoals opgenom en in Bijlage IV van de H abita trichtlijn  -  
in Vlaanderen vertaald in Bijlage III bij het decreet 
natuurbehoud -  is voornam elijk te w ijzen op de alge
mene bevindingen ten aanzien van terrestrische soort
groepen (effecten verru im ing verwaarloosbaar of niet 
te bepalen).Verruim ing beïnvloedt nu eenmaal niet de 
landbiotopen van de Bijlage IV-soorten.Ten aanzien 
van libellen kan worden gespecifieerd dat deze nauwe
lijks voorkom en in de Nederlandse deelgebieden van 
het studiegebied. Ook otters komen momenteel niet 
voor in het studiegebied.

4.1.5 Conclusies effecten van verdieping en 
verruiming

Samenvattend kunnen op grond van de uitgevoerde 
m odelberekeningen de volgende effecten van verrui
m ing van de vaargeul op de voor vogel- en habita t
rich tlijn  belangrijke natuurwaarden worden verwacht
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• de verwachte effecten van een verruim ing to t 13,1 m 
op ecologisch waardevolle arealen zijn gering;

• een verbeterde stortstrategie kom t naar voor ais een 
geschikt instrum ent om de -  geringe -  effecten van 
een verruim ing verder te reduceren (m itigatie; zie 
hiervoor paragrafen 2.5.2 en 2.5.3);

• locatiespecifiek kunnen voor de Westerschelde 
bepaalde tendensen worden waargenomen, die elk 
op zich echter relatief gering zijn en tussen de deel
gebieden onderling (westelijk vs. ooste lijk deel Wes- 
terschelde) tegengestelde trends tonen; betreffende 
de Zeeschelde zijn de eventuele effecten naar ver
wachting een nog geringere afgeleide van de effec
ten in (het oostelijk deel van) de Westerschelde;

• gelet op de geringe omvang van effecten op arealen, 
kom t het niet zinvol voor om uitspraken te doen 
over eventuele effecten op beschermde soorten; 
naar alle waarschijnlijkheid, en voor zover deze kon
den worden bepaald,zijn de effecten op soorten 
beperkt.

4.1.6 Weging van de effecten /  toetsing aan 
de vogel- en habitatrichtlijn

Bij de beoordeling van deze effecten, spelen dus vooral 
eventuele effecten van verdieping op de arealen laag
dynamische ondiep water en in tergetijden gebied een 
rol. Dit zijn de delen van het estuarium die ais ecolo
gisch meest waardevol worden gekwalificeerd, vanwe
ge de relatief hoge biomassa aan bodemdieren die hier 
w ord t bereikt. Bodemdieren vormen een belangrijke 
com ponent in het voedselweb van estuaria, om dat ze 
in fe ite de schakel vormen tussen de primaire produc
tie  (fytoplankton) en organismen hoger in de voedsel
keten,zoals vissen en vogels. In die zin geven de 
evoluties inzake waardevolle arealen onrechtstreeks 
ook een beeld van de m ogelijke effecten op bescherm
de soorten.



Zoals uiteengezet onder 4.1.4. blijken de negatieve 
effecten ten opzichte van het nula lternatie f gering op 
het gebied van waardevolle arealen, in die zin dat de 
grootorde van de verschillen,zelfs bij maximale band
breedte,zowel locatiespecifiek ais voor het gehele 
gebied ruim beneden 1% blijft.Volgens het beoorde- 
lingkader van PMR en andere gebru ike lijk  gehanteer
de beoordelingskaders zou geen van de effecten ais 
significant worden beoordeeld.

Ais besluit ge ld t dan ook dat, op grond van het onder
zoek naar de effecten van verruim ing van de vaargeul 
(met toepassing van de verbeterde stortstrategie) op 
de d iversite it van de ecosystemen (natuur- en habitat- 
typen) en op de soorten (met inbegrip van de kw alifi
cerende soorten), de schade die eventueel aan de 
betrokken SBZ's kan worden aangericht zó gering is dat 
deze ais niet-significant aan te merken is.

4.1.7 Voorzorgsbeginsel
Vanwege onzekerheden in de voorspellingsm ethoden 
zijn de effecten met marges weergegeven in de ecolo
gische onderzoeksrapporten. De belangrijkste bronnen 
van onzekerheden zijn de voorspellingen van m orfo lo 
gische veranderingen en van ecologische effectrelaties. 
Binnen de marges werd telkens uitgegaan van het 
maximale effect (worst case).

De verschillende onderdelen van de effectvoorspelling 
en de resulterende effectschattingen zijn diverse malen 
getoetst door onafhankelijke deskundigen en expert 
panels. De belanghebbende (natuur)organisaties zijn 
intensief betrokken geweest bij de effectvoorspelling.

Uit expert judgem ent b lijk t dat verder aanvullend 
onderzoek in deze planfase w einig van de nog 
bestaande onzekerheden kan wegnemen. Veel positie
ve bijdragen aan de instandhouding van de natuur
waarden van de SBZ worden verwacht van de

verbeterde stortstrategie. Ook de uitvoering van het 
pakket van maatregelen voor na tuurontw ikke ling3 zal 
er toe bijdragen dat de natuur van het Schelde-estu
arium weer voldoende 'robuusthe id ' k rijg t om vo ldoen
de weerstand te kunnen bieden aan ingrepen op die 
natuur. D it ge ld t ook ais die op zichzelf beperkt van 
aard zijn. In de project- en inrichtingsfase zal, op gede
tailleerder niveau dan nu voor de planfase is gedaan, 
extra onderzoek nodig zijn om de ontw ikkeling van de 
ecologisch meest interessante gebieden concreter te 
kunnen voorspellen. D it betre ft vooral het onderscheid 
tussen hoog- en laagdynamische gebieden en de o n t
w ikkeling van schorareaal.

In het onderzoek naar de effecten van een verruim ing 
is in de eerste plaats de periode 2001-2010 in beschou
w ing genomen. Aangezien, mede gelet op de onzeker
heden in de voorspellingsm ethoden, niet uitgesloten 
kan worden dat op langere term ijn  alsnog bepaalde 
effecten zichtbaar zouden worden, w ord t die evolutie 
op lange term ijn  meegenomen ais leemte in de kennis. 
Gelet op het erg geringe verschil in effecten tussen de 
nulsituatie en een verruim ing (incl. verbeterde sto rt
strategie), w ord t deze onzekerheid door de onderzoe
kers echter ais aanvaardbaar en beheersbaar 
beschouwd (zie ook m onitoring).

Indien u it het vervolgonderzoek in de project- of 
inrichtingsfase toch lokaal significante negatieve effec
ten zouden blijken, dan zullen alsnog m itigerende en 
compenserende maatregelen worden getroffen.Verder 
zal nadat de verruim ing en verdieping is gerealiseerd 
een intensief m onitoringsprogram m a worden u itge
voerd om eventuele effecten ervan op de natuur op de 
langere term ijn  in beeld te kunnen krijgen.Via m on ito 
ring, gekoppeld aan een flexibele bagger- en stortstra
tegie,zou ook kunnen worden bijgestuurd indien 
hieraan behoefte zou blijken te bestaan.
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4.2 Effecten van veiligheidsmaatregelen

4.2.1 Aard, omvang en locatie van de werk
zaamheden

De veiligheid tegen overstromen in het gebied van de 
Zeeschelde w ord t gerealiseerd door een com binatie 
van maatregelen. De belangrijkste maatregel vorm t de 
aanleg van gecontroleerde overstrom ingsgebieden . 
Deze worden maximaal ingericht ais natuurgebied. Dit 
kan zowel estuariene natuur zijn in de vorm van een 
gebied met gecontroleerd gereduceerd getij ais w et
land. Lokaal zullen waterkeringen worden verhoogd.

In de periode to t het jaar 2030 zullen in totaal 2.000 to t
3.000 ha overstrom ingsgebied worden aangelegd. 
Deze gebieden zullen voornam elijk gelokaliseerd zijn 
in twee zones langs de Zeeschelde en één zone in het 
Rupelbekken;
a De zone ter hoogte van de Belgisch-Nederlandse 

grens langs de linkeroever van de Schelde (Hedwige- 
, Prosper- en Doelpolder-noord) w ord t geheel inge
richt ais gecontroleerd overstrom ingsgebied met 
een oppervlak van ongeveer 1.000 ha. Deze GOG 
w ord t ingericht ais natuurgebied, 

b In de zone tussen de Rupelmonding en de Dender- 
m onding w ord t 1.000 to t 2.000 ha GOG aangelegd, 
waarbij door natuurontw ikkeling eveneens een w in- 
w insituatie met het streefbeeld voor natuurlijkheid 
gecreëerd w ordt, 

c In de zone ter hoogte van de m onding van de Zenne 
(Rupelbekken) w ord t ongeveer 250 ha GOG aange
legd waarbij door natuurontw ikke ling eveneens een 
w in-w insituatie  met het streefbeeld voor na tuurlijk 
heid gecreëerd w ordt.
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4.2.2 Beschermde habitats en soorten
Delen van de locaties waar overstrom ingsgebieden zijn 
voorzien, liggen in of grenzen aan speciale bescher
mingszones (SBZ's) in het kader van de Vogel- en Habi
ta trich tlijn .
Deze beschermingszones zijn:
• Vogelrichtlijngebied 3.5.'Durme en de M iddenloop 

van de Schelde'.
Totale oppervlakte 4.190 ha. Gelegen in de gemeen
ten Berlare, Bornem, Buggenhout, Dendermonde, 
Hamme, Lokeren, Sint-Amands,Temse, Waasmunster, 
Wichelen en Zele.

Belangrijkste redenen voor aanwijzing waren o.m.:
- broedende Bijlage l-soorten blauwborst (60 to t 70 

broedparen) en ijsvogel (5 to t 10 broedparen);
- verder nog een redelijk aantal n iet-broedende Bij

lage l-soorten.

Internationaal belang wat be tre ft watervogels : slo
beend (800).

Het aanw ijzig ingsbesluit u it 1988 werd in 1998 u it
gebreid met een gecontroleerd overstrom ingsge
bied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde

• Vogelrichtlijngebied 3 .6 'Schorren en Polders van de 
Beneden-schelde'.
Totale oppervlakte 7.085 ha. Het overgrote deel van 
het Antwerpse havengebied op de linkerscheldeoe- 
ver valt binnen de perim eter van het voge lrich tlijn 
gebied 3.6. gelegen in de gemeenten Antwerpen, 
Beveren, en Sint-Gillis-Waas.

Belangrijkste redenen voor aanwijzing waren o.m.:
- de broedende Bijlage l-soort k luut (350 broed- 

gevallen met maximum van 1.800);
- de niet-broedende Bijlage l-soorten goudplevier 

(2.000) en kemphaan (1.400);



- eveneens een g root aantal watervogels met in ter
nationaal belangrijke aantallen, vnl. een aantal 
ganzen- en eendensoorten.

Recent kwam voor het vogelrichtlijngebied 3.6. een 
studie m.b.t. to t de instandhoudingsdoelstellingen 
uit.

H abitatrichtlijngebied BE 2300006 (1-56)'Schelde- en 
Durme-estuarium van de Nederlandse grens to t 
Gent'.
Totale oppervlakte 6.006 ha. Gelegen in de gemeen
ten Antwerpen, Berlare, beveren, Bornem, Dender- 
monde, Destelbergen, Duffel, Hamme, Kruibeke, 
Laarne, Lier, Lokeren, Mechelen, Melle, Niei, Puurs, 
Schelle, Sint-Amands, temse, Waasmunster, Wetteren, 
W ichelen,W illebroek, Zele, Zw ijndrecht. Het gebied 
valt voor een groot deel samen met de hiervoor 
genoemde Vogelrichtlijngebieden en omvat enkele 
bijkom ende buiten- en binnendijkse gebieden. Het 
gebied sluit aan bij het Nederlandse Westerschelde- 
gebled (b.v. Saeftlnge).Zowel b ra k -ais zoetwaterge- 
tljdengebleden worden aangeduid.

Voorgesteld voor volgende habitats, vissen en am fi
bieën, telkens met verm elding van hun Natura 2000- 
code, waarbij het teken '* ' aangeeft dat het een 
priorita ire habitat of soort be tre ft in de zin van voor-
melde Richtlijn:

1 Habitats
1130 Estuaria
1140 Bij eb droogvallende slikwadden en zand

platen
1310 Éénjarige pioniersvegetaties van slik- en

zandgebieden met Salicorniasoorten en
andere zoutm innende planten

1320 Schorren met slijkgrasvegetaties (Spartinion)

1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia 
maritimae)

2310 Psammofele heide met Calluna- en Genista- 
soorten

2330 Open grasland met Corynepherus- en Agro- 
stis-soorten op landduinen 

3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van 
het type M agnopotam ium  of Hydrochariton 

4030 droge heide (alle subtypen)
6410 Grasland met molinia op kalkhoudende 

bodem en kleibodem (EU-Molinion)
6430 Voedselrijke ruigten 
6510 Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus 

pratensis,Sanguisorba officinalis)
9160 Eikenbossen van het type Stellario-Carpine- 

tum
91 EO* Alluviale bossen met Alnion glutiosa en Fraxi- 

nus excelsior (Alno-Padion, A ino incanae, sali- 
cion albae)

2 Vissen
1149 Cobitis taenia (kleine m odderkruiper)
1099 Lampetra fluvia tilis  (Rivierprik)

3 Amfibieën
1166 Triturus (Kamsalamander).

Op Nederlands grondgebied is er het eerder genoem 
de vogel- en hab ita trich tlijngebied van de Westerschel- 
de. Op Vlaams grondgebied zijn er nog de kleinere 
SBZ's De Kuifeend en Blokkersdijk (vogelrichtlijnge
bied), het Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, 
Kortenberg en Veltem, de Demervallei, Bos- en heide
gebied ten oosten van Antwerpen,Valle igebied van de 
Kleine Nete met aangrenzende brongebieden, moeras
sen en heiden, Bovenloop van de Grote Nete m et Zam- 
melsbroek, Langdonken en Goor, Bossen van het 
zuidoosten van de Zandleemstreek, Historische fo rten 
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gordels van Antwerpen ais v leerm uizenhabitat (habita- 
trlch tlljngebleden).

4.2.3 Effecten op natuurwaarden 

Dijkverhoging
Dijkverhogingen hebben geen positieve invloed op het 
areaal natuur in het bekken van de Zeeschelde. Andere 
positieve m ilieueffecten zijn er evenmin te verwachten. 
Locaties waar nieuwe dijken worden aangelegd of 
bestaande dijken worden verhoogd zijn in deze fase 
van planvorm ing nog niet concreet aan te geven maar 
zullen zich voornam elijk in stedelijke en geïndustria li
seerde gebieden bevinden. De eventuele effecten 
ervan op de natuur en in het bijzonder op de kwalifice
rende soorten en habitats van de speciale bescher
mingszones zijn nog niet aan te geven, al b lijk t u it het 
plan-MER voor het Sigmaplan dat ten gevolge van d ijk 
verhogingen geen fundam entele w ijz ig ingen aan de 
huidige biotopen worden aangebracht. In de project- 
o f inrichtingsfase zullen de (verm oedelijk geringe) 
effecten nader in kaart worden gebracht.

Ruimte voor de rivier door gecontroleerde  
overstrom ingsgebieden (GOG's)
Om de m ilieu-effecten van de GOG-variant te bestude
ren, is in de m ilieueffectenrapportage uitgegaan van 
een risicobenadering, die de aanleg van 2.000 à 3.000 
ha overstrom ingsgebieden vereist (tegenover het 
nula lternatie f). Bij de GOG-variant w ord t enkel bij hoge 
waterstanden die gepaard gaan met stormvloeden t i j 
de lijk  ru im te aan de rivier gegeven. Er is dus geen 
invloed op de normale getijdendynam iek en er o n t
staat geen bijkom end intergetijdengebied. Bij het 
inwerkingtreden van de GOG's kan wel slib terechtko
men in de overstrom ingsgebieden en daar bezinken. 
D it kan door accumulatie aanleiding geven to t een ver
m indering van de bodem kw alite it. Door de verwachte 
verbetering van de w aterkw alite it en u ite inde lijk  ook
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de sedim entkw alite it van de Zeeschelde en haar z ijr i
vieren neemt het belang hiervan op lange term ijn 
(enkele decennia) af.

Sporadische overstrom ingen door oppervlaktewater 
vanuit de Schelde, met de b ijhorende aanvoer van nu t
riënten,zullen verm oedelijk geen aanleiding geven to t 
belangrijke b io toopw ijz ig ingen. Uit een analyse van 
bestaande biotopen b lijk t immers dat deze grotendeels 
zijn aangepast aan natte en voedselrijke om standighe
den.

Op zich draagt het p lanalternatief waarbij GOG's w or
den aangelegd, dus weinig bij to t het herstel van de 
natuurlijke dynam iek van het Schelde-estuarium. Dit is 
zeker het geval indien de bestemming van de huidige 
landbouwgebieden ongewijzigd b lijft t.o.v. de huidige 
bestemming. Indien ervoor geopteerd w ord t om in 
deze binnendijkse gebieden aan beheerslandbouw te 
doen o f om deze gebieden ais wetland in te richten, 
kan de ecologische waarde van het estuarium wél ver
groten en kunnen erzieh in deze gebieden ook voed
selrijke ruigten gaan ontw ikkelen. Bovendien is het 
gunstig voor de soorten die akkers en graslanden ais 
foerageergebied gebruiken. Ook kunnen bepaalde klei
ne landschapselementen blijven bestaan die belangrijk 
zijn voor o.m. vleermuizen en amfibieën.

Ruimte voor de rivier door gecontroleerd  
gereduceerd g etij gebieden (GGG's)
Anders dan bij de GOG's gaat het bij de GGG's om 1.000 
à 2.000 ha. De bestudering van de m ilieu-im pact geeft 
het volgende resultaat. Door sedimentatie in de GGG's 
zullen aanzienlijke hoeveelheden slib aan de w aterloop 
onttrokken worden, vooral in de eerste jaren na aanleg. 
D it kan een gunstig effect hebben op de tu rb id ite it6 
(en dus het lichtk lim aat en de primaire productie) van 
de w aterloop en zal vooral resulteren in het ontstaan 
van grote oppervlakten jonge slikken en schorren.



Een potentieel aandachtspunt is de m ogelijkheid van 
opeenhoping van verontre inigende stoffen in deze 
gebieden.
In het (uitgebreide) in tergetijdengebied zullen zich 
processen afspelen die een effect kunnen hebben op 
de w aterkw alite it. Op korte term ijn  zijn niet al deze 
effecten eenduidig positief. Op langere term ijn  w ord t 
van de afbraak van verschillende stikstofverbindingen 
in de bodem een belangrijk positie f effect verwacht. 
Ook de toename van het areaal aan brak- en zoetwater- 
schorren is, vanuit het standpunt van het natuurbe
houd, een positief effect. Deze op Europees niveau 
relatief zeldzame biotopen zullen bijdragen aan het in 
stand houden o f uitbreiden van populaties van tai van 
vogel- en vissoorten.

Effecten per S BZ
Het hab ita trich tlijngebied Schelde- en Durme-estu- 
arium van de Nederlandse grens to t Gent strekt zich uit 
over een groot deel van het studiegebied. De u itvoe
ring van de planalternatieven waarbij overstrom ingsge
bieden worden aangelegd,zullen de grootste impact 
hebben op d it gebied. Door de uitvoering van de pla
nalternatieven waarbij ru im te voor de rivier w ord t 
gecreëerd, kan de natuurlijke dynamiek van de Schelde 
enigszins terug hersteld worden. Bij de inrichting van 
GGG's komen bepaalde gebieden die binnendijks gele
gen zijn, terug onder getijdeninvloed te staan. Een heel 
aantal beschermde habitats (estuaria, bij eb droogval
lende slikwadden en zandplaten, eenjarige pioniersve- 
getatie van slik en zandgebieden met Saliconiasoorten 
en andere zoutm innende planten, schorren met slijk- 
grasvegetatie) zullen, in min of meerdere mate, to t on t
w ikkeling komen. H ierdoor zullen o.m .foerageer- en 
broedgebieden voor (water)vogels en een habitat voor 
typische slikke- en schorreplanten ontstaan. De impact 
op d it hab ita trich tlijngebied is dus positief. Ook de pri
orita ire habitat Alluviale bossen met Alnion glutinosa 
en Fraxinus excelsior zal eerder een positieve dan een

negatieve im pact ondervinden. Alluviale bossen kun
nen zich immers ontw ikkelen in GGG-gebieden.

In andere habita trich tlijngebieden worden geen signifi
cante (negatieve) effecten verwacht. D it ge ld t ook voor 
het Nederlandse hab ita trich tlijngebied Westerschelde. 
Door de inrichting van Hedwige-, Doei- en Prosperpol- 
der kan er wel een groot aaneengesloten slikken- en 
schorrengebied ontw ikkeld worden in de nabijheid van 
het Verdronken Land van Saefthinge, waardoor soorten 
die daar voorkom en een groter foerageergebied kun
nen gebruiken. Uitwisseling tussen beide gebieden kan 
optreden en bijdragen to t de natuurlijkheid van het 
Schelde-estuarium en de u itbre id ing van het areaal 
slikken en schorren in het Schelde-estuarium. Negatie
ve grensoverschrijdende effecten zijn bijgevolg niet te 
verwachten.

Voor het vogelrichtlijngebied De Kuifeend en Blokkers- 
d ijk  worden, om w ille  van de grote afstand to t het pro- 
jectgebied, geen significante effecten verwacht. De 
Schorren en polders van de Beneden-Schelde kunnen, 
ter hoogte van het linkeroevergebied, positieve effec
ten worden verwacht op de ontw ikke ling van de 
beschermde habitats en soorten. D it ge ld t voor GGG- 
inrichting en GOG-inrichting met ontw ikke ling van 
wetland (of beheerslandbouw).Voor het voge lrich tlijn 
gebied Durme en de M iddenloop van de Schelde gel
den gelijkaardige conclusies. Het gaat hier dan om 
zoetwaterschorren in plaats van brakwaterschorren.
Dits is een beschermd habitattype binnen deze SBZ en 
draagt dus bij to t de ontw ikkeling ervan.

Het effect van het verlies aan kleine landschapselemen
ten op de aanwezige soorten van Bijlage IV van de 
hab ita trich tlijn , vnl. vleermuissoorten maar ook de 
kamsalamander en de rugstreeppad, kan m oeilijk  op 
een kwantitatieve manier worden ingeschat. D it w ord t 
ais een leemte in de kennis beschouwd en moet in de
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toekom st verder worden onderzocht. De plantensoor
ten die op Bijlage IV van de hab ita trich tlijn  voorkom en, 
komen niet voor ter hoogte van de projecten van het 
Sigmaplan, waardoor er ten opzichte van deze soorten 
geen significante effecten worden verwacht.

4.2.4 Conclusies
Van de veiligheidsmaatregelen tegen overstromen in 
de Zeeschelde is er een zekere kans op effecten voor 
de natuur ais gevolg van werkzaamheden in de vorm 
van aanleg van nieuwe dijken o f verhoging van 
bestaande dijken. De in de projectfase u it te voeren 
beoordeling zal daarover meer duidelijkheid moeten 
verschaffen.

Vooral de inrichting van GGG's en in m inder mate de 
inrichting van GOG's ais wetland zullen to t een signifi
cante w ijz ig ing van de huidige vegetaties leiden. Er 
w ord t echter verwacht dat deze inrichtingsvarianten 
leiden to t een herstel van fysische en chemische pro
cessen die typisch zijn voor een estuarium en boven
dien leiden to t een herstel van de meeste van voor de 
vogel- en hab ita trich tlijn  relevante habitats. De impact 
van deze maatregelen op de beschermde natuurwaar
den kan dan ook positie f worden ingeschat. Op te mer
ken valt wel dat lokaal enkele knelpunten kunnen 
optreden indien de actuele habitats o f soorten waarde
vol, beschermd en niet verenigbaar zijn met deze 
inrichtingsvorm en. D it d ient verder onderzocht te w or
den wanneer de ingrepen (en inrichtingsvorm en) voor 
het defin itieve plan u itgew erkt worden.

4.2.5 Weging van de effecten /  toetsing aan 
de vogel- en habitatrichtlijn

Projecteren we de hiervoor geformuleerde conclusies 
over de verwachte effecten van de veiligheidsm aatre
gelen op artikel 6.1 en 6.2 van de hab ita trich tlijn , dan 
kunnen de maatregelen bestaande uit de aanleg van
1.000 to t 2.000 ha nieuw in tergetijdengebied door
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middel van GGG's gezien worden ais plannen o f projec
ten die direct verband houden met het beheer van het 
gebied gericht op het houden van de SBZ in een gun
stige staat van instandhouding.

Bij gebreke aan een form ele vaststelling van de 
instandhoudingsdoelstellingen voor de SBZ's in de 
Zeeschelde,zijn de GGG's daarom te beschouwen ais 
natuurmaatregelen, vooru itlopend op de passende 
maatregelen, ais bedoeld in art. 6.27 
Ais zodanig blijven deze maatregelen dan ook buiten 
het bereik van artikel 6.3 (passende beoordeling), aan
gezien zij verband houden met o f noodzakelijk zijn 
voor het beheer van de SBZ's. N iettem in is in het kader 
van het plan-MER Sigma uitgebreid ingegaan op de 
effecten van elk p lanalternatief op de habitats en soor
ten beschermd door de Europese richtlijnen.

4.3 Effecten van maatregelen voor 
natuurontwikkeling

4.3.1 Aard, omvang en locatie van 
de werkzaamheden

Ter realisering van het streefbeeld natuurlijkheid u it de 
Langeterm ijnvisie is voor de periode to t 2010 voorzien 
in de ontw ikkeling van ca. 2.000 ha nieuwe estuariene 
natuur (getijdennatuur). Ongeveer de he lft daarvan 
w ord t langs de Zeeschelde gerealiseerd, waar m ogelijk 
in com binatie met maatregelen voor veiligheid (ruim te 
voor de rivier). De andere he lft w ord t ontw ikkeld langs 
de Westerschelde en in het mondingsgebied.Voor die 
zone zal in de project- of inrichtingsfase door m iddel 
van vervolgonderzoek du idelijker worden of en in hoe
verre combinaties van natuur met andere functies, 
zoals zeecultuur en recreatie en toerisme, m ogelijk  en 
wenselijk zijn.



Concreet gaat het om de volgende natuurmaatregelen:
• tussendijkse riviermaatregelen die gekoppeld kun

nen worden aan de uitvoering van de verruim ing 
(alternatieve bagger- en stortstrategie, morfologisch 
beheer en waterbeheer gericht op ecologische ver
beteringen);

• in het m ondingsgebied: vergroting van het Zwin 
(ontpoldering) en aanwijzing to t zeereservaat van de 
Vlakte van de Raan. Het laatste gebied w ord t tevens 
aangemeld ais speciale beschermingszone H abitat
richtlijn ;

• langs de Westerschelde: ontw ikkelen van gecontro
leerd gereduceerd getij in de Bathse Polder op de 
rechteroever van de Schelde nabij Bath en verbete
ren van de waterhuishouding in de noordelijke 
Braakmankreek, eveneens door m iddel van gecon
troleerd gereduceerd getij;

• in het grensgebied: in richting van het GOG als GGG, 
in de Hedwigepolder en een gedeelte van de Pros
perpolder (400 ha)

• aanmelding van de vaargeul in de Beneden-Zee
schelde ais speciale beschermingszone in het kader 
van de H abitatrichtlijn ;

• langs de Zeeschelde: herstel van het estuariene sys
teem van de Durme, om vorm ing van de Kalkense 
Meersen to t wetland en ontw ikkeling van nog nader 
aan te duiden overstrom ingsgebieden to t GGG en 
diverse kleinere projecten in het kader van de o n t
w ikkeling van het'Schelde-Landschapspark'.

Voorzover met de hiervoor genoemde maatregelen het 
streefbeeld van 2.000 ha nieuwe Scheldenatuur nog 
niet geheel zou worden gerealiseerd,zijn er tussen de 
verantwoordelijke overheden procesafspraken 
gemaakt om aanvullende maatregelen to t 2010 te 
nemen die in lijn zijn met het streefbeeld.

Habitatreserve
Een deel van de maatregelen en projecten kan worden 
aangeduid als'habitatreserve', die kunnen worden 
beschouwd ais reservering voor eventueel noodzakelij
ke toekom stige compensaties.

4.3.2 Beschermde habitats en soorten
Delen van de locaties waar ontw ikkelingen voor nieu
we getijdennatuur zijn voorzien liggen in of grenzen 
aan speciale beschermingszones in het kader van de 
Vogel- en H abita trich tlijn . Deze gebieden zijn, met de 
te beschermen habitats en soorten, al besproken. Daar
om w ord t hier volstaan met een verw ijz ing daarnaar.

4.3.3 Effecten op (bestaande) 
natuurwaarden

De effecten van nieuwe natuurmaatregelen op de 
bestaande natuurlijke waarden van het estuarium zijn 
onderzocht aan de hand van enkele voorbeelden. Deze 
voorbeelden zijn representatief voor de maatregelen 
voor natuurontw ikke ling waarvoor to t 2010 is gekozen.

Uitgangspunten
Ais prim air u itgangspunt voor het selecteren van maat
regelen is gehanteerd: het instandhouden van de fysie
ke systeemkenmerken van het estuarium. De 
ecologische waarden van het estuarium gaan al decen
nia gele idelijk achteruit. Die overwegend neerwaartse 
trend is bijvoorbeeld herkenbaar aan de afname van 
het areaal platen, schorren, slikken en ondiep water. Uit 
de resultaten van berekeningen van de natuurlijkheid 
van het Schelde-estuarium b lijk t b ijvoorbeeld dat de 
natuurlijkheidsgraad, in 1900 gesteld op 100, in 1999 
was gedaald naar gem iddeld ongeveer 70 (Nederland 
en Vlaanderen samen). De huidige staat van instand
houding moet eerst verbeteren en de natuur van de 
Schelde moet vo ldoende 'robuust' worden om weer
stand te kunnen bieden aan ingrepen op die natuur,
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ook als die op zichzelf beperkt van aard zijn of op zich 
beperkte ecologische gevolgen teweeg brengen.

De noodzakelijke 'robuustheid van het na tuurlijk  sys
teem ' en de 'goede staat van instandhouding ' kan in 
hoofdzaak worden bereikt door de natuur van het estu
arium meer ruim te te b iedem 'ru im te voor de rivier'. 
Door meer ruim te in het estuarium te scheppen voor 
procesherstel (chemische, m orfologische en b io log i
sche processen) ontstaan er weer meer van elkaar ver
schillende habitats van hoge kw alite it in wisselende 
oppervlakte en op verschillende tijden en plaatsen. Het 
gevolg is dat er een toename plaatsvindt van natuurlij
ke processen die de natuur in stand houden en verster
ken die voor het estuarium kenmerkend is, zoals jonge 
schorren. Door procesherstel zullen dus nieuwe natuur
waarden ontstaan die op den duur beter zullen aanslui
ten bij de fysieke systeemkenmerken van het 
estuarium. Plaatselijk kan dat na tuurlijk  proces ten 
koste gaan van nu aanwezige habitats.

Aangezien procesherstel le idt to t het herstel en /o f cre
atie van ecologisch waardevolle hab ita ts,zullen de 
nieuwe natuurmaatregelen veeleer procesgericht w er
ken dan wel rechtstreeks habitatgericht.

Ook tussendijkse maatregelen van integraal m orfo lo
gisch beheer kunnen een meerwaarde bieden op het 
vlak van de natuurlijkheid van het estuarium. Deze 
maatregelen voegen zich bij de maatregelen gericht op 
het bieden van ruim te voor procesherstel, en spelen 
hier tevens op in. Een doordacht stortregim e is hierbij 
een belangrijk aandachtspunt.

N atuurontw ikkelingsplan
De hiervoor genoemde uitgangspunten op het gebied 
van 'ru im te voor de riv ie r'z ijn  ontleend aan het rapport 
'Voorstel voor natuurontw ikke lingsm aatregelen 'dat 
ten behoeve van de invulling van het thema natuurlijk
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heid is opgesteld door ecologische onderzoekers van 
drie samenwerkende onderzoekinstituten in Nederland 
en in Vlaanderen (R ijksinstituut voor Kust en Zee, Insti
tu u t voor Natuurbehoud en Universiteit van A nt
werpen). Het door hen opgestelde rapport bevat de 
voorstellen voor natuurontw ikkeling, gericht op pro
cesherstel, die aan de basis hebben gestaan van de 
voor 2010 geselecteerde natuurmaatregelen. De to t
standkom ing van d it rapport en de selectie van natuur
maatregelen is begeleid door een speciale 
begeleidingsgroep bestaande u it deskundigen u it de 
kringen van de betrokken overheden, de natuurorgani
saties, de landbouw, de visserij en de recreatie.

Effecten van natuurontw ikkeling
Alle onderzochte voorbeeldprojecten hebben een du i
de lijk  waarneembare invloed op meerdere graadme
ters voor natuurlijkheid, die zodanig g root is dat de 
natuurlijkheid ais geheel in alle gevallen toeneem t. De 
locatie van de natuurmaatregel bepaalt in hoge mate 
de effecten. De projecten hebben naar verwachting, 
zeker per saldo, geen negatieve effecten op de natuur
lijkheid to t gevolg.

In het SMER en de deelstudies die eraan ten grondslag 
liggen,w erd concreet aandacht besteed aan de 'ne tto  
effecten'van de onderzochte voorbeeldprojecten op 
de oppervlakten hoogdynamisch en laagdynamisch 
in tergetijdengebied (voor de Westerschelde) en opper
vlakte in tergetijdengebied (voor de Zeeschelde). De 
winst/verlies-rekening voor mogelijke na tuurontw ikke
ling in de verschillende voorbeeldgebieden in Neder
land en Vlaanderen is significant positief. Uit de 
resultaten b lijk t dat bij u itvoering van alle projecten 
ten opzichte van wat gewonnen w ord t een zeer gering 
areaal aan EU-habitattypen verloren gaat. Bovendien 
zou in alle projecten het verlies vooral bestaan u it eco
logisch m inder waardevolle ,'cu ltuurlijke ' natuurtypen.



Ervan uitgaande dat het nieuw  gevormde laagdyna
mische in tergetijdengebied een hoge biomassa aan 
bodemdieren zal herbergen,zal dezelfde significant 
positieve tendens zich ook naar kwalificerende soorten 
vertalen. De substantieel positieve effecten op estuarie- 
ne soortgroepen ten gevolge van natuurontw ikkeling 
in de voorbeeldgebieden komen trouwens naar voor 
u it het ecologisch onderzoek. Dit ge ld t m et name voor 
de op intergetijdengebied foeragerende watervogels 
(steltlopers en dergelijke) en vissen. Specifieke verschil
len zijn er wel naargelang de inrichtingsvarianten meer 
ontpo lderd gebied, gecontroleerd overstrom ingsge
bied en /o f wetland bevatten. Zo zullen bepaalde vogels 
die foerageren op weilanden en schorren (bijv. ganzen) 
in eerste instantie achteruitgaan indien ontpolderd 
w ord t ten koste van weiland. Aanleg van Wetlands b in 
nen GOG's zal hier tegenover staan. Met name kleine 
arealen moeras, b loem rijk grasland en ruigte dragen 
bijzonder bij to t een m inder sterke afname van de 
diversite it van aandachtssoorten.

Ook inzake broedvogels kunnen op korte term ijn  rela
tie f veel aandachtssoorten verdw ijnen om dat terrestri
sche biotopen verdw ijnen en hiervoor nog nauwelijks 
areaal terugkeert in de vorm van schorren. Op langere 
te rm ijn  ontw ikkelen zich m iddelhoge en hoge schor
ren, waardoor zich substantiële aantallen broedvogels 
kunnen vestigen en de balans ook hier positie f uitpakt.

Aangezien het soortenonderzoek gebeurde aan de 
hand van de voorspelling van effecten op aandachts
soorten, werden ook de effecten op gekende rode lijst- 
soorten waar m ogelijk  in beeld gebracht. Globaal 
genomen zijn ook voor deze laatste de uite indelijke 
resultaten (m iddellange/lange term ijn) positief. Wel is 
opn ieuw  te wijzen op de leemte in de kennis die 
bestaat ten gevolge van het ontbreken van rode lijsten 
voor soortgroepen die van grote betekenis zijn in estu
aria,zoals bodemdieren.

Welbepaalde soorten van com m unautair belang opge
nomen in Bijlage IV bij de H abita trich tlijn  (kamsala- 
mander, rugstreeppad, vleermuizen) kunnen negatief 
worden beïnvloed door natuurmaatregelen. Het te rug
gegeven van ruim te aan de rivier zal inderdaad niet 
voor alle aandachtssoorten gunstig werken. Hier w ord t 
verwerzen naar de significant positieve eindbalans 
voor de natuur. Bovendien zal de GGG-variant, die in de 
plaats kom t van ontpolderingen, de afname van 
bepaalde Bijlage IV-soorten milderen. Door het terres
trisch karakter van bepaalde deelgebieden (bijv. Doel- 
polder) deels te behouden, w ord t de afname nog iets 
geringer.

De positieve bijdrage van het voorgenom en pakket 
aan natuurmaatregelen en -p ro jecten  schuilt tevens in 
de netw erkfunctie die Natura 2000 beoogt te vervullen. 
De verschillende SBZ's zijn met name niet enkel op zich 
be langrijken  bescherm ingswaardig,maar maken elk 
ook onderdeel u it van het coherente netwerk dat Natu
ra 2000 beoogt te zijn. In die zin kan het grootschalige 
project ter hoogte van de Hedwige-, Prosper- en Doel- 
polder een erg waardevolle schakelfunctie vervullen 
tussen het Vlaamse vogelrichtlijngebied 3.6.'Schorren 
en polders van de Beneden-Zeeschelde'en het Neder
landse vogel- en hab ita trich tlijngebied Verdronken 
Land van Saefthinge. Minstens een deel van de natuur
maatregelen en -p ro jecten  versterken de netw erkfunc
tie door als'stepping stone 'te  fungeren.

4.3.4 Conclusies
Van de maatregelen voor natuurontw ikkeling in het 
Schelde-estuarium zijn geen significant negatieve 
effecten te verwachten op bestaande natuurwaarden. 
Ais gevolg van procesherstel kunnen plaatselijk nu aan
wezige habitats veranderen of zelfs verdw ijnen. Dat 
eventueel lokale negatieve gevolg voor de korte te r
m ijn w ord t geheel en ruimschoots goedgemaakt door
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het behoud en herstel van de fysieke systeemkenmer
ken ais basisvoorwaarde voor ecologisch herstel en 
behoud op de langere term ijn . De balans voor de EU- 
habitattypen is dan ook significant positief. Daarbij 
kom t het effect van 'samenhangende' natuur, wat de 
netw erkfunctie van Natura 2000 in het Scheldegebied 
aanzienlijk kan versterken.

4.3.5 Weging van de effecten /  toetsing aan 
de vogel- en habitatrichtlijn

De balans voor de EU-habitattypen is dan ook s ign ifi
cant positief. Daarbij kom t het effect van 'samenhan
gende' natuur, dat de netw erkfunctie  van Natura 2000 
in het Scheldegebied aanzienlijk kan versterken.

Projecteren we de hiervoor geformuleerde conclusies 
over de verwachte effecten van de maatregelen voor 
natuurontw ikkeling op artikel 6.1 en 6.2 van de Habi
ta trich tlijn , dan kunnen deze gezien worden ais plan
nen o f projecten die d irect verband houden met het 
beheer van het gebied gericht op het houden van de 
SBZ in een gunstige staat van instandhouding. Inder
daad beoogt het pakket aan natuurprojecten en 
-m aatregelen, een bijdrage te leveren to t het om bui
gen van de gele idelijk  voortschrijdende degradatie van 
het natuurlijke systeem. Dergelijke ontw ikkeling van 
een robuuster na tuurlijk  systeem spoort met de prim ai
re doelstelling van de vogel- en hab ita trich tlijn  die erin 
bestaat een gunstige staat van instandhouding te ver
wezenlijken binnen afgebakende SBZ's. Een versterkt 
estuarien systeem zal tevens m eer'w eerstand' bezitten 
tegen m ogelijke (toekomstige) ingrepen in d it systeem.

Bij gebreke aan een formele vaststelling van de 
instandhoudingsdoelstellingen voor de SBZ's in de 
Zeeschelde,zijn de natuurmaatregelen daarom te 
beschouwen ais natuurmaatregelen, vooru itlopend op 
de passende maatregelen, ais bedoeld in art.6.28
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Ais zodanig blijven deze maatregelen dan ook buiten 
het bereik van artikel 6.3 (passende beoordeling), aan
gezien zij verband houden met o f noodzakelijk zijn 
voor het beheer van de SBZ's.

4.4 Effecten van het integrale pakket

4.4.1 Effecten op habitats
Bij een com binatie van verruim ing van de vaargeul (to t 
13,10 meter met toepassing van de verbeterde sto rt
strategie) in com binatie met maatregelen voor ve ilig 
heid en voor natuurontw ikke ling treden geen negatie
ve effecten op de ecologisch meest waardevolle 
natuurtypen op. Weliswaar neemt in de gehele Wester- 
schelde de oppervlakte laag dynamisch in te rgetijden
gebied in het hoofdwatersysteem in oppervlakte iets af 
ten gevolge van verdieping, maar d it geringe effect 
w ord t quasi geneutraliseerd door toepassing van een 
verbeterde stortstrategie en ruimschoots gecom pen
seerd door de w inst in oppervlakte nieuw in te rge tij
dengebied ais gevolg van de veiligheidsmaatregelen 
en de natuurmaatregelen.

De beperkte afname in de oppervlakte laag dynamisch 
in tergetijdengebied die met name in het zoute deel 
van de Westerschelde ten goede kom t aan hoog dyna
misch in tergetijdengebied is een gevolg van de toege
nomen kom berging van de Westerschelde. Deze neemt 
enigszins toe door verdieping van de vaargeul, maar 
vooral door het toevoegen van nieuw  in te rgetijdenge
bied aan het systeem.

4.4.2 Effecten op soorten in de 
Westerschelde en in het grensgebied

Vanwege de geringe omvang van de effecten van het 
integrale pakket op habitats zijn ook de effecten op 
soorten beperkt. Door de ontw ikke ling van nieuwe 
natuurgebieden ontstaat een fors areaal laag dyna
misch in tergetijdengebied en op iets langere term ijn



ook schor. Het in tergetijdengebied vorm t potentieel 
leef- en foerageergebied voor steltlopers en dergelijke. 
Bij het omzetten van polders in intergetijdengebieden 
gaan echter rust- en foerageergebieden voor vogels 
van weilanden en schorren verloren. D it kan dan weer 
worden opgevangen door de inrichting van wetlands. 
Meer algemeen kunnen bepaalde aandachtssoorten op 
de korte term ijn  achteruitgaan o f zelfs verdw ijnen door 
natuurmaatregelen die hun biotopen aanpassen ten 
voordele van ecologisch meer waardevolle. Op langere 
te rm ijn  zullen de effecten voor de meeste kwalificeren
de soorten significant positie f zijn.

4.4.3 Effecten op soorten in de Zeeschelde
Van de onderzochte voorbeeldgebieden in de Zee
schelde, Durmevallei en Kalkense Meersen, is de ver
w achting dat een groot aantal soorten en 
soortgroepen zullen kunnen profiteren van een breed 
palet aan maatregelen over een groot areaal (Durme
vallei: 500 to t 750 ha en Kalkense Meersen: 450 to t 500 
ha). Nu aanwezige soorten zullen zich kunnen handha
ven en zullen in de meeste gevallen hun b io toop zien 
toenem en of verbeteren.

In de poldergebieden in de Zeeschelde die worden 
ingericht ais GGG zullen zich verliezen aan nu nog aan
wezige aandachtssoorten voordoen die vergelijkbaar is 
met de effecten die hiervoor bij de Westerschelde zijn 
beschreven. Daar tegenover staat een forse toename 
van brak en zoetwater getijdengebieden (waaronder 
de vorm ing van nieuwe zoetwaterschorren) met vesti
g ing van nieuwe aandachtssoorten. Omdat de concrete 
locaties van de GGG's nog niet bekend z ijn ,z ijn  de 
effecten ervan op de aandachtssoorten nu nog niet 
nauwkeurig aan te geven. In de project- of in richtings
fase zal d it wel dienen te gebeuren.

4.4.4 Conclusies van effecten 
integrale pakket

Gemengd plan
De Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium kan in 
het lich t van artikel 6, lid 1 van de H abitatrichtlijn  
beschouwd worden ais een zogenoemd 'gem engd' 
plan.

Enerzijds kan de Ontwikkelingsschets worden gezien 
ais een 'lou te r' op het natuurbehoud gericht beheers
plan. Ais zodanig vallen de maatregelen voor natuur
ontw ikkeling (zie 2.3.1) en de veiligheidsmaatregelen 
in de
Zeeschelde, voorzover die betrekking op GGG's (zie 
2.2.1) daaronder.

Anderzijds bevat de Ontwikkelingsschets maatregelen 
die niet d irect verband houden met o f nodig zijn voor 
het beheer van het gebied (als SBZ van het Europese 
natuurnetwerk:'Natura 2000').
De maatregelen gericht op verruim ing en verdieping 
van de vaargeul worden daartoe gerekend.

Passende beoordeling
Op grond van de richtlijnen moet een niet op natuur
behoud gerichte com ponent van een (gemengd) plan 
o f project dat gedeelte lijk op beheer met het oog op 
natuurbehoud is gericht, in voorkom end geval toch 
passend beoordeeld worden, rekening houdend met 
de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied (art. 
6.3).
Die p lich t to t passende beoordeling moet u itw ijzen of 
die com ponent van het plan significante gevolgen kan 
hebben voor een speciale beschermingszone.

Hiervoor werd aangegeven dat op grond van de hu id i
ge kennis en inzichten en rekening houdend met het 
voorzorgsbeginsel, de schade aan de natuur door ver
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ru im ing en verdieping ais niet-significant w ord t aange
merkt. In verband hiermee kan een verdere beoorde
ling overeenkomstig artikel 6.4 van de hab ita trich tlijn  
achterwege blijven.
Tegelijkertijd is geconcludeerd dat er nog bepaalde 
restonzekerheden blijven (leemten in de kennis) waar
mee in het kader van het vervolgonderzoek in de pro
ject- of inrichtingsfase én in het 
m onitoringsprogram m a zal worden omgegaan. Ook de 
m itigatie  door m iddel van een verbeterde en flexibele 
stortstrategie en het ontw ikkelen van nieuwe natuur in 
het kader van artikel 6.1 en 6.2 van de hab ita trich tlijn , 
dragen bij to t het beheersen van deze restrisico's. 
Indien op grond van het vervolgonderzoek en de 
m onitoring alsnog, op lokaal niveau, waarneembare 
effecten, of kansen daarop,zouden blijken, kan de toe
passing van artikel 6.4 hab ita trich tlijn  wel aan de orde 
zijn.

In verband daarmee is ervoor gekozen om voor díe 
onderdelen van de Ontwikkelingsschets die niet louter 
op natuurbehoud zijn gericht, in casu de verruim ing en 
de verdieping, een vo lled ige 'hab ita ttoe ts 'op  planni- 
veau u it te voeren. Op de u it deze toets in de planfase 
verkregen inform atie kan dan eventueel later worden 
'te ruggegrepen 'voor het uitvoeren van de habitattoets 
op het niveau van de project- of inrichtingsfase en op 
het niveau van de vergunningsfase.

Deze beoordeling overeenkomstig artikel 6.4 habita t
rich tlijn  w ord t hierna, in de hoofdstukken 3 en 4, 
beschreven. In hoofdstuk 5 w ord t een globale eindaf
weging gemaakt.

4.5 Mitigatiemaatregelen

4.5.1 'Robuuste' natuurmaatregelen
Er is dus voor gekozen om de natuur van het Schelde- 
estuarium in een 'goede staat van instandhoud ing 'te

115 I ontwikkelingsschets-bijlage4

brengen. Het maatregelenpakket voor de invulling van 
het thema natuurlijkheid is met dat doei vastgesteld.
De natuur w ord t met dat autonoom  maatregelenpak
ket -  dat dus geen m itigatie  stricto sensu vorm t -  
tevens vo ldoende 'robuust'gem aakt om weerstand te 
kunnen bieden aan ingrepen op die natuur, ook als die 
op zichzelf beperkt zijn,zoals het geval is bij verrui
m ing en verdieping.

4.5.2 Verbeteren stortstrategie
De praktijkervaring en het m orfologisch onderzoek 
hebben beide geleerd dat de stortstrategie voor bag
gerspecie, die sedert de verdieping van 1997-1998 
w ord t toegepast, niet ideaal is. Bij een rigide voortzet
ting  ervan, w at uiteraard niet realistisch is, le idt dat op 
term ijn  to t ongewenste situaties. Daarom is gezocht 
naar een verbeterde stortstrategie, waarbij deze onge
wenste ontw ikkelingen niet optreden. Ook in geval van 
niet verdiepen, vraagt de oude stortstrategie om aan
passing.

Een verbeterde stortstrategie betekent in hoofdzaak 
dat meer specie in de vaargeul w ord t gestort en m in
der in de nevengeulen dan nu het geval is en dat meer 
specie in het m iddendeel en het ooste lijk deel van de 
Westerschelde w ord t gestort dan nu.Toepassen van 
deze verbeterde stortstrategie le idt to t een grotere sta
b ilite it van het meergeulensysteem, maar geeft wel een 
lichte toename van het onderhoudsbaggerwerk (ais 
gevolg van het meer storten in het hoofdvaarwater) en 
een lichte afname van laagdynamische gebieden in het 
ooste lijk deel van de Westerschelde. Op deze punten is 
verdere verbetering nodig. Het verbeteren van de sto rt
strategie is dan ook een voortdurend proces.

4.5.3 Flexibiliteit stortstrategie
Ervaring en onderzoek laten zien dat het storten van 
baggerspecie invloed heeft op de stab ilite it van het 
meergeulensysteem. Het is daarom van het grootste



belang dat de m orfologische evolutie van het systeem 
nauw lettend gevolgd w ord t en dat de stortstrategie 
aan deze waarnemingen w ord t aangepast. Een dyna
misch geulsysteem vraagt om een flexibele stortstrate
gie, waarbij eerder proactief dan reactief w ord t 
opgetreden: de toegepaste stortstrategieën moeten 
positieve ontw ikkelingen voor veiligheid, toegankelijk
heid en natuurlijkheid stimuleren. D it betekent ook dat 
de W VO-vergunningen9 de nodige soepelheid in zich 
moeten dragen om deze fle x ib ilite it toe te laten. Hier
mee kan vermeden worden dat de dynamiek van het 
meergeulensysteem door jurid ische beperkingen zou 
worden aangetast. Een flexibele stortstrategie houdt 
bovendien in dat alternatieve stortstrategieën,zoals 
b ijvoorbeeld voorgesteld door het PAET10, onderzocht 
en u itgetest moeten worden ten bate van de instand
houding van het meergeulenstelsel in de Westerschel- 
de. In het algemeen moet een integraal morfologisch 
beheer ondersteunend werken voor het systeem.

4.5.4 Samenvatting mitigatie en 
instandhouding

• Wat morfologische effecten betreft, b lijk t een verru i
m ing to t 13,10 meter m ogelijk, gekoppeld aan de 
toepassing van een verbeterde en flexibele stortstra
tegie alsook aan continue m onitoring en onderzoek. 
De ecologische en hydraulische effecten blijken zeer 
gering te zijn.

• Het maatregelenpakket voor natuur is er mede op 
gericht om de natuur van het Schelde-estuarium 
m eer'robuust'te  maken, waardoor deze m inder 
kwetsbaar w ord t voor ingrepen. De gunstige staat 
van instandhouding, vereist door de Europese rich t
lijnen, kan op die wijze worden gerealiseerd.
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bijlage 5 Het Schelde-Landschapspark

In 1966 werd het ontw erp 'Natuurpark' door de Konink
lijke Vereniging voor Natuur en Stedenschoon geïni
tieerd. In 1972 werd door stedenbouwkundige Walter 
Cogge het p ro ject'N atuurpark Scheldeland'verder 
gedefinieerd.

Ais bijkom end groots pro ject op de natuurprojecten 
die men wenst te realiseren In com binatie met Slgma- 
plan, w ord t het bestuurlijk project: Schelde-Landschap
spark, met ais ínhoud natuur-, landschappelijk en 
stedenbouwkundige projecten, opgezet. Om de 
natuurprojecten te realiseren d ient een ruimer kader 
opgericht te worden waarin ook andere projecten w or
den gedefinieerd en afgewogen. Immers In het Schel
de-estuarium w ord t de ruim te verdeeld tussen natuur, 
landschap, wonen, werken en recreatie.

De Europese Conventie met betrekking to t het Land
schap4 (juridisch bindend verdrag van gemengde aard) 
betreft de landschappen en richt zich op ruim telijke 
ordening, natuurlijke rijkdom m en en leefmilieu. Haar 
doelstelling Is het prom oten van de bescherming, het 
beheer en de Inrichting van landschappen en het orga
niseren van een Europese samenwerking In d it domein. 
Het Schelde-Landschapspark Is een antwoord op de 
Europese Conventie met betrekking to t het landschap.

De basis voor het pro ject vormen de provinciale en 
gemeentelijke ruim telijke structuurplannen die gede
tailleerde uitspraken doen over de Scheldevallel. Het 
Instellen van een netw erkproject waarbij diverse bestu
ren en Instanties samen met lokale bestuurders samen
werken moet de Scheldereglo op natuurlijke, 
landschappelijke, economische en stedenbouwkundige 
wijze vorm geven. Het Schelde-Landschapspark zal bij 
w ijze van spreken ook de hefboom zijn om gemeenten

die langs de Schelde en Durme gelegen zijn, met elkaar 
via een netwerkstructuur te doen samenwerken. Het 
zal aan de gemeenten In samenwerking met de hogere 
overheden de Impuls geven om hun uitgestippeld 
beleid voor de Schelde u it te voeren.

De netwerkbenaderlng w ord t de werkwijze voor geïn
tegreerde, gebiedsgerichte aanpak. De Idee steunt op 
twee pijlers: de al beproefde geïntegreerde gebiedsge
richte benadering én de netwerkbenaderlng. Het pro
jec t staat open vo o r'te  activeren'deelnem ers die 
vanuit de eigen beleldsachtergrond en visie onderde
len wensen toe te voegen, u it te werken en te realise
ren zonder daarbij de Scheldestroom ais geheel u it het 
gezichtsveld te houden.
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bijlage 6 Vervolgstappen

De Vervolgstappen worden hier op hoofd lijnen weer
gegeven, voor details w ord t verwezen naar [5]
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Beleidskader
Voor de uitvoering van de projecten en maatregelen 
u it de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium is 
ervoor gekozen om de form ele procedures te volgen 
die daarvoor naar nationaal recht bestemd zijn. De 
nota 'Ruim te'van de Nederlandse regering en het 
Gewestelijk Ruim telijk Structuurplan Vlaanderen bie
den daarvoor het benodigde beleidskader.

Het gaat om de volgende procedures:
• Voor de projecten inzake veiligheid en natuurlijkheid 

in Vlaanderen is dat het Gewestelijke U itvoerings
plan (GRUP) en de daarop volgende uitvoeringspro- 
cedures; voor de natuur w ord t daarnaast het 
reguliere instrum ent 'na tuurin rich ting ' ingezet.
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• Voor de uitvoering van de werkzaamheden to t ver
ruim ing van de vaargeul in Vlaanderen zijn enkel ver
gunningen nodig.Een planfase gaat hier niet meer 
vooraf.

• In Nederland zal de Tracéwetprocedure worden toe
gepast voor de verruim ing van de vaargeul in de 
Westerschelde. Ais het w etsontw erp to t verkorting 
van de Tracéwetprocedure voor w ijz ig ingen in al 
bestaande vaarwegen (spoedwetprocedure) tijd ig  in 
het parlement w ord t aangenomen,zal uitvoering 
w orden gegeven aan deze verkorte procedure.

• Voor de natuurprojecten in Nederland zal de Rijks
projectenprocedure worden toegepast.

Toelichting

Rijkspro jectenprocedure
De in 2004 in werking getreden Rijksprojectenprocedu
re (RPP) kan worden toegepast na een besluit van de 
betrokken ministers (waaronder altijd de m inister van 
VROM), na overleg in de ministerraad. Instemming van 
de Tweede Kamer is daarbij vereist. De RPP is qua vorm 
vergelijkbaar met de Tracéwet; de lokale procedures 
worden op nationaal niveau gebracht. Het rijksprojec
tenbeslu it (RPP) is voor beroep vatbaar .Wat de instem
ming van de Tweede Kamer betreft, betekent d it dat 
deze alleen formeel betrokken is bij de vraag of de RPP 
w ord t ingezet. Maar de vraag of de Tweede Kamer 
instemm ing zal verlenen is uiteraard wel afhankelijk 
van de Ínhoud van het besluit. Materieel betekent het 
dus dat de Tweede Kamer over stukken zal moeten 
beschikken waarin het kabinet een toe lich ting  geeft 
waarom het project van nationaal belang w ord t geacht 
en waarom hiervoor de RPP gehanteerd moet worden.

De Nota Ruimte, die de Nederlandse regering in het 
voorjaar van 2004 heeft uitgebracht, voorziet in het 
nationale beleidskader (in Nederland), dat nodig is om 
de uitvoering m ogelijk  te maken van projecten van
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(inter)nationaal belang,zoals de Ontwikkelingsschets 
2010 Schelde-estuarium, en om het uitvoeringsinstru- 
mentarium  op rijksniveau te kunnen toepassen.

N ieu w e  Tracéw et
Medio 2005 zal, naar verwachting, een gew ijzigde 
Tracéwet worden aangeboden aan de Tweede Kamer. 
Voor de derde verdieping kan de verkorte procedure 
van toepassing zijn; de trajectkeuze lig t immers al vast. 
Het gaat om een w ijz ig ing van het tracé (de vaarweg). 
De MER moet wel gemaakt worden (indien van toepas
sing dus w e tte lijk  verplicht) en w ord t tege lijkertijd  met 
het ontw erp ter inzage gelegd. D it levert tijdw ins t van 
minimaal één en maximaal twee jaar op . Er w ord t naar 
gestreefd om het ontw erp van w et medio 2005 aan de 
Tweede Kamer aan te bieden. Het w etsontw erp zal ver
volgens ook in de Eerste Kamer behandeld moeten 
worden.

V laam se procedures
De procedures voor de projecten inzake veiligheid en 
natuurlijkheid volgen hetzelfde spoor in Vlaanderen.
De meeste projecten kunnen enkel gerealiseerd w or
den door m iddel van een Ruim telijk uitvoeringsplan 
(RUP), gevolgd door specifieke vergunningen. De mees
te tijdw ins t kan gemaakt worden tijdens de onderzoe
ken voorafgaand aan de formele start van de 
procedures.

Voor de baggerwerken in Vlaanderen zijn enkel ver
gunningen nodig. Een planfase gaat hier niet meer aan 
vooraf. Ook hier kan belangrijke tijdw ins t geboekt w or
den in de fase van het voorbereidend onderzoek.

Naast het vergunnen van de baggerw erken,zal er reke
ning moeten worden gehouden met de grote hoeveel
heden baggerspecie die niet teruggestort kunnen 
worden in de rivier. A fhankelijk van het aantal beschik
bare terreinen en hun bestem ming,zal een RUP al dan



niet noodzakelijk zijn. Ook in d it geval kan in de fase 
van het voorbereidend onderzoek de meeste tijdw ins t 
geboekt worden.
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Voetnoten in de bijlagen

1 T ijde lijke  verenig ing Storm vloedkering Schelde -  o n t
w erp- en bouwbureau dat de m ogelijke aanleg van de 
storm vloedkering te Oosterweel heeft voorbereid.

2 PRI = Project Ramingen In frastructuur -  standaard pro
gram m a voor het beramen van kosten voor in frastruc
tuu rp ro jec ten , opgeste ld door Rijkswaterstaat -  
Bouwdienst.

3 Project M ainport Rotterdam; rappo rt'U itw erk in g  Vogel
en H ab ita trich tlijn '

4 vertroebe ling  van het w ater door opgeloste zwevende 
stoffen

5 Passende maatregelen m oeten ervoor zorgen dat de kwa
lite it van de natuurlijke  habitats en de habitats van soor
ten in de speciale bescherm ingszones n iet verslechtert en 
dat geen storende factoren optreden voor de soorten 
waarvoor de zones zijn aangewezen.

6 Port o f An tw erp  Expert Team - groep onafhankelijke des
kundigen, ingehuurd door het G em eente lijk  H avenbedrijf 
Antw erpen om  ideeën over de m orfo log ie  van de Schelde 
nader u it te  werken.

7 Opgem aakt door het Com ité van m inisters van de Europe
se Raad op 17 ju li 2000 en ondertekend te Florence op 20 
oktober 2000. De Conventie ve rvo lled ig t tw ee andere 
conventies van de Raad van Europa :de  Conventie inzake 
de Bescherming van het Architecturaal Erfgoed van Euro
pa (Granada, 3 ok tober 1985) en de Europese Conventie 
inzake de Bescherming van het Archeologisch Erfgoed 
(herzien) (La Valetta Malta, 16 januari 1992). De eerste is 
al geratificeerd door België op 17 septem ber 1992, de 
procedure te r onderteken ing  is lopende voor de tweede.

8 Tenzij het beroep betrekking heeft op een voor beroep 
vatbaar onderdeel van een PKB waartegen al eerder een 
beroep heeft opengestaan. Aangezien de weg van de PKB 
onzeker is (en daarnaast zou 'he t beslu it' in de Nota Ruim
te ook nog zodanig concreet geform uleerd m oeten zijn, 
da t h iertegen beroep kan worden ingesteld), b lijft de weg 
van het m inisterraadsbesluit vooralsnog open

9 Bron: D irectoraat Generaal Rijkswaterstaat, DWW, Delft
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Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium

O VERZICHTSKAART bij de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium

Voorstel voor besluiten

Legenda

schorren  
s likken  en  p la te n  

h o o fd v a a rw a te r  
d ie p  w a te r  

o n d ie p  w a te r  
o ve rig  w a te r  

k e rn b e b o u w in g  
spoor  

w e g e n  
h u id ig e  d ijk e n  

rijksg ren s

•  o n d ie p te  in v a a rg e u l (d re m p e l)  
v e rb re d in g  v a a rg e u l

< gecont r ol ee r d o v e rs tro m in g s g e b ie d  
vo lg e n s  g e a c tu a lis e e rd  S ig m a p lan

s e p te m b e r  2 0 0 4

'p t  b a s is p a k ke t n a tu u ro n tw ik k e lin g
7 Dendermonde: Meerdam, Sint-Onolfspolder
2 Berlare, Laarne, Wichelen en Wetteren: Kalkense Meersen
3 Berlare: Waterhoek
4 Berlare: Paardeweide
5 Berlare: Paardebroek
6 Berlare: Heidemeersen
7 Wichelen: Bergemeersen
8 Wetteren: Gebied Ham
9 Melle: Scheldemeander en -vallei

10 Gent: Gentbrugse Meersen
11 Bornem: Oude Scheldemeander
12 Zwijndrech t: Burch tse Weei

O


