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Scmenvcfting

De bestuurlijke overheden de  bij de Westerschelde zijn betrokken 
hebben in 1991 het Beleidsplcn Westerscheldevcstgesteld. In het 
beleidsplcn waden doelstellingen en maatregelen geformuleerd voor 
de diverse functies de  het gebied vervult. Hlerccn Is een cctleplcn 
verbonden. De doelstellingen en maatregelen worden per secta 
beschra/en, te weten scheepvcat en zeeha/encctlvlteiten, eoologeen 
waterbeheer, reaeatle, vlssalj, watakalngen en overige functies.
Om Inzicht te krijgen In dem atewaain de doei steil Ingen bereikt 
waden, Is beleidsmonltalngds Instrument Ingset. Dit wordt 
uitgo/\/erkt met behulpvcn een ccntd Indicatoren: pacmeters de  
kwantltatla/e Informatie la/eren ova de ontwikkeling ven een ccntd 
functies.

De ontwikkelingen In deWestascheldeln relatletot het beleidsplan 
zijn met behulp van Indocta en voor deeastemad In 1996 
geö/duead. Op bcsls van d a e  easte a/duatle heeft nu een tweede 
plaatsga/onden, de  is weagega/en In ondaha/ig repport. De vracg 
d e w a d t beantwoord luidt, of de ontwikkelingen ten ccnzlen ven de 
beleidslndloatoren sporen met het Beleidsplan Westaschelde.

IncScctoren:
/  zeeha/enactiviteiten 
/  wakgelegenheid 
/  onga/dlenfrequentle 
/  rislcocontouren

Het beleidsplan beoogt behouden vasta  king van de ec o n o m isc h  e en 
sch EEPVAART fu N CT i e van het gebied. Daaom Is detotdegoedaen- 
ovaslcg In de ha/ens ondazocht; d ae  Is na 1990 toegenomen. De 
opgetreden toename blijkt noodzckelljk om Intanatloncd mee te 
blijven tellen. Deg^oei In de goedaenovaslcg heeft niet geleid tot een 
wljzlgng In de wakgelegenheid. Een potentiële schaduwzijde ven dae  
seda Is de kans opongo/dlen. Derlsloo-andysevan 1996 laat zien, 
dat de rlsloo-oontourlljn op sommige punten het land rackt. Daarnaast 
Is het totad aantd onga/dlen pa vaatulgkllometa In de palode 
1990-1994 licht toegenomen. Het aantd a nstlge onga/dlen Is echta 
cfgenomen. Vanei 1995 Is deonga/dlenregstratlegaA/lj-zIgd, zodat 
geen va  gel ij king mogelijk is met de voorgaande paiode.

IncScctoren:
/  zuurstofgehdte 
/  emissie nutriënten 
/  emissie cnagcnlsche 

ml aovaontrei ni g  ngen 
/  emissie organische 

ml aovaontrei ni g  ngen 
/  watabodemkwdlteit 
/  PCB-gehdten In mosselen 
/  morfologische 

ontwikkeling 
/  morfologische dynamiek 
/  trekvlssen 
/  zeehonden 
/  ecologisch fundionaen

Het beleidsplan streeft bij de seda ecologie  en waterbeheer een 
eoologsch gsond watasysteem na met gunstige chemische en 
fysische kenmerken. Het zuurstofgehdte Is een la/ensvoorwcade, en 
voldoet steeds mea ccn de landelijke nam. Voord 's zomas echta Is 
In het meest oostelijke deel het gehdtetelccg. Devoa de ka te  
tam ljn (1996) beoogdeemlsslaedudlevoor nutriënten Is gehedd. 
Voa demlddellcngetamljndoelstelllng (2001) voldoet de emissie ven 
fosfaat nog niet. Genoemde oond us ¡es gelden voor de Industriële 
emissie, andaeemlsslebronnen zijn niet genventalsead.
De redudledoelstelllngan voa (an)aganlsche ml aovaontrei ni g  ngen 
zijn In veel ga/dlen baeikt, zowel voa de ka te  ds soms voa de 
middellange tam ljn. Deconcentraties kwik, chroom, nikkel en PCB zijn 
echta zagwekkend. Devaontreinlgngvcn de watafese heeft 
consequenties voa debodemkwdlteit. De doelstelling die voa 1995 
voa de bodemkwdlteit Is gesteld, wordt nog niet baeikt.

Nccst de kwdlteit ven het systeem Is 
de mate waain een aantd geomafologsche eenheden voorkomt 
bepdendvoa de ecologische waade. Ondascheiden waden ondiep 
watagebieden, Intagetljdengebieden en scharen. Ontwikkelingen
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IncScctoren:
/  recredief gebruik 
/  ligplcdsen in jcchtha/ens 
/  oppavicktedoog strand 
/  zwemwdakwditeit

IncScctor:
/  visvangsten

IncScctoren:
/  bcsiskustlijn 

mondings gebied 
/  nduurvriendelijkeoa/as

IncScctor:
/  zcndwinning

besteen uit een versteiling ven het bodemprofiel, met een toencme ven 
het geulena eed, g  o ta  e en hogere platen, en een cfncmevcn het 
a  eed ondiep water en slikken. Er zijn geen ccnwijzingen dat dae  
tendens de laatste jaen is goA/ijzigd.
Ais uitdukkingven de chemische en fysische omstendigheden is een 
tweetd biologsche pacmeters uitgoA/akt, namelijk trekvissen en 
zeehonden. De vissen destroomopweerts migreren lijken in soort en 
ccntd toe te nemen. Ook de aantellen zeehonden nemen toe, maa de 
populatie is nog te klein om la/ensvdbaa genoemd te kunnen 
waden.

Het Beleidsplcn Westerschelde richt zich op reaedia/e ontwikkelingen 
diezijn dgestemdopandaefundies de  het gebied vervult. Weer 
mogelijk vindt vd gens het beleidsplan uitbreidng van de recreatie 
plaats, in het ga/d ven conflictsituaties dient gestreefd te worden naa 
vam indadeduk. Geconstateerd wordt, dat een aanzienlijk 
percentcge reaeenten zich begeeft in gebieden die niet geschikt 
worden geacht voor reaeatief medegebruik. De ontwikkeling ven het 
acntd ligplaatsen in dejachtha/ens is doagaens wel conform het 
beleidsplan. Het tatacl aantd ligplaatsen vatoont ovaigens een 
stijgende lijn. Ook de oppervlckte d  oog strand, een maat voa de 
strandreaeatie, is (iets) toegenomen. Dezwemwaterkwditeit is 
doorgaans goed.

Voa de visserij stelt het beleidsplan zcwel het potentieel ds de 
kwantiteit en de kwditeit ven de visvangst veilig. Doa een cbstracte 
formulering is beleidsmonitoring echta niet goed mogelijk. Inde 
a/duatie is devisvan^xrrheid van schd, tong en kcbeljcuw 
opgenomen. De ontwikkelingen ven dae  soorten zijn positief.

T en ccnzien ven de w aterkeringen ondascheidt het beleidsplan de 
zendgekust en de dijken. Erosie ven de zandige kust dent hasteldte 
worden. Uit het feit ebt het ccntd en de anst ven ovaschrijdngen ven 
de bcsiskustlijn cfneemt, ken geoondudead waden dat de kustaosie 
gestopt wordt. Voa dedjken w ad t een natuurvriendelijk behea 
voagestacn. Dit is inmiddels integad opgenomen in het djkbehea.

In  d e  s e d a  'overige functies ' f a m u le a t  he t beleidsplan doe len  v o a  
d e c o m m a d ë le z a n d A /in n in g . D e ja c rlijk s  goA /onnen hoa /ee lheden  
zend b e d e g e n  doorgaans m in d a  den d e  geste lde  lim iet.

De co nclusie  luidt, dat in ga te  lijnen de ontwikkelingen in de 
Westascheldespaen met het beleidsplcn. Zorg dient echta uit te 
gaan naa de risico's ven de scheepvaat, naa dew ata- en 
bodemkwditeit en naa zonaing van de raaeatie.

In onda ha/i ge a/duatie zijn in prinape de indicatoren uit devaige 
a/duatiegehandnaefd. Voa zova a  gega/ens beschikbaa waen zijn 
recente ontwikkelingen in beeld gebracht. Daanacst is a  echta ook 
kritisch gekeken naa de samenhang tussen doelstellingen en 
mcatregelan enazijds, en de gekozen indodaen endazijds. Gebleken 
is, dd  de gekozen indiodoren onvoldoende zicht ga/en op het 
fundionaen ven deWestascheldein re ld ie tot het beleidsplan. 
Hiaacn zijn de volgende espaden debet: een cbstrade, niet toetsbae 
fam ulaingvcn debeleidsdoelan, onvddoende ondascheid tussen 
doelstellingen en mcatregelan en onvddoendestruduur en 
consistentie binnen het beleidsplan. In het repport waden 
ccnba/elingen gedaan om daameeeen oonstrudia/e bijdregete
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la/eren ccn hef proces ven beleiclsmonitoringvcn hef Beleidsplcn 
Westerschelde.

Een onderdeel ven dit repport Is een beknopte a/duatie ven het 
Actleplcn Westerschelde. Uit dae  a/duatie blijkt, dat slechts weinig 
cctles In het huldge plcn nog actueel zijn en toegesneden op recente 
ontwikkelingen en grootschdlge activiteiten. Dacrom waden 
acndachtspunten aengedegen voa een vavol gtrq eet, dat galcht 
dent tezijn op het In geng zetten ven een proces dat leidt tot een 
hazlenlng en cctudlsalng ven het Beleidsplcn Westaschelde, met 
Inbegrip ven het actleplcn.
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Inleiding

1.1 Beleidsplcn Westerschelde

De bestuurlijke scmenwerking tussen de overheden die bij de 
Westerschelde betrokken zijn heeft vorm gekregen in het 

Beleidsplcn Westerschelde. D ae Is in 1991 vcstgesteld. Het beleidsplcn 
vormt de bcsis voa het doa de overheden te voeren beleid met 
betrekking tot de Westerschelde.
Het Beleidsplcn Westerschelde onderscheidt doelstellingen voor de 
ka te  termijn (1996) en de mlddellenge termijn (2001). Voa de 
periode venef 2001, de lengetermijn, zijn Indoatla/e uitsproken 
gedccn. Uit de doelstellingen volgen maatregelen, dezljn verwoad In 
het Westerschelde Actleplcn (zie hoofdstuk 6 ven het Beleidsplcn 
Westerschelde). Devoatgcng ven het actleplcn w ad t regelmatig 
bijgehouden en geëvdueerd.
De evduatles ven het actleplcn ga/en een beeld ven de genomen 
maatregelen, macr la/eren geen Inzicht In dematewacrln de 
doelstellingen zijn bereikt. Deoorzack hlervcn Is dat de 
beleidsdoelstellingen opeen hoger cbstractlenlvecu zijn geformuleerd 
den de maatregelen.

1.2 Beleidsmonitoring Westerschelde
Om een goed Inzicht te krijgen In dematewacrln de doei stel II ngen 
bereikt waden, Is het project Beleidsmonltalng Westerschelde 
opgaet. Beleidsmonltalng Is gedefinieerd ds 'h d  systemdisch en 
periodek verzanden, bewerken en presenteren ven (bestaande) 
gegevens met het ebd inzicht te krijgen in de voortgeng en 
ebd berd king ven het bddd'. Enerzijds wordt Informatie over de 
toestend ven de Westerschelde gepresenteerd (signcdfunctle), 
cnderzljds waden ontwikkelingen getoetst acn het geboerde beleid 
(a/duatlefunctle). Beleidsmonitoring Is tenens een middel voa 
communicatie met burgers. Het geeft duidelijke en eenvoudige 
informatie op hoofd Ij nen (zie ook Nootdboom & Bckker, 1995).

Om de doelstellingen uit het Beleidsplcn Westerschelde te toetsen Is In 
1996 een eerste a/duatie ultga/oerd (Lutz, 1998). Hierbij zijn 
Indoataen ontwikkeld, dleds volgt zijn gedefinieerd:
'Een (bddds)indoator is een kwantitatieve percmder dein form die  
gedt over een bepedde (bddds)ontwikkding'.
Qlterla de  bepdend weren voor de keuze ven de Indoataen weren 
(VcndeVrie, 1987):
• de Indicator Is een meetbcre en reproduceerbcre eenheid;
• de Indicator Is representatief voor het te meten beleidsdoel;
• de indioator Is begrijpelijk voor de doelg'oep.

Voortbouwend op de a/duatie ven 1996 Is een tweede a/duatie 
ultga/oerd. In prlndpezljn de Indicatoren uit 1996 gehcnchacfd voa 
d ae  a/duatie. Voor zova mogelijk zijn ze acnga/uld tot en met 1998. 
Lutz (1998) constateerde In de va l ge a/duatie, dat de doelstellingen 
uit het beleidsplcn soms moeilijk teva tden  zijn In oonaete 
Indoataen. Dacrom wordt In d a e  tweede a/duatie acndacht 
geschonken acn descmenhcng tussen de doelstellingen, maatregelen 
en Indicatoren. Er worden d gemene acnba/el Ingen gedacn om
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doelstellingen zodcnlg te formuleren, dat toetsing mogelijk is. Tenens 
wCTdt ga/\/sen op het verschil tussen doelstellingen en maatregelen. 
Ter invulling ven het begip beleidsmonltalng w adt, uitgaande ven de 
doelstellingen uit 1991, een ccnzet gega/en voa nieuwe of 
aanvullende indoataen.

1.3 Actieplan
Devoatgcngvcn het actieplan is twegaalijks bijgehouden en 
geëvduead (BOWS, 1993, 1995, 1998).
Deevduaties ga/en een beeld van de genomen maatregelen en de 
stand van zeken daavcn. Verschillende adíes zijn Inmiddels cfgerond. 
Voor andere adíes geldt dat ze niet goed aansluiten op recente 
ontwikkelingen en grootschdlgeadlvlteiten In de Westerschelde. Dit Is 
een complicerendefada voa een nieuwe uitvoerige a/duatie. In 
bijlcge 3 bij dit repport waden de adies ven de cidielijst volgens de 
a/duatie 1995-1997 besproken. Deadlelljst Is geadudlseerddoor de 
adies ccngeduld met 'cfvoeren ven Actielijst' te verwijderen. Bij de 
resta ende adies zijn aandachtspunten voor het vavolgtrqed 
genoemd. Daabij zijn acnba/ellngen en oondusles uit de 
beleidsmonitoring vaw akt.

1.4 Leeswijzer
De Indeling ven dit repport vatoont ovaeenkomst met het Beleidsplan 
Westaschelde, en Is gelijk acn de a/duatie 1996. De Indicatoren zijn 
pa seda weagego/en, te weten:
•  scheepvaart en ZEEHAVENACTiviTEiTEN; gepresentead worden de 

Indoataen: zeeha/enadlvlteitan, wakgelegenheid, 
onga/dlenfrequentleen rlsloooontouren.

•  ecologie  en waterbeheer; de volgende Indoataen zijn bestudead: 
zuurstofgehdte, trekvlssen, emissie nutriënten, emissie agcnlsche 
en cnagcnischemlaovaontreinigngen, PCB-gehdten In mosselen, 
zeehonden, watabodemkwdlteit, morfd oglsche ontwikkeling en 
dynamiek, ecologisch fundloneren (Amoebe).

•  recreatie; ondazocht zijn het reaeatlef gebruik, ligplaatsen In 
jcchtha/ens, oppavlckte droog strand en dezwemwaterkwdlteit.

•  visserij, weagego/en doa middel ven de Indoata 'visvangsten'.
•  w aterkering en , weagego/en door de Indicatoren 'bcsiskustlijn' en 

'natuurvrlendelljke oa/ers';
•  overige functies, wcCTvoa dezcnclwlnnlng Is ondazocht.

De beschrijving ven Iedere sedor w ad t Ingeleid met een vam eldng 
ven de doelstellingen en mcatregelan, zods genoemd In het 
beleidsplan. De doei stel II ngen zijn voor de duidelijkheid genummerd 
(een totde lijst met genummade doelstellingen Is In hoofdstuk 2 
opgenomen). Omdat dae  nummering In het beleidsplcn ontbreekt, 
w ad t steeds naa de betreffende pcglnavcn het beleidsplcn vaw een. 
Na va  mei ding ven de doei stel II ngen en mcatregelan volgt een endyse. 
Hlaln w ad t k a t beschouwd wat de doelstellingen en mcatregelan 
beogen. Voorts wordt geendysead op welke wijze ze het beste 
kunnen waden getoetst en welke Indoataen gemonltored zouden 
moeten worden. Met neme In dae  endyse en beoordeling ven de 
gekozen Indicator en w ijkt de ondaha/lge a/duatie cf ven deven 
1996. Voorts wordt acngega/en voa welke Indoataen In de easte 
a/duatie Is gekazen. D sezljn  In prlndpeongoA/Ijzigd ova genomen. 
De Inleidingen ven desadoren worden dgesloten met oondusles ten 
acnzlen ven het voagaende. H lault waden acnba/ellngen gedacn
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voor zowel een herformuleringen herstructurering von de 
doelstellingen, ds voor aanvullende Indoataen. Dit is bedoeld ds 
ccnzet voa een herziening of aanvulling van het Beleidsplcn 
Westerschelde en het opstellen von een nieuw Actleplcn.

Per secta vindt vervolgens een rcppatcge von de Indoataen plaats. 
Een belcngijk verschil met devorige a/duatie is, dat de beschrijvingen 
bij de Indoataen spedflek op de Indicator zijn gericht. Meer dgemene 
Infamatlevcnult de doelstellingen Is namelijk In de Inleidingen von de 
sectoren ondergebrccht. Vcnwege de stake relatie tussen 
doelstellingen, maatregelen en Indicatoren, Is het ncdrukkelljk ook von 
belong dae  Inleidingen te lson . H laopw adt ovalgens bij de 
beschrijving von de Indoataen gaz/sen.
Bij de beschrijvingen worden pa Indicator structureel de volgende 
ondadelen ccngego/en:
• g"dlscheweaga/e von de ontwikkeling;
• doelstellingen uit het beleidsplcn;
• toelichting op het ondawap;
• oondusles ten acnzlen von de ontwikkelingen en een toetsing cm 

het beleid;
• acnba/elIngen voa beleid en beleidsmonitoring In relatie tot de 

Indocta;
• datcmcncgement, wacronda metcgega/ens waden vastacn (dit 

vavcngt gotendeels het bijlcgacppat Bron gegevens, dat Is 
opgesteld bij de easte a/duatie).

Nade beschouwingen en ontwikkelingen pcssaen In het laatste 
hoofdstuk ven dit repport nogmeds de doei stel II ngen uit het 
beleidsplcn de ra/ue. Ook d t hoofdstuk Is geënt op de 
sectorenstruktuur. In de oondusles w ad t ovazlchtelljk weagego/en, 
met welke Indoataen de doelstellingen zijn getoetst. De belangrijkste 
ontwikkelingen waden hlaln acngega/en. Pa sector w a d t voorts 
vameld, welkedsaepcntles a  bestacn tussen doelstellingen en 
Indoataen. D ae vormen de grondslcg voor oonaete acnbo/elIngen, 
met ds doei beta vorm te ga/en acn het begip beleidsmonltalng.
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2 Sector scheepvacrt en zeeha/enactiviteiten

In le idng

Bij d ae  secta stem de doelstellingen (in d ae  secta 
beleidsaccenten genoemd) en maatregelen door elkaa 

weagego/en. Zij zijn ds volgt te scheiden:

Doelstellingen (blz. 39 BPWS)
Het beleid is gericht op waaborgen en versterken ven de hoofdfunctie 
scheep/aat en het veiligheidsbeleid Drie doelstellingen hebben hierop 
betrekking:
1 ) W cabagen ven de hoofdfunctie scheep/art en ven de

va  bindingen ven en nea de ha/ens in het Westascheldegebied. 
Devaruim ingvcn cteWestascheldemackt hiavm , onda 
voorwarden, deel uit.

2) W aa mogelijk vastaken ven de economische functie ven de 
hoofdtrensportes door ccnpcssingvcn ha/enfadliteiten cm 
technische en economische vam daingen in dezeescheepvaat.

3) B ijz o n d a e c c n d c c h t v o a  een scm e n h m g e n d  ve ilighe idsbe le id  
w a a in  d e  m aatregelen c t / m  i o n d a z o c h t en z o  n o d g  n a d a  
u itg o A /a k t d ienen te  w orden .

M eetregel en (blz. 39 BPWS)
cj) T au^roudencheid met betrekking tot de reaeatia/aat in of Imgs 

de hoofdvaaweg en ctuk ba/a en na/enroutes. Scheiding vm  
vakeassoaten dent uitgmgspunt tezijn. 

b) Effectief toa ich t op, en voldoende en effectief wakzeme
faciliteiten voor chemisch cfvd, cfgoA/akte olie enz. vm  schepen. 

e) Het vaplicht stellen voa de binnenvaat tot het cm  boad hebben 
vm  een kompes en maifoon.

d) Ondazoek naa snelheidsbepakende maatregelen op het trqect 
T aneuzen-Hmsweat en a/entueel bij Wdsoaden.

e) Een vadagaende regulaing vm  het vavoa  vm  ga/aalijke 
stoffen.

f) Gdeidingvm de reaeatia/aat.
g) Voor de grote watersport a/entueel vaplicht stellen vm  het cm 

boord hebben vm  een kompes en maifoon.
h) Reducá en vm  risioovdle activiteiten zods overslcg op stroom, 

bunkeren, enz.
i) Verbetering vm  efspreken en samenwaking in ga/d vm  

cdaniteiten.

Andyse
De doelstellingen 1 en 2 behmdelen in dgemenebOA/oadingen de 
(economische) functie vm  hoofdtrmspatcs en de ha/ens. Uit het 
beleidsplm w ad t niet duidelijk welke maatregelen moeten worden 
inga et om de genoemde doelstellingen te ba eiken. I ndicator en die de 
economische functie weaga/en hebben devoakeur. Daaom is 
gekozen voa de indoataen Zeeha/encctiviteiten (weagego/en is de 
goedaenovaslcg) en Wakgelegenheid.
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Doelstelling 3 beoogt een samenhcngend veiligheidsbeleid, dat 
uitgaA/erkt is in een negentd mcdregelen. Voor zover dit csped uit te 
werken is met behulpvcn indodaen ken gedacht waden acn 
onga/dlenfrequenties, bij voorkeur ook de frequenties weerbij de 
reaeatia/aat is betrokken. Uitgaz/erkt is d leen de 
onga/dlenfrequentievoor de beroepsvaat. Daanccst dent er een 
ruimtelijkeoomponent in derisioo's verwerkt tezijn. Hiertoe is de 
Risioo-oontourenkccrt uitgaz/erkt.

Condusies en aanbevelingen voa de doei steil i ngen
Bij d a e  sector zijn de doelstellingen in zea dgemene tarnen 
geformulead. Daanccst is a  geen ondascheid gemcckt tussen 
doelstellingen voor de korte, middellcngeof lengae tamijn.
Voor een effedia/e a/duatie von de doei steil i ngen is het belangrijk dat 
de doelen zodanig waden gefam ulead dat ze te toetsen zijn.
Gedacht wordt om een fam ula ing ds 'een toename van de 
wakgelegenheid', 'een groei von de ovas leg', etc, bij voakeur acn 
waaden of namen te relataen. De mcatregelan zijn wel vada  
uitgaA/akt, maa bieden geen aanknopingspunten voor aanvullende 
indoataen. Indien beschikbaa zou een ongo/dlenfrequentiekunnen 
waden opgenomen, waain de reaedia/aat is betrokken. Bij 
voorkeur wordt dæ eindcda den in de sector Reaedie opgenomen.
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Indi cet or zeehavenactiviteiten
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P R O C E N T U E E L  A A N D E E L  I N 
G O E D E R E N O V E R S L A G  V A N  DE H A V E N S  

VL IS S I N G E N  E N  T E R N E U Z E N  I N DE  
H A M B U R G - L E  H A V R E  R A N G E

3 -

2 -

□  T o ta d  

□V liss ingen

□  T erneuzen

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Doelstelling
1 ) Weerborgen ven de hoofdfunctie sdneepvaert en ven de ver bindingen 

ven en nea de ha/ens in hef Westerscheldegebied. De verdieping ven 
de Westerschelde, mcckt hier, onder voorwccrden, deel ven uit (blz.
39 BPWS).

2) Weer mogelijk versterken ven de economische functie ven de
hoofdfrensportes door ccnpcssingvcn ha/enfcdliteiten ccn technische 
en economische verenderingen in dezeescheepvccrt (blz. 39 BPWS).

Toelichting
De hoa/eelheid goederen die in de ha/ens wordt overgeslcgen is 
representatief voor het functioneren ven de ha/ens en voa het 
economisch belong ven de scheepvacrt.
De linker g^cfiek geeft de goederenoverslcg in het 
Westerscheldegebied (ha/ens Vlissingen en Terneuzen) weer in 
cbsol ute hoa/eel heden.
De rechter gcfiek geeft de economische positie weer ven d a e  ha/ens 
ten opzichte ven de ha/ens in de Hamburg - Le Ha/re range. D ee 
range omvat dlezeeha/ens tussen Hamburg en Le Ha/re. Doadat 
d ae  ha/ens hetzelfde Noorck/vest Europese achterland bedienen, zijn 
zeelkacrs d  recte concurrenten. Een verandering in het aandeel van de 
Scheldeha/ens is dccrom representatief voa een verandering in de 
concurrentiepositie.

Gondusies
De totde goederenoverslcg in de Westerscheldeha/ens is na 1990 met 
oa 40% toegenomen. De stijging vond plaats na 1993, in 1998 is een 
(relatief) lichte cíñamete constateren. Dit wordt veroazackt door een 
voortgaende cíñame van het aandeel van T erneuzen. T erwijl tot 1995 
beide ha/ens nog arcade helft van het totad bijcioegen, is het 
aandeel van Terneuzen eigenaren tot 43% en steeg de cbsolute 
goederenoveslcg in Vlissingen tot 57% van het totad.
Het belang ven de Schel deha/ens in de Hamburg- Le Ha/re renge voor 
goederenoveslcg vdgt in de beschouwde peiode^obcd daelfde 
ontwikkeling ds de cbsolute goedeenoveslcg. De lichte groei ven

Bëëdsmonitoring Westerschéde 1998 13



SchédelnfamatieCentrum/ SIC

Wat

W/acr
Warneer
Hoe
Kader
Uitvoering
Contactpersoon
Räcties projecten
Dctcbeschikbacrheid

Vlissingen blijkt noodzckelijk om in de H amburg-Le H a/re-renge stcbiel 
te blijven.

Acnbevdingen
Nccst deccnba/elingen zods verwoad in de inleiding op dæe sector 
w ad t voortzetting von de huidge monitoring voa gestel d.

Dctcmcncgement
cbsdute goederenoverslcg (in tonnen), en het procentuele ccndeel in 
de renge H cmburg- Le H a/re 
ha/ens T erneuzen en Vlissingen 
jaalijks
opga/en ven derden 
eigen initiatief 
Nati onde H a/enreed
O. Rosier *  (070) 3517659 en J. H ek* (070) 3517658 

Jccrverslcgen en digitde bestenden
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Indi cet or werkgelegenheid
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4000

2000 Millii
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Doelstelling
1 ) Weerborgen ven de hoofdfunctie scheepvacrt en ven de ver bindingen 

ven en nea de ha/ens in hef Westerscheldegebied. De verdieping ven 
de Westerschelde, mcckt hier, onder voorwccrden, deel ven uit (blz.
39 BPWS).

2) Weer mogelijk versterken ven de economische functie ven de
hoofdfrensportes door ccnpcssingvcn ha/enfcdliteiten ccn technische 
en economische verenderingen in dezeescheepvcert (blz. 39 BPWS).

Toelichting
Deabeidsmaktontwikkeling is een belcngrijkeg'ccdmeter voa het 
economisch functioneren ven de ha/ens en dacrmee de economische 
functie ven de scheepvacrt. Dæeindicator geeft de ontwikkeling in het 
ccntd crbeidsplcatsen weer.

Gedurende de periode 1990-1997 hebben er wijzigngen in de 
regstratie plcatsga/onden, wacrdoa de ontwikkeling in het ccntd 
crbeidsplcatsen niet goed ken waden weergega/en. De wijzigngen 
vonden voord pleats in 1995 en 1996.

In de periode 1990-1994 zijn deajfers ven Vlissingen indusief Bassele 
en de ajfers ven Terneuzen indusief Ses ven Gent. D ee periode is 
onderling goed vergelijkbar. Acngetekend moet wel waden, dat in 
1992 het begip 'werkgelegenheid' ruimer is gedefinieerd. Ta/ens is 
toen de groothcndel meegenomen. Dit blijkt echter voa de 
Schel deha/ens geen ga te  oonsequenties te hebben.
Vcncf 1995 zijn Ses ven Gent en Bassele cfzonderlijk gerepporteerd. 
Dacrnais in 1996 de nieuwe, internationad gekarteerde Stcndacrd 
Bedrijfsindeling (SBI 1993) toegepest, en is de definitie verruimd met 
de openbae dienstverlening.

Gondusies
De totde werkgelegenheid in het Scheldebekken is in de periodes 
1990-1994 resp. 1995-1997 vrij oonstent. Doa een wijziging in de 
methode zijn de periodes onderling niet vergel ij kbacr. Debijdrcgevcn 
Vlissingen ccn de totde werkgelegenheid is vcncf 1995 enkele
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procenten gedeeld, terwijl Terneuzen relatief belcngijker is ga/\/aden. 
De ha/ens ven Bassele en Ses ven Gent bieden in d a e  periode een 
oonstent ccndeel ccn er bei ds plaatsen, weerbij Bassele 3% meer 
abeidsplccitsen telt den Ses ven Gent.

Acnbevei ingen
Voor een juiste interpretatie ven degega/ens is een eenduidge 
methodiek ccn te ba/elen.

Wet 
Weer 
Warneer 
Hoe 
Kader 
Uitvoering 
Contactpersoon 
Rdcties proyecten 
Datcbeschikbacrheid

Dctcmcncgement 
ccntd abeidsplccitsen
ha/ens ven Vlissingen, Terneuzen, Ses ven Gent en Bassele 
jeerlij ks
opga/even derden 
eigen initiatief 
Nati onde H a/enreed
O. Rosia *  (070) 3517659 en J. Hek « (070) 3517658 

JcCTvasIcgen en digitde bestenden
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Indiocfor ongevdlenfrequentie

Acntd ongevdlen met zeeschepen op de Westerschelde per vacrtuigkilomder
1.40E-05 

1.20E-05 

1.00E-05

□  Totad acntd ongevdlen 8.00E-06

□  Ongevdlen zonder schade
^  6.00E-06

□  Ongevdlen met enige schede

■  Ongevdlen met ernstige schade 4.00E-06

2.00E-06

0.00E+00

1990

tl
1991 1992 1993 1994 1995

Doelstelling
3) Bijzondere ccndccht voa een semenhengend veiligheidsbeleid (blz. 39 

BPWS).

Toelichting
Het veiligheidsbeleid gericht op het verminderen ven transportrisico's 
heeft betrekking op de veiligheidvoa de omgeving. Het risico wordt 
uitgedrukt ds een vermenigvuldgng ven kens en gevolg. Uit dae  
fam ule is de kens op een onga/d uitgaA/akt in de indocta 
'onga/dlenfrequentie', die per vacrtui^cilometer wordt weagega/en. 
De frequentie is geen indicatievoor het ga/dg ven een onga/d.
Ook de mate ven schade hoeft niet gerelateerd te zijn ccn het ga/olg 
(de mate ven ga/acr voor omwonenden). De schede ken het schip 
en/of de ladng betreffen. Indien het de lading betreft, en d a e  Icding 
bestcat uit een giftig vloeibacr ges, is de kens voor ga/acr voa 
omwonenden het g^ootst. D ae risicocategorie betreft voancmelijk 
cmmonicktrcnspaten.

Condusies
Ven 1990 tot en met 1994 is het totcd ccntd onga/dlen per 
vccrtui^cilometa licht toegenomen. Bij het gootste deel daerven trad 
geen of enige schade op. Hierbij wes spreke ven strendngen of 
acnvcringen met een drijvend voorwerp, bijvoorbeeld een boei. Het 
ccntd onga/dlen met ernstige schede bedroeg in de  periode 
gemiddeld 2,6 per jacr, bij een totad gemiddelde ven 50 onga/dlen. 
Sinds 1995 waden geen opga/en meer gedccn ven onga/dlen met 
hooguit enige schede. Dacrom is een vergelijking met devoagaende 
periode niet mogelijk.

Aanbevelingen indocta
Zods in de figuur is tezien, zijn ven dejeren ná 1995 nog geen 
offidëlegega/ens bekend Voa bel ei ds moni ta  i ng is het uiteraerd wel 
gaz/enst ova recente gega/ens te beschikken. De ccnba/eling luidt 
dccrom, dat getracht moet waden d a e  opga/e te bespoedigen.
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Wat

Weer
Warneer
Hoe
Kotier
Uitvoering
Contactpersoon
Rdcties projecten
Dctcbeschikbccrheid

Dctcmcncgement
ccntd onga/dlen met zeeschepen per veertuikilom eter, uitgesplitst in
'totcd ccntd' en 'onga/dlen met ernstige schede'. Tot en met 1994
werd ook het ccntd onga/dlen met enige of zonder schede
geregistreerd. Benodgd is het ccntd onga/dlen en de
scheeps ba//egi ngen.
gehel e W esterschel de
jeerlij ks
zg~i. SOLO-bestcnden, gebcseerd op dverse meldpunten 
vccrwegoeheer
Rijkswaterstaat dredieZeelcnd
J. Prins *  (0118) 686477 en P. Hengst *  (0118) 686358

AVIV-rcpportcges
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Indioctor risiooœntouren

Indvidueel risioooontour trenspat gevacriijke stoffen- 1996

Doelstelling
3) Bijzondere ccndccht voa een semenhengend veiligheidsbeleid (blz. 39 

BPWS).

Toelichting
Het veiligheidsbeleid gericht op het verminderen ven transportrisico's 
heeft betrekking op de ecterne veiligheid, dezich richt op de vei linnei d 
ven derden, zods omwonenden, recreanten en werknemers ven 
ncbijgelegen bedrijven. D ee veiligheid wordt weergegeven doa het 
indvidueel risico. Het individueel risico geeft de kens ccn op bepedde 
effecten voa een bepedd punt in de omgeving ven een activiteit, 
wacrbij een (gemiddeld) mens, de  hierccn wordt blootgesteld, 
overlijdt. Een risioooontour is een lijn diepicatsen met een gelijk risico 
met elkccr verbindt. De nam  voor indvidueel risico is de risioooontour 
ven 10-6. Dit is de lijn weervoor geldt, dat de kans één op de miljoen 
per jaa  is dat één indvidu op een bepedde picots overlijdt ten gevolge 
ven een edemiteit.
De term risico w ad t uitgedrukt ds een vermenigvuldgng van kens en 
ga/olg (zie ook de indocta 'Ongevdlenfrequentie').

Het streven is om de risioo-oontourlijnen zoveel mogelijk richting 
vaaweg terug te dringen, om de risico's voa derden te beperken.
Dit w ad t gedaan door inspanningen ven het nautisch en technisch 
vccrwegoeheer. Door een toename ven de intensiteit ven het vervoer 
en schcd ver gating ken de vei linnei d voor omwonenden toch in het 
gedrang komen. Het vervoer ven cmmonick blijkt de risico's ven het 
vervoer ven ga/aal ij ke stoffen over het water te bepden. Dæ efccta 
is echter geen beleidsonderwerp

Gondusies
In de v a  i ge a/duatie zijn de risioooontouren ven 1993 en 1996 
weergegeven. Recente gegevens zijn er wel, maa dæezijn nog niet 
offideel erkend. Daaom ken d ae  indicator niet gecctudiseerd 
waden.
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Wat
Weer
Warneer
Hoe
Kader
Uitvoering
Contactpersoon
Rdcties proyecten
Dctcbeschikbccrheid

Acnbevelingen indootor
Om actueel zicht te houden op de effectiviteit van 
beleidsdoelstellingen, is het noodzckelijk regelmatig over nieuwe 
gegevens te beschikken. Aanbevolen w ad t dacrom het poces dat 
doorlopen moet worden om de risioooontouren te verkrijgen, te 
versnellen.

Ddcmcncgsment
indvidueel risioooontour ven transport van gevacrlijke stoffen
gehel e W esterschel de
periodiek
risioo-endyses
vccrw egoeheer
Rijkswaterstaat drectie Zeeland 
J. Prins *  (0118)686477

AVIV, rcpportcges (1998 nog niet beschikbaar)
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3 Sector eoologie en wet er beheer

In le idng

De dgemene doelstelling ven dit onderdeel is ds vdgt 
gefamulead: 'Het beleid teri ccnzien ven de Westerschelde is 

gericht op behoud en versterking ven de nctuurfunctie, venwegp het 
estucrienekcrckter ven cbg'ccSënten, ven demorfdogsched/ncmiek 
en ven de daarmee semenhengende cqudische en terrestrische 
levensgemeenschcppen' (blz. 40 BPWS).
De dgemene doelstelling is ultgoA/akt in doelstellingen voa vier 
subsedaen: z u u rs to f -  en n u tr ië n te n h u is h o u d in g ,
MICROVERONTREINIGINGEN, WATERBODEM EN MORFOLOGISCHE STRUCTUUR
en d y n a m ie k . De doelstelling gelden voor de korte (1995) of 
middellcnge(2001) termijn. In d a e  doelstellingen zijn namen 
opgenomen uit de derde Notawatahulshoudlng. Inmiddels zijn d ae  
gedateerd, omdat de vier de Nota von kracht is goA/aden. Hierin zijn 
de namen aengepest of zijn namen ontwikkeld voor de zoute 
wateren (bijv. TBT). Omdat het beleidsplcn een stake semenheng kent 
tussen doelstellingen en maatregelen, worden hlaonda ook de 
maatregelen opgesomd. H lanavdgt een endyseven het pekket 
doelstellingen, maatregelen en Indloatoren.

Z u u r s t o f -  e n  n u t r ië n t e n h u is h o u d in g  (blz. 41 en 42 BPWS)

Doei stekingen korte termijn:
4) De geleidelijke ovagengszones, zods dezout-zoet g-cdiënt en de 

cbamee semenhengende gedienten In de cquatlsche en tarestrlsche 
la/ensgemeenschcppen dienen te worden gehendhaefd.

5) Zods Is acngego/en In de Dade Nota Watahulshoudlng dienen de 
fosfaatemlssle en de stikstof emissie met aroa50% vam lndadte 
waden ten opzichte ven 1985 vcnult de dlvase bronnen. Het gehdte 
acn zwa/endstof en zuurstofbindende stoffen dient a/eneens te 
waden gaeducead.

6) I n het ovagengsgebied rlvla - estualum dient de cbsolute norm vea 
het zuurstofgehdte ven het wata ven 5 mg/l te worden baeikt.

7) De eutroflêrlngsvaschljnselen In de kustzone ven het Westaschelde- 
estualum dienen te worden vamlndad.

8) Ten acnzlen ven de basta Iolog sehe gesteldheid dient ovad de 
kwdlteitsdoelstelllngvca zwemwata te waden baeikt.

9) De dlvaslteit ven de bodemdaengemeenschcp In het oostelijk deel 
ven deWestascheldemoet mea gacn lijken op de natuurlijke situatie. 
T weekleppige bodemdaen, zeds het nonnetje en de strendgepa, 
moeten betaeovala/lngskcnsen krijgen. In het westelijk deel dienen 
kreeft- en noadzeekrcbpopulatles taugtekaen.

10) De oostel Ij ke I acgA/atagebi eden moeten acntrekkel Ij ka worden 
gemackt ds klndakcma vcor platvis en ganden.

11 ) De kens op vlszlekten moet worden tauggedrongen.
12) De hege troebelheid In het aastelljk deel ven deWestascheldewordt 

deels vacazackt ebor ongsulvade lozingen en deels doa 
spedestatlngen. Een valcglngvcn d t troebelIngsnlvecu Is gewenst en
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ken worden bereikt doa redudievcn statingen en ongauiverde 
lozingen.

Mcctregslen korte termijn
q) hdvering ven de fosfeat- en stikstof emissies; 
b) reductie ven destikstof- en fosfor bel ceti ng doa industriële lozingen 

ven 50% ;
e) versnelde uitvoering ven zowel het Belgsche ds Nederlcndse 

zuiveringsprog'cmma
d) doaspoelen ven het Zoommeer opeen zodenigewijze, dat de 

schommelingen in het verloop ven het chloridegehdte op de 
Westerschelde binnen het natuurlijketrcject blijven;

e) terugd"inging ven deslibbelcstingvcn de Westerschelde, en een 
beperking ven despeaestortingen dkomstig ven de ccnleg ven 
bijvoabeeld nieuwe heven- of sluisoomplaen.

Doelstellingen midddlcngs termijn:
13) Er dent een verdere reductie picots te vinden in degehdten ven 

fosfeat- en stikstofverbindingen (met respectievelijk 75% en 70% ), 
zwevend stof en zuurstofbindende stoffen.

14) Dezuurstofgehdten in de rivier, het overgangsgebied en de 
Westerschelde denen de natuurlijke referentie/veerde (> 5 mg/l) te 
benaderen.

15) I n de (Wester)schelde w a d t de teru^reer ncgestreefd ven cncdrome 
vissoaten, zods elft, fint, steur en zdm. Dit zijn vissen de  (periodiek) 
vcnuit zee nea het zoete bovenstroomse gebied trekken om daa te 
paden.

Mcctregslen midddlcngs termijn
f) opstellen ven een actieprogramma gericht op het bereiken ven de 

gestelde doelen op middellcnge termijn.

Andyse
Hoe/vel de eerste 15 doelstellingen zeer divers ven aadzijn, kunnen ze 
veeld waden herleid tot dewaterkwditeit. De maatregelen sluiten 
hierop ccn. Hierbij gaat het om peremeters ds zuurstofgehdte, 
stikstof- en fosfaatooncentraties, concentraties zwevend stof en 
zuurstofbindende stoffen (zuurstofverbruik). T evens wordt gesproken 
over dezwemwaterkwditeit. Daanccst worden ook ncdrukkelijker 
bidogische componenten genoemd, zods het voakomen ven 
tweekleppigen (Nonnetje, Strcndgcper), Kreeft, Noordzeekrcb, 
visziekten en de functie ds kinderkamer voa jonge vis.

De indicatoren die in 1996 zijn gekozen, en d e in  d ae  repportege zijn 
voortgaet, leveren voa een deel bouwstenen om de doei steil i ngen te 
evdueren. Dewaterkwditeit is sterk vertegenwoordgd. De uitwerking 
ven de biologische componenten is onvol doende ter beentwoordng 
ven de doelstellingen (zieCondusies en aanbevelingen).

In oonaeto zijn voa de doelstellingen 5 ,6 ,13 ,14  en 15 indicatoren 
opgesteld. Beleidsmonitoring is in dit gevd goed mogelijk, omdat d ae  
doelstellingen ap lide t zijn gefamuleerd. Doelstelling 7 sluit hierop 
ccn. Doelstelling 12 behandelt de troebelheid in het oostelijk deel; 
hiervoor is geen indoata uitga/verkt.
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De doelstellingen 4 en 9 daarentegen zijn zeer d gemeen gesteld. Om 
de effecten van het beleid te kunnen meten, zullen er eerst oonaetere 
doelen moeten worden gesteld.
Ook doelstelling 11 is niet meetbaar. Het is namelijk niet mogelijk 
binnen de Westerschelde een relatie te leggen tussen visziekten en 
oontcmincnten in het water. De reden is, dat vissen zich verplaatsen en 
slechts een gedeelte ven hun leven in de Westerschelde verblijven.

Een tweetd doelstellingen is (ook) ven toepassing op enderesectoren, 
namelijk de doelstellingen 8 en 10 (resp. cle sectoren Reaeatieen 
Visserij). Doelstelling 8 is in de sector Reaeatiemet een indicator 
weergegeven.

Conaete aanbevelingen voa de doelstellingen en indicatoren worden 
aan het eind ven d ae  inleiding gegeven.

M ICROVERONTREIN IG INGEN (blz. 44 en 45 BPWS)

Doelstellingen korte termijn:
16) De belcsting met onorganische miaoverontreinigingen dent met ten 

minste50% ten opzichte ven de situatie in 1985 te waden 
verminderd. Deagcnischemiaoverontreinigngen moeten met ten 
minste50% worden gereduceerd. Voor een aantd stoffen geldt een 
reductie met 90% , te weten PCB's, TBT, PAK's, orgcnochloa 
pestiaden en oadmium;

17) In het oostelijk deel dent een bodemderengemeenschcp terug te 
keren die meer pest bij de natuurlijke situatie.

18) In het w atelijk deel dent een levensvatbcre populatie taug  te kaen 
ven de purpaslck, een bodemda dat ds een indocta wordt 
acngemakt voa de effecten ven agenotinvabindingen.

19) Effecten op de voortplenting ven bodemdiaen- en visetende vogels 
denen te waden voakomen.

20) De PCB-gehdten in bodemdaen dienen met 80% te worden 
gaeduoærd.

21) De TBT-gehdten moeten waden g a eduœad tot 0,001 pig/l.
22) Het gehdte aan miaovaontreinigingen dent zo leeg tezijn, dat de 

huidige, relatief hoge, freguentievcn ziekten bij platvis in het oostelijk 
deel aanmakelijk wordt vakleind.

23) Plcnten ds Icmsoa en zeekred en agenismen ds mosselen, dienen 
aan de gatelde normen voor menselijke consumptie te voldoen.

Mcctregslen korte termijn (veeld opgenomen in het adieplcn)
cj) Om het reductiepaœntcgete baeiken dent een actieprogramma te 

waden opgate ldvoa het dstromingsgebiedvcn deW ataschelde 
en het Kcncd ven Gent noa T aneuzen;

b) in het cetieprog-omma wordt opgenomen dat het sœaingsprog'amma 
ven de Nedalcndse oommunde lozingen w ad t dgaond;

e) in het cetieprog-emma worden ook endae stoffen ven entropogene 
hakomst (zuren, oomplewamas) opgenomen;

d) descnaingsinspcnning doa febrieken moet waden gatim ulead doa 
gebruik temeken ven demogelijkheden die de WVO biedt. Batacnde 
en nieuw tevatigen bedrijven dienen hun dvdw ata tezuivaen met 
de b a t batacnde methoden (zwate lijststoffen) of de b a t uitvoabae 
technieken (minda schadelijke stoffen);

e) acnvrcgen ven lozingsvagunningen waden getoetst aan de 
watasysteemdoel steil i ngen ven deWataschelde;
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f) berging ven vervuilde waferbodemspede meg geen vervuiling ven 
gond- en oppavlcktavata impliceren.

Doelstellingen middellcnge termijn:
24) Hel' stra/en is gericht cp een estuaium met zodenigewater- en 

bodemkwditeit dat d ae  geen belemmering meer vormen voor de 
optrek ven zoutwatervissoorten, zods de elft, fint, steur en zdm, naa 
de in zoet water gelegen padgebieden en dat er weer een 
la/ensvatbae populatie ven de zeehond acnwaig is die er ven nature 
thuis hoort.

25) De lozingen ven (cn-)orgcnische mi aovaontrei ni g  ngen worden 
vergaand gereduœerd (onorganische 50-90% ; organische aroa 90% ).

26) De PCB-gehdten in bodemderen dienen met ten minste 90% te 
waden beperkt.

Mcctregslen midddienge termijn
g) opstellen van een actieprogramma gericht op het terugdingen van 

lozingen van (an)aganische miaoverontreinigngen op middellange 
termijn.

Andyse
De doelstellingen 16 tot en met 26 en de aanverwante maatregelen a 
tot en met g behandelen verontreiniging van het water. In de 
doelstellingen waden in veel ga/dien bid ogische componenten 
genoemd die op de waterkwditeit recgeren. Soms is het niet duidelijk 
welke relatie er is tussen organismen en waterkwditeit (doelstelling
17), of is ncgelaten de natuurlijke situatie nada tespedficeren.

Het pekket indoataen voor toetsing ven dewatakwditeit zou, 
uitgegccn ven de doelstellingen, moeten bestaan uit de volgende 
pacmetas: (cn-)orgcnischemiaovaontreinigingen, PCB's,TBT,
PAK's, orgcnochloa pestidden en Cadmium. U it de maatregelen blijkt 
een stake behoefte ccn infamatie ova de emissie naa het 
oppavicktOA/ata, dkomstigven bedrijven en RWZI's.
Nccst de chemische kwditeit zou de kwditeit ven planten en diaen 
voor menselijkeoonsumptiegeendysead en gaeppatead moeten 
waden. T en dade is een beleidsmonitoring van de volgende 
bid ogische paametas nodg om de doelstel I i ngen te kunnen 
a/duaen: 1) presentie van adulte en juveniele Purpaslckken 
('la/ensvatbae populatie'), 2) voortplcntingssuoass ven watavogels, 3) 
ziektebeeld bij platvissen, 4) presentie van anadome vissen en 5) 
presentievan een populatie zeehonden. Het is onduidelijk wat in 
doelstelling 17 (cf. doelstelling 9) wordt beoogd met een natuurlijke 
bodemd aengemeenschcp.

Worden de gekozen indoataen (1996) vageleken met wat feitelijk 
gemonitored zou moeten waden, den ontbreekt a  een aantd 
indoataen (zieaanba/elingen). Mogelijk is degega/ensvoorziening 
problematisch, zods bij TBT het go/d is. De i ndicator en diewèl zijn 
uitgoA/akt, sluiten aan op de doelstel I i ngen 16, 20, 24, 25 en 26. D ae 
doelstel I i ngen zijn ova het dgemeen goed te toetsen.

Conaete aanba/elingen voa de doelstel I i ngen en indicator en worden 
ccn het eind ven d ae  inleiding gega/en.
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w a t e r b o d e m  (biz. 46 en 47 BPWS)

Doelstellingen korte termijn:
27) Er wordt nea gestreefd dat de bodemkwditeit ven het estucrium niet 

verder verslechtert.
28) De bcggaspeae ven locaties weer drecte lozingen plcatsvinden dient 

beneden detoetsingswaerdetekomen. Dit houdt in dat de 
bcggerspeae den onder voorwccrden ken waden verspreid Bij 
overschrijding ven detoetsingsweerde is verspreiding niet go/\/enst.

Maotregäen korte termijn (opgenomen in het ceti gelen)
cj) voor het bereiken ven een goede bodemkwditeit is het ven belcng dat 

dewaterkwditeit ven deWesterscheldeen het Kcncd ven Gent neer 
T erneuzen verbetert. Dccrom is voord een reductie ven de lozingen 
ven miaoverontreinigingen noodzckelijk.

b) het is in prinapeniet toegestccn verontreinigdespeae uit het ene 
watersysteem te verspreiden nea een ender watersysteem.

e) de WVO-ver gunningen voor puntlazingen dienen weer nodig te 
waden voazien ven een bodemdcusule, wcain devavuila 
ccnsprckelijk ken worden gesteld voor mogëijkeoaisequenties met 
betrekking tot de bodemkwditeit;

d) scnering ven dffuse lozingen dent te worden voortgset;
e) a  dent een g^ens gesteld te worden ccn detotdevrccht ccn 

verontreiniging die viaspeaestatingen (ven speae die niet voldoet ccn 
dedgemenemilieukwditeit) in het systeem wordt gebracht. Voor het 
normdeonderhoudsbeggerwak wordt een reductie ven 50% 
ncgestreefd ven detotdevrccht ccn verontreinigingen.

f) sinds 1991 m ega geen bcggaspeae worden gestat diecfkomstig is 
ven bcggavckken die worden bë'nvloed doa directe lozingen en 
waerven de kwditeit in klcsse3 vdt. Het vaspreiden ven klcsse4 
speae wes d niet mea toegestccn.

g) ccn het storten ven speae cfkomstig ven de dompels kunnen 
beperkingen waden gesteld, indien zich edemiteiten hebben 
voorgedccn;

h) optimdisaing ven het vaowegondahoud vcnuit milieu-ovawegngen, 
doa de meest vervuilde en slibrijke speae te onttrekken ccn het 
estuaium;

i) a  dent een oplossing te worden ga/onden voa de berging ven 
verontreinigde speae (voornamelijk ven hevens).

Doei stel Ungen middälcnge termijn:
29) Het stra/en is gericht op het bereiken ven een natuurlijk niveau ven de 

bodemkwditeit in het estuaium.
30) Voor de kwditeit ven de bodem op de  locaties wacr drecte lozingen 

plaatsvinden, wordt dedgemenemilieukwditeit ncgestreefd. De 
bcggaspeae is den vrij inpcsbacr.

Mcctregelen middälcnge termijn (opgenomen in het cctieplcn)
j) acnscherpen ven detoetsingswaerden om de doelstellingen te 

rediseren;
k) scnering ven de waterbodems dent te geschieden volgens het 

Senoi ngsprogremma waterbodem rijkswataen.

Andyse
In devia bovenstaendedoelstellingen wordt het stra/en nacr een 
goede bodemkwditeit vawoord. Via de maatregelen wordt een relatie 
gelegd met dewatakwditeit, enazijds bë'nvloed doa lozingen ven
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dvdstoffen en cndazijds door verontreiniging via het verspreiden ven 
bcggerspeae.

De doelstellingen kunnen worden getoetst door behdveeen klcsse- 
ccnduidngvcn de waterbodems ta/ens ccn te ga/en, of de speae 
verspreid zou mogen waden inga/d a  gebcggerd wad. Dit ken doa 
te toetsen ccn het viga ende statbeleid.
Be n v lo e d n g  ven  d e  b o d e m k w d ite it v ia  loz ingen w a d t  bij v o a k e u r  in 
desubsecto r M ia o v a o n tre in ig in g e n  u itg o A /a k t. Een ccn b a /e lin g e n  
h ie rom tren t w o rd t la ta  in d a e  in le id in g  gedccn.

Alleen de dcssificaing ven de water bodems is in een indoata 
uitgoA/erkt, waa mee de doei steil ingen 27 en 29 kunnen waden 
getoetst. De verwarte doelstellingen 28 en 30 waden niet 
geö/duead. Overigens zijn d ae  ccngescherpt in het Icndelijk beleid 
(Evduatienotawater; Beleidsstcnc|xint vawijdaing bcggaspeae). 
Vdgens dat beleid meg in deWestascheldedleen speae worden 
vaspreid de  voldoet ccn een kwditeitstoets, de^obcd  ovaeenkomt 
met de g^ens tussen klcsse 2 en 3 speae.
In deviadeNotawatahuishoudingis gecondudead, dat het beleid 
ven de da de Nota inzeke vawijdaing ven bcggaspeae, en ven de 
EvduatieNotaWata inzeke scnaing ven watabodems, niet is 
gaedisead. Voa deplcnpaiodevcn deviadeNota 
watahuishouding (1998-2006) is ondamea in een hazieningven de 
klcssaindeling en beoadelingvcn bcggaspeae voazien.

Conaete ccnba/elingen voa de doelstellingen en indicatoren worden 
ccn het eind ven d ae  inleiding gega/en.

M o r f o l o g is c h e  s t r u c t u u r  e n  d y n a m ie k  ( b l z . 48 BPWS)

Doei stá Ungen korte termijn:
31) In stend houden ven devcaweg op ovaeengekomen depte.
32) Zoveel mogelijk in stend houden ven de natuurlijke mafologsche 

dynamiek op het huidge niveau.
33) Minimdisaingvcn het ondahoudsbeggawak, mede ta  bepaking 

ven devaspreidingven vaontreinigingen.
34) Hcndxving op het huidige niveau ven het a  eed en natuurwcaden 

ven ondiepe gebieden, intagetijdengebieden en scharen, gaicht op 
het behoud ven de kindakcmafunctie, devogelfunctieen defundie 
ds rustgebied voor zeehonden. Voad in het westelijke deel zd d t het 
resultaat moeten zijn ven de natuurlijke dynamiek (proossbehea). I n 
het mea kunstmatige oostelijke deel zd het op technische wijze 
beschamen ven het bestccnde ruimtelijke patroon onvamijdelijk zijn. 
Natuurbouw, onda endaeds compensatie voa het valies ccn aecd, 
ken hiabij noodzckelijk zijn.

35) Het voakomen ven aosievcn voaoa/as- en schorgebieden.
36) Hcndxving ven het kaend vamogen en stcbiliteit ven de 

wata ka ingen.

Maotregäen korte tem ijn  (opgenomen in het ceti gá cri) 
cj) slechts zoveel speae wordt gebcggad en gestort ds strikt noodzckelijk 

is om het ovaeengekomen profiel ven de hoofdgeul te hen dreven; 
b) ondahoudsbeggawak wordt zoveel mogelijk gecombinead met 

zendwinning;
e) de resultaten ven de MER- en trcoéprocedure voa de Westaschelde 

O a/avabindng zullen waden opgenomen in het beleidsplcn;
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d) de erosie ven schorrcnden, slikken en vooroa/as ven wafer keringen 
w ad t voorkomen door middel ven bcggerspeaestortingen of 
(steen)bestatingen;

e) delen ven hef Middelgaf beneden NAP -20 m waden voadsnog 
gereserveerd voa een a/entueleeenmdigebcggaspedestortingten 
behoa/evcn hef varuimingsprog'cmma48'-43', rrits dit nief leidt tot 
verspreiding ven vervuilde speae.

Doästäiingen m idtiäicngp termijn:
37) I nstendhouding ven de vcaweg op ovaeengekomen depte
• wcabij het ondahoudzogaing mogelijk is, dat wil zeggen, minimed 

bcggawak en kosten;
• wcaop een vei lige vaat mogelijk is, dat wil zeggen, minimdestroom- 

en dwasstroomhinda.
38) Hcndxving ven kaend vamogen en stcbiliteit ven dewatakaingen.
39) Het hendheven cq. hastel en vastakingven met ncmedevdgende 

natuurlijke estuaiene kacktaistieken:
• de paa- en kindakcmafunctie voor vissen en ganden;
• de ovawintaings-, doortrek-, broed- en foacgeafunctie voa vogels;
• de ccnwsigheid ven milieutypen die de ovageng von zout nea zoet 

milieu weaspiegelen, te weten scharen, intagetijden- en 
ondepwatagebieden met dedcabij behaende
I a/ensgemeensch oppen;

• een natuurlijk tempo von valcnding von de schorren: met neme 
vasneldevaslibbing/vazcndingvcn het Lend ven Sceftin^ieen 
vazending ven het Zwin moeten worden voorkomen;

• een dyncmisch en meavoudig geulensysteem. U itsluitend loked en 
oostelijk ven de ma i d  cm ven 4° oostalengte (oostelijk ven 
Hmsweat) meg cm d ae  kacktaistiek ten gunstevm devia 
voorgamde kacktaistiekm, een Icgae priaiteit wordm gega/m.

40) Em optimde bmutting vm  de bcggaspeae voor dezmdoehoefte, 
voorzova cm de voageende doelstel I i ngm geen dbreuk w adt 
gedam.

Mcctregelen m idtiäicngp termijn (opgenomen in het cctieplcn)
f) de na/engeulen in het gebied tussen Hmsweat m  Bath waden 

opgo/uld tot em zo leeg mogelijk niveau (oa LW-nivecu), wcabij em 
optimum w ad t gsocht tussm de (toekomstige) eoologische wcade 
vm  het gebied, minimed ondahoudsbcggawak m  deontlcstingvm 
het Lm dvm  Sceftin^neds sedimmtatiegebied;

g) varichtm vm  ondazoek nea dewmselijkheid vm  deam legvm  em 
leidem in het Vdkmissegebied, ta  geleiding vm  de stroom m  
bepaken vm  aosie;

h) devoawcadm  voa het gam optredm vm  sedmmtatie in het 
Vdkmissegebied zullen niet wordm gaedisead, voadat de kwditeit 
vm  het bcggaslibzodmig is vabetad, dat gern cchtauitgcngvcn de 
bodemkwditeit ta  picatse optreedt;

i) de wijze vm  bestrijdngvm buitmbocht-aosie 
(bcggaspeaestortingm of oa/abeschamingswakm) wordt pa 
looatie nada dgavogen tegm de noodzcck tot bepaking vm  het 
mdahoudsbeggawak, voakoming vasneldevaslibbing/ vazmding 
vm  schorren m  bepaking vm  het oppavlck cm morfologisch 
instcbiele gebieden;

j) tijdens de gefcseade opvulling vm  de na/engeulen wordm de voa de 
zmdwinning te onttrekken hoa/eel heden cfgestemd op de dm 
ovatollige speae. Na de opvulling wordm de te onttrekken
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hoa/eelheden opnieuw vcstgesteld op bcsis von de bij de nieuwe 
o/enwichtssitualie behamdesedmentbdcns von het systeem.

Andyse
De doelstellingen 31 tot en met 40 œnœntraen zich op de 
morfologische structuur en dynamiek, wcabij relaties waden gelegd 
met (het belcngvoor) de natuurwcaden, de functie ven 
hoofdtrensportes en dezcnckvinning. Zods ook bij endere subsecta en 
geldt, ontbreekt het bij de doei steil ingen cm structuur m  helderheid 
Hianawordt getracht enige ade  cm te brengen.

Alleen doelstelling 32, m  een onderdeel vm  39, heeft zuiva 
betrekking op de mafologe. Bij de uitwaking km gedacht worden 
cm indicatoren ds het a  eed lacg- m  hoogdyncmische pleten resp. 
slikken, m  cm het gemiddelde aecd per plcat.
De doei steil i ngen 34, 35 m  dacracn verwmt doelstelling 39 beogen 
doa het behoud vm  bepcddemorfdcgischekacktaistieken de 
natuurwcaden te hendha/en of vastaken. Gedacht km hia worden 
cm een weerga/even het aecd ondepwater, intagelijdengebied m  
scha. Voa doelstelling 35 d  ent de ligging vm  devaaoa/as in beeld 
te waden gebracht. Doelstelling 39 vracgt om enkele acnvullingen, 
namelijk 1 ) de bodemdaenbestenden (ds voedsel voa vogels), 2) de 
sedimentan e- ontwikkel i ngen opSceftinghem Het Zwin (bepdend 
voor ctevegetcti e-ontwikkel i ngen) m  3) een beschrijving vm  de 
geulenkacktaistiek. Omdat in die ga/dim  de m afologe de sturende 
fa d a  is, is een beschrijving bij dit onderdeel opzijn pleats.

Em relatie met devacrweg is am w sig in  de doelstellingen 31,33 m  
37. Voor de duidelijkheid wordm dae  doelstellingen bij voorkeur 
dleen bij de secta Scheepvaart m  zeeha/encctiviteiten genoemd. 
Doelstelling 40 geeft richting cm dezmebehoefteds onderdeel vm  
gondstoffenwinning voa de duidelijkheid is slechts vermeldng in de 
sector Overige functies wenselijk. De doelstelling 36/ 38 is hier niet op 
zijn plaats m  behoat bij de secta Waterkeringen.

De indicatoren die in 1996 zijn gekozen m  in dsea/dua liew aden 
gehandhaafd sluitm cm op cspecten uit de doelstellingen 32,34,35 
m  39. Uitgm/erkt is het oppervlck (aecd) ondep water, slikkm m  
platen, schorren m  geulen (ds uitctukkingvm cte mafologsche 
ontwikkeling), a/ends de gemiddelde plcathoogte(ds uitctukkingvm 
de mafologsche dynamiek).

De overige doelstellingen (nummers 31, 33, 36, 37, 38 m  40) zijn niet 
goed in indicatoren weer te ga/en. Het zijn ook eer da  maatregelen om 
achtaliggmde doelen te ba eiken (o.a behoud scheepvacrtfunctie, 
bepaken vm  vamtreinigingm). Ook de gaelateade maatregelen 
bieden gern amknopingpuntm voor aanvullende indoatam.
Bij de doelstel I i ngen 33 m  40 km wel ovawogm wordm de 
hoa/eel hei d va  plaatst (gebcggad) mataicd, wacronda zmd, wea te 
go/en, vasus dezmdbehoefte.

Condusies en aanbevelingen
1. Kmmakmd voor de doei steil i ngen vm  de sector ecologie  en 
waterbeheer is dedvasiteit m  de veelheid cm relaties met m dae 
sectoren. Ook de structuur binnen d a e  sector, met em indeling nea 
de onda delen zuurstof en n utriënten , m ic r o ver o n tr e in ig in g en ,
WATERBODEM EN MORFOLOGISCHE STRUKTUUR EN DYNAMIEK, w a d t  n ie t
helda uitgavakt. Aanbevolen w a d t hef pekket co i doei stel Ungen te
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beperken tot cb sector wccrtoeze behoren. Inden er reídles aaiwezig 
zijn met onder e sectoren, worden deze bij voorkeur ccngegsven.

2. Een tweede, veel voorkomend kenmerk von de doelstellingen is een 
gemis ccn onderscheid tussen doelstellingen en onderliggende 
processen enerzijds, en doelstellingen en maatregelen cnderzljds. 
Acnba/olen wordt dit onderscheid helder te benoemen. Het volgende 
voorbeeld tracht een en cnder duidelijk te mcken.

Voorbeeld:
'Het hcndhaven cq. herstel en versterking von de (overwintering-, 
doortrek-, broed e i foeagær-) fundievoor vogels' (doelstelling 39). 
Dit Is duidelijk een doelstelling, macr devogelfunctlels zeer divers. 
Onderscheiden waden de volgende hoofdfunctles: rusten (overtljen, 
ruien), foercgeren, broeden. De genoemde functies kunnen waden 
gescheiden In tijd en ruimte. Ze kunnen waden goA/acrborgd doa 
eendacht te ga/en ccn zcwel cj) de beschlkbacrheid en kwditeit ven 
voedsel (zcwel vissen ds bodemderen), ds b) ccn deccnw s l^e id  
ven broedbiotoop. Hierop denen de maatregelen tezijn gebcseerd. De 
onderliggende punten a en b kunnen het beste denen ds Indocta, 
omdat e  veel factoren ven Invloed zijn op de acntdlen vcgels. Een 
weerga/even de acntdlen vogels Is dus niet meer den een acnvulllng.

3. Een derde kenmerk ven de doei stel II ngen Is dewljzewacropze 
beschra/en zijn. Hoepel de strekking ven de doelstelling duidelijk ken 
zijn, dracgt een weinig oonaeteof e<plldeteformulering eracn bij, dat 
beleidsmonltorlng met behulpvcn een Indicator niet mogelijk Is. 
Acnbevden w ad t cb doei stellingen zodanig te tam u! een, d d  ze 
gdedst kunnen waden met een indocta. Doet stet Ungen denen 
kwantificeebccr gesteld tezijn, en zijn redistisdi en hcdbccr.

Voorbeeld:
'De geleidelijke ovegengzones ... denen te waden gehendhadd' 
(doelstelling 4). Uit dae  doelstelling spreekt de wens vao natuurlijke 
ovagengsgebieden In plaats ven cbrupte ovagengen. Dacrbij waden 
twee rulmteschden onderscheiden, zowel een horlzontde 
(geogcfische) ds een vatlode(haagteliggng). De geogrcfische 
gadlënt Is ven nature acnwslg, en wordt d leen ba' nvloed door zea 
go te  vacndaingen In dezoetwataefvea. Vaad de tweede gedient 
Is dacrom rela/cnt. De doelstelling wordt den bijvoorbeeld ds volgt 
geformulead:
'Gestreefd dent te worden naor behoud von het aecd  
intergetijcbngebiecbn, waaonder slikken, piden en scharen, en 
denen kansen voor het ontwikkelen va i gadëntrijke  
levensgemeenschcppen op d j ken te worden benut. ‘ Hiabij dient 
gekwcntlflcead acngega/en te worden wacrnacr gestreefd wadt.

Ondcnks een acntd onvdkemenheden zijn meadaedoelstellingen 
(bij benadalng) tea/duaen doa middel ven Indicatoren. V cad  In de 
goepvcn dew ga - en bodemkwditeit (zuurstof, nutriënten en 
mlaovaontreinlgngen) zijn de doei stel II ngen e<plldet gefamuleaden 
w ad t a  zelfs een streefwaarde genoemd. D ae wacrde Is veeld 
gaelateadacn ngioncd of Intangioncd beleid, bijvoorbeeld de 
emissiaeductiepaœntcges voor stikstof en fosfaat. De koppeling nea 
bronnen ven emissie en dea ccn gaelateade maatregelen Is echta 
niet gelegd. Evenmin Is spreke ven tussentijdse cctudlsalng ven de 
doelstellingen voor het emissie- en mllleukwdlteitsbeleid.
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Indi odor zuurst of gehd te

Zuurstofgehdtein het oostelijk deel ven deWesterschelde
(uitgezet is het percentage metingen dat wel of niet voldoet ccn de norm ven 5 mg/l)

B a th  (B o e i7 1 )

■ v o lc b e t niet acn norm

■ v o ld o e t ccn norm

Doei stelling korte termijn
6) In het overgangsgebied rivia-estuaium dent decbsolute norm voor 

het zuurstofgehdtevcn het water van 5 mg/l te worden bereikt (blz.
40 BPWS).

Doei stel ling  middel longe termijn
14) De zuurstof gehd ten in de rivier, het overgangsgebied en de

Westaschelde dienen de natuurlijke referentiewaade(>5 mg/l) te 
benaderen (blz. 42 BPWS).

Toelichting
Het zuurstofgehdte is van essentieel belang voor een goed func- 
tionaendeccMatischela/ensgemeenschcp. Zowel in België ds in 
Nederland wordt gestreefd nea een minimed zuurstofgehdtevcn 5 
mg 0 2/l. De kans op ova la/en van bodemdaen en vissen is cfhan- 
kelijk van hun tolaantievoor Icgezuurstofgehdten, van de duur hia- 
van en van hun mobiliteit. Langdurige zuurstofloosheid kunnen zij niet 
ovaleven. Hoewel een norm wordt ncgestreefd van 5 mg/l, is d t voor 
een estuaium geen cbsolute, natuurlijke refaentiewaade. Met neme 
's zomas kunnen ebor natuurlijke omstandigheden, bij voor-beei d het 
cfstaven ven dgen na een bloei, tijdelijk legaegehdtes optreden. 
Momenteel komen ebor hoge organische belcstingen en een hoge 
eutrofiéringsgreed met neme in het oostelijk deel ven de Westaschelde 
en deZeescheldenog zea Icgezuurstofoonoentraties voor. Door de 
lozingen met zuurstofbindende (organische) stoffen vada  te 
redjoaen ken de doelstelling ven 5 mg/l op de grens gehad d worden. 
Hiatoe denen veel ongezuivade lozingen in het bovenstroomse
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gebied gescneerd te waden. Verder stroomdwaats neemt door 
verdunning met zee/vda en het zelfreinigend vermogen von het 
estuaium het zuurstofgehdtetoetot devazcdgngswaadevcn 11 à 
12 mg/l.

T ot 1996 w ad  in het ovagcngsgebied rivia-estuaium op v ia  loca
ties het zuurstofgehdte maondelijks of 2 mcd pa macnd gemeten (op 
1 m onda het wataoppavlck). I n 1996 en 1997 betrof het acntd 
meetlocaties drie en vend 1998 is dleen bij Schoor von Ouden Doei 
gemeten (25 mcd pa jacr). T a  ccn-vulling is Hcnsweat opgenomen, 
dat de eastvolgende, stroomd-waats gelegen locatie naZuidagat is 
wacr routinematig het zuurstof-gehdtewadt gemeten (18 mcd pa 
jacr). Destcddicgrcmmen diezijn weagegeven zijn dus niet voa die 
locaties vdledigt/m  1998. In destaddcg'cmmen is tezien welk 
paœntcge ven de metingen pa jaa  voldoet ccn de norm (5 mg 0 2/l). 
Confam detoetsmethodek ven Rijkswatastcat wordt een doelstelling 
gehedd wennea 90% ven de metingen ccn de norm voldoet. I ngevd 
ven zuurstof betekent dit, dat de doelstelling w ad t gehedd ds 
gedurende een jaa bij 23 ven de 25 metingen een zuurstofgehdte 
boven 5 mg/l wordt aongetoond. D ae methodiek is in zovare 
laokbaa, omdat a  in de 's wintas eenmed pa mccnd en 's zomas 
eenmed pa twee weken wordt gemeten.

Condusies
Er is een vabetaing vend begin jaen '90 zichtbacr. Steeds mea 
zuurstofgehdtes vddoen ccn de nam.
Op de meest zee/vaats gelegen loooties Hcnsweat en Lcmswacrde 
voldoen momenteel die metingen. OpSchacr ven Ouden Doei voldoet 
vend 1995 60% of mea ven de metingen ccn de nam  met 
uitzondaingven 1997 (44% ). Voord 's zomas voldoet de 
zuurstofœnœntrdie niet ccn de norm.

Acnbevdingen
Voortzetting ven de huidge monitoring wordt aanbevolen, maa de 
monitaingsmethodek is ven essentieel belcng. De frequentie ven 
metingen en het acntd metingen moet gecocepteadzijn. Dit geldt in 
nog stakae mde, ds a  resultden ven mea bovenstrooms gelegen 
monstapunten gebruikt gacn waden. Dsezijn beschikbaa bij de 
VlacmseMilieumadschcppij. Ta intapretdievcn de resultden wordt 
a  bij voakeur een nam  voor zuurstof vcstgesteld, die geldt voor het 
betreffende deel ven het estuaium.

Dctcmcncgement
Jaa gemiddelde paœntcge zuurstof metingen dd  wel /niet voldoet ccn 
norm ven 5 mg 0 2/l weagegeven pa loodie 
Vaschillendeloodies in oostelijk deel Westaschelde, ovagcngsgebied 
rivia-estuaium
Metingen 12 tot 25 kea pa jaa pa loodie 
Monstancmeop 1 meta onda het wdaoppavlck 
Monitoring i.k.v. Milieumeetnet Rijkswdaen MWTL 
Meetdenst Zeelcnd RWS
RIKZ/MiddelburgA. Hollend« (0118) 672235; G. Wattel « (0118) 
672309; A.M.B.M. Hdlcnd@rikz.rws.minvenw.nl; G. Wdtel@... 
Lcndelijk gegevensbestand RWS DONAR, bo/vakte bestanden in Exaell 
Homogeen Meetnet Schelde ICBS
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Indioctor trekvissen

Anacióme vissen in de Beneden-Zeeschelde
Presentie en centellen (zie toelichting)

= niet wacr genomen 
+ = wacrgenomen

Vissoort 19e eeuw 1945-1947 ‘60-‘90 ‘91-‘92 ‘92-‘93 ‘94/’95 ‘95/’96 ‘96/’97 ‘97/’98
Elft vrij zëdzccm - - - - - - - -

Fint d gemeen vrij - - - - - + +
d gemeen 2 50

Flouting vrij d gemeen - - - - - - - -

Rivi er prik vrij d gemeen d gemeen + + + + + + +
5880 495 9315 2505 3375 2295

Spiering zeer d gemeen - + + + + + +
d gemeen 1995 3495 9480 5580 12405 6705

Steur vrij zëdzccm - - - - - - - -

Zdm zëdzccm - - - - - - - -

eenmed in dezeperiode(Kdlo)
Zeeforë ? zëdzccm - - - + + + +

jccrlijks aa 20 ecemplcren per fuik
Zeeprik d gemeen - - - - - - - -

Voorschot op het seizoen 1998/1999:
De Fint is in 1998 met 425 e<empiaen in de fuiken acngetroffen, deZeeprik eenmed in mei 1999.

Doästäiingen m idtiäicngp termijn
15) I n de (Wester)schelde w ad t de teru^eer ncgestreefd ven cncdrome 

vissoorten ds Elft, Fint, Steur en Zdm. Dit zijn vissen die(periodek) 
vcnuit zee nacr het zoete bovenstroomse gebied trekken om dacr te 
paden (blz. 42 BPWS).

24) Het streven is gericht op een estuaium met zodenige water- en 
bodemkwditeit dat d ae  geen belemmering mea vormen voor de 
optrek ven zoutwatavissoorten, zods de Elft, Fint, Steur en Zdm, naa 
de in zoet wata gelegen padgebieden ... (blz. 45 BPWS).

Toäiditing
In detcbel waden de waanemingen in de Beneden-Zeeschelde 
gepresentead ven trekvissen (cncdromevissoaten ') deven nature in 
het Scheldestroomgebied voorkwemen of nog steeds voakomen. Vóór 
1960 zijn a  gegevens ova de mate ven voakomen, venef 1991 is de 
presentie bekend en ken een schatting worden gemackt ven de 
acntdlen. Alleen in 1993/1994 is niet bemonstad. Zdm en Steur 
waden genoemd in de doelstelling en zijn opgenomen in detcbel 
maa ven d ae  soorten is bekend dat d a e  de Icotste honda den jaen 
ncoit tdrijk zijn go/veest in het Scheldebekken.
De acntdlen Riviaprikken en Spiaingen worden oorspronkelijk 
weagegeven in acntdlen pa 1000 m3 wata. Hiauit is het visbestend 
ven de Beneden-Zeeschelde (150 miljoen m3) geschat, onda de 
acnncmedat het bemonstaingspunt representatief is.

1 Zeeford en Spiering zijn in fdtemaïenesoorten
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Fint, Zdm, Zeeprik en Zeeforel waden, indien ccnwaig, in fuiken 
bemonsterd. Daefuikbemonstaingen vinden plaats tussen maat en 
september ncbij Bath. In tegenstd ling tot de kod water bemonster i ngen 
waden d a e  niet geëxtrcpdeerd tot een totcdbestcnd voa de gehde 
Beneden-Zeeschdde, de va  md de aj fas zijn wakdijk gevonden 
antdlen. Bovendien waden defuikbemonstaingen in tegenstdling 
tot dekodwatabemonstaingen per kd en eter jaa gerepporteerd. Om 
uniforme periodes tevakrijgen, is bijvoabedd 1996 vam ddonda 
het sdzoen '96/'97, en 1997 bij het sdzoen '97/'98. Dit is 
vacntwoad, omdat in het nqacr de hoogste antdlen waden 
gevonden (advies J. Mees).

Condusie
Momented komen a  enkdesoorten trekvissen (cnccfomesoorten) 
voor in de Beneden Zeeschdde, wacrbij qua antdlen Riviaprik en 
Spiering de bdengrijkste soorten zijn. Sinds 1996 is de Fint zich stak 
ccn het uitbrdden. DeZeefad komt sinds 1994 steeds in een leeg 
ccntd voor.
Omdat de visstend sinds 1991 plcnmatiga w ad t ondazocht den 
daavoa, ken geen juiste beoadding picatsvinden ven de 
vacndaingen. Een globdevagdijking met de situatie ven een eeuw 
gdeden laat zien, dat ven de destijds dgemene soaten voord 
Riviaprik en Spiaing waden ongetroffen en de Fint zich hastdt. 
Flouting en Zeeprik kennen op grond ven derefaentiepaiodewd 
potenties, maa zijn (nog) cfwaig.

Acnberáingpn
In dedodstdlingen w ad t het voakomen ven cnadome vissen o.a 
efhenkdijk gestddvcn de wata- en bodemkwditdt. De 
beschikbaahdd ven zuurstof is essentied. Nccst de chemische 
geschikthdd dient het gebied ook ccn fysische voorwaaden te 
vddoen. Voad deccnwaighddvcn potentied padbiotoopis 
bdengrijk. Dit biotoop bestaat uit ovastromings- en of 
intagetijdengebieden met een zendigeof gr indachtige bodem. Dit 
biotoop w ad t bedrdgd door bcggaadivitdten die bovenstrooms 
plaatsvinden. Bij voorkeur dient a  dcaom tau^noudend te worden 
omgegacn met het bcggaen ten behoeve ven de scheepvaat of 
denen dtanatieve padgebieden te waden geaeëad.
Duiddijk is, dat inspanningen op het gebied van wata- en 
structuurkwditdt nodig zijn voa een optimad hastd van trekvissen. 
D ae inspanningen zullen voanandijk in het bovenstroomse gebied 
plaats moeten vinden en vormen dus fdtd ijk geen ondaded ven het 
bdddsplan Westaschdde. Ze dienen wd in intanationad kada 
gestimulead te worden.

Uit het bovenstaande volgt, dat dedodstdlingen het beste getoetst 
kunnen waden acn de hand van de wata-, bodem- en 
structuurkwditdt, dievoawaerddijk zijn voor deaenwaighddvan 
aganismen. Nacst de milieukwditdt is een weagavevan het 
dccdwakdijk voakomen ven trekvissen wensdijk.

Aon slechts een weagave van het daad/vakdijk gebruik doa 
trekvissen zijn voats de volgende bawaen vabonden:
• sommige indioatorsoaten komen niet of nauwdijks mea voa in de 

kustwataen of waen vroega d zddzacm in deSdndde(Steur, Elft, 
Zdm). Dit heeft tot gevolg, dat de trefkans lacg is.
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• uit slechts de ccnwsi^neid ven cnadome vissen ken niet waden 
cfgeleid dat ze ook dccdwerkelijk paden. De belcngijke pcdfunctie 
ven het gebied wordt dus nog niet in beeld gebracht.

Datcmcncgsment
presenties en acntdlen ven een acntd trekvissen, te weten Elft, Fint, 
Houting, Riviaprik, Spiaing, Steur, Zdm, Zeefael en Zeeprik 
koelwatainlcat ven de kancentrde bij Doei (Riviaprik en Spiaing) en 
fuiken ncbij Bath (ovaigesoaten). 
jeerlij ks
bemonstaing ven vissen 
monitai ngprogemma 
Katholieke Univasiteit Leuven
J. Mees *  0032 16323709; Jocichim.Mces@bio.kuleuven.ccbe 
RIKZ: ZEEKENNIS
dvase repporten: Pes dt d. (1998), Peeters ét d. (1999), Moes dt d. 
(diverse ja r en)
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Indioctor emissie nutriënten

Emissies nutriënten speerpuntbedrijven (prooentueel, 1985 = 100%)

8° j,----
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Doelstelling ka te  termijn 
5) Zods is angegeben in de derde Nota wdahuishoudng denen de 

fosfcatemissie en de stikstof emissie met aroa 50% verminderd te 
waden ten opzichte ven 1985 vcnuit de diverse bronnen. Het gehdte 
ccn zwevend stof en zuurstofbindende stoffen dient eveneens te 
waden gereduceerd (blz. 41 BPWS).

7) De eutrofiëringsverschijnselen in de kustzone ven het Westerschelde- 
estuaium dienen te worden verminderd, (blz. 41 BPWS).

Doei stel ling  mi ddell enge termijn
13) Er dent een verdere reductie picots te vinden in degehdten ven 

fosfaat- en stikstofverbindingen (met respectievelijk 75% en 70% ), 
zwevend stof en zuurstofbindende stoffen (blz. 41 BPWS).

Toelichting
De reductiedoelstellingen voor de lezingen ven priaitare stoffen 
gelden voor die emissies, dus zowel emissie doa diffuse bronnen ds 
voor emissies vcnuit oommundeen industriële puntbronnen. 
Dseindiodor geeft enkel de emissie vai industriële lozingen weer. In 
1985 is uit een Icndelijkeinventaisatie gebleken, dat een groep ven 66 
bedrijven en één bedijfstck (scheepswerven) vercntwoordelijk zijn voa 
meer den 90% ven de totd e industriel e lezingen (niet dleen 
nutriënten). In Zeelcndzijn echt speerpuntbedijven acngo/vsen voa 
uiteenlopende priaitare stoffen. D ee speerpuntbedrijven liggen 
dlemcd rond de Westaschelde.
In het keda ven het Noordzee^ktiePIcn (NAP) hebben, mede ta  
uitvoaing ven de da de Nota watahuishouding, de acht Zeeuwse 
speapuntbedijven reeds vele dvdwdastromen gescnead. Niet 
dleen door scnaingen ccn deeindstroom, maa ook doa 
toepessingen ven divase bronmaatregelen zijn bij veel bedrijven 
redudies gaedisead.

P-totad

N-totcd

------------- d o e ls te llin g  2 0 01 N

■ ■ ■ - doelstelling 2001 P 

----------- doelstelling 1995 P, N
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In de vierde Nota waterhuishouding wordt voa de verdere reductie 
ven emissies door de industrie het axent gelegd op lenge 
ta  mijnoplossi ngen, zods een goede produkt- en grondstofkeuze, 
schone technologie en het sluiten ven kringlopen. Voor de korte 
tamijn ligt de ncdruk op een vabetaing ven de intane 
bedrijfsvoaing.

Detotde belcsting ven N en P wordt ook vaoazcckt door oommunde 
en diffuse bronnen, voord lendbouw en stedelijk cfvdwata. In de 
viade Nota watahuishouding wordt voa emissies de ncdruk gelegd 
op de ampek ven dffuse bronnen; in het bijzonda Icncbouw, 
bouwmataiden, scheepvcat en atmosfaische depositie. De 
maatregelen richten zich voad op het bepaken, wijzigen of vabieden 
ven gengbaetoepessingen ven milieubelcstende producten en 
mataiden. Ten dele w ad t d t viaintanationdeen Icndelijkedsprcken 
geëffectuead, w a r mogelijk ook via maatregelen op regoncd niveau 
(gebiedsgaichteccnpck en prioriteitstelling).
In intanationcd keda (NoordzeeMinistas Confaentie) is het beleid 
voor deemissiaeductievcn N en P gaelatead cm het 
eutrofiëringsbeleid en het streven nea het baeiken vm  natuurlijke 
cdrta grond/var den in het systeem.

Condusies
De doelstelling voor de korte tamijn (50% reductie in 1995 voor zcwel 
fosfaat- ds stikstof emissies) is voa de industriële lezingen gehedd.
Voor stikstof is ook de doei stel ling voor de mi ddellmge tamijn 
gehedd, voor fosfaat nog niet.

Acnberáingpn indocta
Bij de intapretatie vm  de resultaten moet rekening waden gehouden 
met enkele bepakingen vm  d ae  indicator. Zo is het meten vm  
emissies niet 100% betrouwbca. Dit heeft voa namei ijk twee 
oorzeken:
1 ) de detediegens vm  de meetmethoden is vabetad, wcadoor a  

momenteel mea wordt gemeten dm voorheen. Ook wijzigen de 
vawakingsmethodes. H iadoa zijn gegevens doa dejaen heen 
niet dtijdgoedtevagelijken.

2) vaschillendevaicbelen benvloeden het meetprog emma (bijv. 
gemeten warden schommelen om de detectieg'ens, 
cchtagondoonœntraties kunnen in vaschillende hoeveelheden 
cm wsigzijn). De gemeten emissies hoeven dm geen relatie te 
hebben met het produktieprooss en zijn d a r om niet ba' nvloecbar 
door getroffen reductiemaatregelen vm  het betreffende bedijf.

Met behulp vm  de indicator 'emissie nutriënten' is geen volledge 
toetsing vm  de beleidsdoelstelling gaedisead. Bovendien is 
haziening en cctudisaing vm  de beleidsdoelstelling go/venst. 
Mogelijke indicatoren om in de toekomst beleidsmonitoringvm 
nutriënten vorm te geven zijn:
I. toetsen vm  de gemeten concentraties cm de 

milieukwditeitsnormen voor dae  stoffen. Uiteindelijk is het doei de 
kwditeit vm  het Scheldo/vata tevabetaen.

II. om een compleet beeld te krijgen vm  de totde belcsting (emissie) is 
het cm te bevelen om nccst industriële emissies vm  speapunt- én 
m dae bedijven óók de emissie vm  diffuse en oommunde bronnen 
tekwentifioaen en hiavoor indodaen te ontwikkelen. Om 
dspreken en vaplichtingen in het keda vm  intandionde 
cctieprogcmmcf s voa de Rijn en Noadzee(RAP, NAP) te toetsen
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is het ontwikkelen von een indiootor voor de totde emissie 
wenselijk.

III. nccst indiootoren voa emissies dient ook een indiootor voor 
eutrofiëringsverschijnselen ontwikkeld te worden, bij voa beei d de 
verhoud ng N/P.

Datcmcncgsment
industriële emissies von N en P von speerpuntbedijven
bedrijven cm de Westaschelde
jaarlijks
bemonstaing d v d w d a , mdysaen pacmeta, baekenen vracht 
hcndxving WVO, RAP/NAP 
RWS Directie Zeelcnd
RWS Directie Zeelcnd; K. Speksnijda *  (0118) 686505, en M. Moelka 
enG. Krajo; K.Speksnijda@dzl.rws.minvenw.nl 
Rcppatcges voa RAP/NAP en e<œl bestmden 
actieprogrcmmcis voor Rijn en Noadzee (RAP/NAP), Schelde 
adieprogremma ven Intandionde Commissie ta  Beschaming vm  de 
Schelde (ICBS), Adies P ldfam  Diffuse bronnen Zeelmd.
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Indioctor emissieaiorgcnische miaoverontreinigingen

Emissies zwcremefden speerpuntbedrijven (prooentueel, 1985= 100%)

180 -i

160- ■

1% 1995 140- n

1% 1996 120 -

1% 1997 100 -

Hg Cd Pb Q  Cu Ni Zn As

Doelstelling ka te  tam ijn
16) De belcsting met cnorgcnische miaoverontreinigingen dent met ten 

minste 50% ten opzichte ven de situatie in 1985 te waden 
verminderd. Deaganischemiaovaontreinigngen moeten met ten 
minste 50% worden gereduceerd. Voor een acntd stoffen geldt een 
reductie met 90% (blz. 44 BPWS).

Doei stel ling  mi ddell enge tam ijn
25) De lezingen van (an-)agaiische miaoverontreinigngen worden 

verregccnd gereduœerd (cnagcnische 50-90% ; agcnische aroa 
90% ) (blz. 45 BPWS).

Toelichting
De reductiedoelstellingen voor de lezingen van priaitare stoffen 
gelden voor die emissies, dus zowel voa diffuse bronnen ds voor 
emissies vanuit oommunde en industriële puntbronnen.
Dseindicator geeft enkel de emissie ven industriële lozingen weer. 
Deweagega/en metdenzijn priaitare cnagcnische stoffen. In 1985 
is uit een landelijke inventaisatie gebleken, dat een groep ven 66 
bedrijven en één bedijfstck (scheepswerven) verantwoordelijk is voor 
meer dan 90% van de totd e industriële lezingen. In Zeel and zijn acht 
speerpuntbedijven acngoA/œen voa uiteenlopende priorita re stoffen. 
D ee speerpuntbedrijven liggen die rond de Westaschelde.
In het keda van het Noordzee^ktiePlan (NAP) hebben, mede ta  
uitvoaing van de da de Nota watahuishouding, de acht Zeeuwse 
speapuntbedijven reeds vele dvdwdastromen gesanead. Niet 
dleen door sanaingen acn deeindstroom, maa ook doa 
toepassingen van divase bronmaatregel en zijn bij veel bedrijven 
redudies gaedisead.
In deviade Notawdahuishouding wordt voa devadae reductie 
ven emissies door de industrie het accent gelegd op lange 
ta  mijnoplossi ngen, zods een goede produkt- en grondstofkeuze, 
schonetechndogieen het sluiten van kringlopen. Voor de korte 
tamijn ligt de nadruk op een vabetaing van de intane 
bedrijfsvoaing. In de plcnpaiode 1998-2006 ven deviade Nota
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waterhuishouding wordt anca  gestreefd, om voa zoveel mogelijk 
stoffen de minimumkwditeit (MTR) in de watersystemen te rediseren.

Detotde belcsting van anorganische miaovaontreinigingen w adt 
nccst industriële bronnen ook veroorzcckt doa oommunde en dffuse 
bronnen. In deviade Notawdahuishoudng w ad t voor emissies de 
ncdruk gelegd op de ccnpck ven diffuse bronnen, in het bijzonda 
Icncbouw, bouwmataiden, scheepvaat en atmosfaische depositie.
De maatregelen richten zich voord op het bepaken, wijzigen of 
vabieden van gangbaetoepessingen van milieubelcstende producten 
en mataiden. T en dele wordt dit viaintanationdeen landelijke 
dspreken geëffectuead, maa waa mogelijk ook via maatregelen op 
regoncd niveau (gebiedsgaichte ccnpck en prioriteitstelling). Het 
relatia/e aandeel in detotde emissie ven een stof kan pa (diffuse) 
bron en type stof stak vaschillen.

Conclusies
De reductiedoelstelling voa de emissie voa 1995 is in 1998 baeikt 
voor cadmium, lood, kopa, zink en aseen. De doelstelling voor 2001 
w ad t dleen voa aseen gehad d.

Aanbevelingen indocta
Bij de intapretatie van de resultaten moet rekening waden gehouden 
met enkele bepakingen ven d ae  indicator. Zo is het meten van 
emissies niet 100% betrouwbaa. Dit heeft voa namei ijk twee 
oorzeken:
1 ) De detectieg'ens van de meetmethoden is vabetad, waadoor a  

momenteel mea wordt gemeten den voorheen. Ook wijzigen de 
vawakingsmethodes. H iadoa zijn gega/ens doa dejaen heen 
ondaling niet dtijd goed vagelijkbaa.

2) Vaschillendevaicbelan benvloeden het meetproganma(bijv. 
gemeten waa den schommelen om de detectiegens, 
adntagondconcantraties kunnen in vasdnillende hoa/eelheden 
aanwsigzijn). De gemeten emissies hoa/en den geen relatie te 
hebben met het produktieprooss en zijn daaom niet be nvloecbaa 
door getroffen reductiemaatregelen van het betreffende bedijf.

M e t b e h u lp v a n  d a e  ind ica tor is geen vo lle d ig e  to e ts in g  van  de  
be le idsdoelste lling g a e d is e a d . B o venden  is h a z ie n in g e n  
c c tu d is a in g v c n  d e  be le idsdoe lste lling  goA/enst.
Mogelijke indiodoren om in de toekomst beleidsmonitoringvcn 
anorganische miaovaontreinigingen vam  te ga/en zijn:
I . toe tsen ven  gem eten o o n œ n trd ie s  aan d e  m ilie u kw d ite itsn o rm e n  

v o a  d a e  sto ffen . U ite inde lijk  is he t doei d e  k w d ite it  van  het 
Sche ldO A /da  te v a b e ta e n .

II. om een compleet beeld te krijgen van de totde belcsting (emissie) is 
het aan te ba/elen om nacst industriële emissies ven speapunt- én 
andae bedijven âk de emissie van diffuse en oommunde bronnen 
tekwantifioaen en hiavoor indcataen te ontwikkelen. Om 
dspreken en vaplichtingen in het keda ven intandionde 
adieprogemmds voor de Rijn en Noordzee (RAP, NAP) te toetsen 
is het ontwikkelen ven een indiodor voor de totde emissie 
wenselijk.
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Dctcmcncgsment
industriële emissies ven melden ven speerpuntbedijven 
bedrijven ccn de Westerschelde 
jeerlij ks
bemonstering dvdwder, endyseren peremeter, berekenen vracht 
hcncha/ingWVO, RAP/NAP 
RWS Diredie Zeelcnd
RWS Directie Zeelcnd; J. Speksnijder *  (0118) 686505 en M. Moelker 
enG. Krajo; K.Speksnijder@dzl.rws.minvenw.nl 
Rcppatcges voa RAP/NAP en e<œl bestonden 
actieprogramma's voor Rijn en Noadzee (RAP/NAP), Adies Pldform 
Diffuse bronnen
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I ndi ocf or emi ss i e or geni sehe mi aoveront rei ni g  ngen

Emissies organische miaoverontreinigingen (procentueel, 1985= 100%)

□ % 1995

□ % 1996

II □ % 1997

1998 

A doei 1995 

 doei 2001
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0
PAK Eoa Benzeen

Doelstelling ka te  tam ijn
16) De belcsting met cnorgcnische miaoverontreinigingen dent met ten 

minste 50% ten opzichte ven de situatie in 1985 te waden 
verminderd. Deagcnischemiaovaontreinigngen moeten met ten 
minste 50% te worden gereduceerd. Voor een acntd stoffen geldt een 
reductie met 90% (blz. 44 BPWS).

Dodstdling middälcnge tam ijn
25) De lezingen van (an-)agaiische miaoverontreinigngen worden 

verregccnd gereduœerd (cnagcnische 50-90% ; agcnische aroa 
90% ) (blz. 45 BPWS).

Toäiditing
Voor de stoffen opgenomen in d a e  indocta gelden dæelfde cspecten 
en beperkingen met betrekking tot beleid en doelstellingen ds voor de 
indoota cnagcnische miaovaontreinigngen (zie indocta 'Emissie 
anorganische miaovaontreinigingen'). Daanccst vdt op te maken, 
dat nacst dedieweagega/en stoffen(-groepen), namelijk EOQ,
PAK's1 en benzeen, ook endaestoffen prioritar zijn, zods doxines, 
Pcb's en bestrijdngsmiddelan.

Condusies
Voor de EOQ's en benzeen zijn geen gego/ens ven ná 1996 
beschikbaa. Dein 1996 baeiktereductiepaoantcges ven industriële 
emissies vddeden ccn de doei stel ling voor 2001. Voor PAK's vddoen 
de emissies in 1996, 1997 en 1998 ccn de doelstelling voa 2001.

Aanbed/dingo) indocta
Bij de intapretatie ven de resultaten moet rekening waden gehouden 
met enkele bepakingen ven d ae  indicator. Zo is het meten ven

1 EOQ: edïcheabaa agcnisch chloor = een maat voa dlestoffen 
deagcnisch gebonden chloor ba/atten);
PAK: pdyc/discheaomatischekodwatastoffen
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Rëcties projecten

emissies niet 100% belrouwbccr. Dit heeft voorncmelijk twee 
oorzeken:
1 ) De detectieg'ens ven de meetmethoden is verbeterd, weerdoor er 

momenteel meer wordt gemeten den voorheen. Ook wijzigen de 
verwerkingsmethodes. Hierdoor zijn gegevens doa dejeren heen 
onderling niet dtijd goed vergel ij kbccr.

2) Verschillende vcricbelen benvloeden het meetgog emma (bijv. 
gemeten woerden schommelen om de detectiegens, 
aehtergondooncentrgies kunnen in verschillende hoeveelheden 
acnwalgzljn). De gemeten emissies hoeven den geen relatie te 
hebben met het goduktiegooss en zijn dacrom niet bei nvloecbacr 
door getroffen reductiemaatregelen ven het betreffende bedijf.

Met behulpvcn d ae  indicator is geen volledige toetsing ven de 
beleidsdoelstellinggerediseerd. Bovenden Is herzieningen 
cctudiseringvcn cte beleidsdoelstelling go/venst. De doelstelling Is te 
dgemeen en dient neder gedetallead te waden.
Mogelijke Indiodor en om In de toekomst het bereiken ven de 
doelstellingen voor agcnlsche miaovaontreinigngen te toetsen zijn:
I. Toetsen ven gemeten ooncentrdles ccn de mllleukwdlteitsnamen 

voa d a e  stoffen. U iteindelijk Is het doei de kwditeit ven het 
Schel da/vder tevabetaen.

II. Om een compleet beeld te krijgen ven de totde belcsting (emissie) 
Is het ccn te bevelen, om nccst industriële emissies ven spaarpunt
en endae bedrijven óck de emissie ven d ff use en oommunde 
bronnen te kwcntlflcaen en hlavoa Indlodoren te ontwikkelen. 
Om dsgeken en vapllchtlngen In het keda ven Intandlonde 
cctlegogcmmds voor de Rijn en Noordzee (RAP, NAP) te toetsen 
Is het ontwikkelen ven een Indiodor voor de totde emissie 
wenselijk.

III. De te beschouwen stoffen dienen zorgvuldig gekozen te worden. 
Nieuwe kennis en Inzichten kunnen een ccnleidngzljn om tot een 
hazlenlngvcn de stof- en of Indodakeuze te komen. Ais 
voabeeld ken genoemd waden de emissie ven PAK's en 
orgcnotlnvabindngen door descheepvccrt.

Datcmcncgsment
industriële emissies ven speapuntbedijven 
bedrijven ccn de Westaschelde 
jeerlij ks
bemonstalng d v d w d a , endysaen pacmeta, baekenen vracht 
hcnchavingWVO, RAP/NAP 
RWS Dlradie Zeelcnd
RWS Dlradie Zeelcnd, J. Speksnljda; *  (0118) 686505 en M. Moelka 
enG. Krajo; K.Speksnljda@dzl.rws.mlnvenw.nl 
Rcppatcges voa RAP/NAP en acel bestonden 
adlegogrammds voa Rijn en Noordzee (RAP/NAP)
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Indi cet or PCB-gehdten in mosselen
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Doelstelling ka te  tarn ijn  
20) De PCB-gehdten in bodemderen dienen me) 80% te worden 

gereduœerd.

Doei stelling middel i ange tam ijn
26) De PCB-gehdten in bodemderen dienen met ten minste 90% te 

waden beperkt.

Toelichting
Demossei is een geschikt bodemdier voa biomonitaing. Hij is 
gemckkelijk te verzamelen, heeft een g^oot verspreidngsgebied en 
axumuleert oontcmincnten (zods PCB's) wenneer hij zich in een 
verontreinigde omga/ing ba/lndt. Mosselen filtraen hun voedsel uit 
het wata. Doordat de mossel wordt gegeten doa een goot aaitd 
endaesoaten, zods meeuwen, zeestaren en platvissen, vormt hij een 
belcngrljkeschckel In de voedsel keten. Hladoor kunnen 
gecocumuleade oontcmincnten ovagedregen waden op hogae 
troflsche niveaus.
Mosselen worden in de Westaschelde éénmed pa jaa pessief 
bemonstadbij Hoedekenskake. Pcssia/ebemonstaingwil zeggen, 
dat 'wilde' mosselen vazcmeld en geendysead waden. De mosselen 
waden ondazocht op desom ven de PCB's 28, 52, 101, 118, 138,
153 a i 180.

Condusies
De gehd ten ven som 7 PCB's waen In 1997 opvdlendlccg. In 1998 
leg het gehdte hoga, maa nog steeds lega den In de paiode 1990- 
1996. Op bcsls ven een endyse ven PCB gega/ens en endae 
paslstenteorgcnlschevabindngen (Pck's) In la/endeorgcnlsmen Is 
een ddende trend vcstgesteld. De doelstelling voor de korte en 
mlddellenge tamijn Is nog niet gehedd.

Aanbevelingen indocta
Voortzetting ven de huldge monitoring wordt aaiba/olen. Nccst het 
toetsen ven de doei stelling voor PCB-gehdten In bodemdlaen ken

I I Som 7 PCB finedfean)

 D o e M e lth g  8 0 % œ ductfe

 D o e M e lth g  9 0 % œ ductfe
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Rei oti es m d  andere prqeden

waden overwegen om acnvullend hef PCB-gehdte in hef sed ment of 
in zwa/end stof ds indocta op te nemen. Dacrmee ken worden 
getoetst acn demilieukwditeitsnormen voor de Westaschelde. V ada  
zijn a  gega/ens ven Pcb's en Pck's in Bot beschikbca.

Dctcmancgement
PCB-gehdten in mosselen
"wilde" mosselen ven locatie Hoedekenskake
jacrlijks, eenmdig
pessia/e bemonstaing
intanationcd monitoring programma
Rijksinstituut voa Kust en Zee
H. ven Zeijl *  (070) 3114528; W.J.M.vZeijl@rikz.rws.minvenw.nl 
rcppatcges JAMP, e<œl-files
Intanationcd monitaingsprogemmain het keda ven de Oslo en 
Paijse Commissie (OSPAR).
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Indi cet or zeehonden in de Westerschelde

M axi md e acntdlen zeehonden
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Doästäüng middälcnge tam ijn  
24) Hel' stra/en is gericht op een estuaium met zodenige wata- en 

bodemkwditeit dat a  wea een la/ensvatbae populatie von de 
zeehond ccnwsig is die a  von nature thuis hoat (blz. 45 BPWS).

Toelichting
De mcKimde ccntdlen zeehonden (pa waaneming pa kdendajaa) 
ga/en een indicatieven de kwditeit ven de leefomga/ing ven de 
zeehond. D ae kwditeit w ad t bepedd doa de mate ven vastoring en 
doa de wata- en bodemkwditeit. Het biotoop ven degevone 
zeehond omvat zendbenken in getijdengebeden, waa vendxn zesnel 
dep wata willen baeiken om te vluchten bij onrccd. In het gebied 
foacgaen de gewone zeehonden opdlalei soaten vis, zods bot, 
wijtingen haing.

De getelde zeehonden in de Westaschelde behaen tot de populatie 
ven het gehele Deltcgebied (Deltcwataen ind. Voadeltcj), vendaa dat 
in de figuur ook de antdlen in de gehele Delta waden gepresentead. 
Er vindt degelijks uitwisseling pleats tussen de Westaschelde,
Voordelta en Oostasdnelde Ook m igaen zeehonden tussen de 
Waddenzee, de Britse oostkust en het Deltcgebied en vindt in het 
Deltcgebied uitzetting pleats ven gaehebil itea de zeehonden.
In de Westaschelde is het ccntd zeehonden in dew inta beduidend 
kleina den in de zoog- (juni/juli) en ruipaiode(cugustus/septemba). 
Dit patroon mcckt deel uit ven een seizoenspatroon in het gebruik ven 
de Deltcwataen en Voa delta door dezeehondenpopulatiein dae  
gebieden. De Westaschelde fungeat ds kindakema voa vis 
waa doa voa de zeehonden veel voedsel beschikbaa is. In dewinta 
is het voedselaanbod waaschijnlijk niet voldoende. Den trekken 
zeehonden naa devoedselrijkaeVoadelta De belangrijkste 
vabiijfpicatsen in deWestascheldezijn de platen ven Vdkenisseen de 
Zimmamcngeul. Daanccst waden ze regelmatig op de platen ven 
Ossenisse gsien.

Vcncf 1995 worden maandelijks systematische tellingen vcnuit een 
vliegtuig uitga/oad. Daavoor waden minda frequent tellingen vcncf

minder betrouwbar

J j nLd
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
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boten verricht; dccrom zijn gegevens ven vdá> 1995 minder 
betrouwbcCT.

Condusies
Het ccntd getelde zeehonden in het Westerscheldegebied is de laatste 
jcren toegenomen. Dit geldt ook voa het acntd in de gehele Delta 
Debelcngijksteoorzcken voa de toename von de populatie in de hele 
Deltain de tweede helft von dejaen '90 zijn de verbeterde reproduktie 
en ovala/ing, immigatieen rehebilitatieven zieke zeehonden. 
Onduidelijk is, in hoa/are de toegenomen acntdlen zeehonden 
veroorzaakt zijn door verenderingen in de wata- en bodemkwditeit.
De populatie in de Delta is nog te klein om te spreken von een eigen 
la/ensvatbae populatie. Een la/ensvatbae populatie zd minstens 250 
indviduen moeten ba/atten.

Aanbevelingen
Voortzetting von monitaing teneinde toetsing von de doei stel ling te 
oontinuaen. Dehuidge, maandelijkse monitaing w adt 
hoogstwaarschijnlijk niet voatgset.

Wat
Wacr
Warneer
Hoe
Kader

Uitvoering
Contactpersoon
Dctcbeschikbacrheid

Rdcties projecten

Dctcmcncgement
(hoogst) ccntd getelde zeehonden pa waarneming (pa jaor) 
Deltcwataen, wacronda de Westaschelde en deVoadelta 
maandelijks
integcdtellingen vcnuit vliegtuig
monitaing ven watavogels en zeehonden in het project
MONVOORDELTA, en het Icndelijk gogcmmaMWTL
Rijksinstituut voa Kust en Zeei.s.m. ProvinaeZeelcnd
RIKZ: R. Witte *  (0118)672351; R.H.Witte@rikz.rws.minvenw.nl
jaarlijkse rcpportcges ven Watavogels en zesoogdaen in de
Voordelta laatste betreft paiode 1997/98 (RIKZ rcppat-98.033)
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Indi cet or wet er bodemkwditeit

Ocssifioering ven bodemmonsters in havens en estuaium
(weergegeven is het perœntege bodemmonsters binnen een bepcddekwditeitsklcsse)
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Doelstelling ka te  tam ijn
27) Er w ad t nea gestreefd dat de bodemkwditeit ven het estuaium niet 

verder verslechtert (blz. 46 BPWS).

Doei stel ling  mi ddell enge tam ijn
29) Het streven is gericht op het bereiken vao een natuurlijk niveau vao de 

bodemkwditeit in het estuaium (blz. 46 BPWS).

In cb Evductienota W cta zijn cb vdgende doelen cmgegeven
Doei 1995: waterbodemkwditeit onda de toetsingswaade (klcsse I - II).
Doei 2000: watabodemkwditeit onda degraoswaade(klcsseO - 1).

De doei steil i ngen met betrekking tot de bodemkwditeit in het BPWS 
zijn hiameegeoonaetisead. In deviadeNotawatahuishouding is 
geoondudead, dat het beleidvcn de dade Nota inzeke vawijdaing 
vao bcggaspeae, en vao de Evduatie Nota W ata inzeke saoaing vao 
watabodems, niet is gaedisead. Voor deplaopaiodevao deviade 
Notawatahuishouding (1998-2006) is ondamea in een haziening 
vao deklcsse-indelingen beoadeling vao bcggaspeae voazien.

Todiditing
Vaontreinigingvcn watabodems hengt rechtstreeks semen met de 
vaontreinigingven oppavlckto/vata. Ais de kwditeit vao 
oppavlckto/vata en het deer in aaowsige zwevende stof niet goed is, 
blijft het gevccr voor oplading vao de wata bodem aaowsig. Scnaing 
vao vaontreinigde watabodems is dleen effectief, ds de bronnen met 
vaontreinigende stoffen gescnead worden.
Vavuilde watabodems ba' nvloeden het functionaen vao het 
cquatisch ecosysteem. De mate vao ba' nvloedng is cfhcnkelijk vao de 
eerden de concentratie vao devaontreinigngen en deaadvao het 
eoosysteem.
De kwditeit vao de wata bodem w ad t ingedeeld in 5 klcssen (0 tot en 
met IV). Het doei in de Evduati enota W ata voor 2000, naooelijk een 
watabodemkwditeit klcsse 0-1, wordt niet gehadd. Derestaende
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emissies, evends een ndjl-effed ven sterk vervuilde sedimenten die 
dsnog ccn het oppervlck kunnen komen, zagen ervoa dat het tot 
ruim na het jaa- 2000 zd duren voordat klcsse 2 speae niet meer 
ontstaat. Dit heeft tot direct gevdg dat speae vao klcsse 2, in 
tegenstelling tot eerder voornemen, ook na 2000 nog verspreid meg 
waden.

De gegevens vao de Westaschelde met betrekking tot de 
watabodemkwditeit zijn getoetst volgens de methode en normen vao 
de Evduati enota Wata met de nieuwe Pek-beoordelingen.
Na 1995 zijn geen sedimenten met klcsse 4 mea vcstgesteld. De 
ondalingevasdoillen tussen dejaen waden deels vaoorzackt 
doadat de ondazochte locaties pa jaa vasdoillen. De meeste 
ondazochte locaties bevinden zich in havens waa om nautische 
redenen speae vaw ijdad dent te worden. In het keda vao de 
vagunningsvalening voa het vaspreiden vao de bcggaspeae wordt 
de kwditeit avao bepedd.

Gondusies
Bij de intapretatie vao de resultaten is het belaogijk te beseffen, dat 
niet die ondazochte locaties ds representatief voa het watasysteem 
kunnen waden beschouwd. De meest vavuilde locaties liggen vcck in 
gebieden die ds minda representatief voa het watasysteem ds 
geheel moeten waden beschouwd (mondngen havens of in directe 
ncbij hei d vao havens).
Een belcngijke oonstataing is, dat a  na 1995 geen klcsse IV-speae 
mea is ccngetroffen. Voa de ovaige klcssen zijn a  geen trends vest 
te stellen. Klcsse lll-speae wordt in wisselende, maa gaingemate 
ccngetroffen. Het grootste deel vao de watabodems w ad t ds klcsse II 
gespeafiœad, tawijl ook klcsse0 veelvuldgvoakomt.

Acnbevdingen
Bij het onda deel watabodemkwditeit is het noodzckelijk te 
beschikken ova een goed monitaingsprogremma bij voakeur met 
inbegrip vao veste bemonstaingslooaties. Daanacst is het wenselijk de 
stoffenlijst vao het ondazoeksprog'aooma regelmatig kritisch te 
evduaen.
In het kada vao het monitoringsprogemmavao devaruiming 
(48743') Westascheldeen het laodelijk monitoringsprogemmavoa 
sediment in Rijkswataen (MWTL) zijn momenteel prograoomds in 
uitvoaing. Voor de onda havi ge evduati e zijn de gegevens vao die 
projecten nog niet bruikbaa.

Dctcmcncgement
paœntcge bodemmonstas binnen een kwditeitsklcsse 
in havens en estuaium, jaalijks vaiêrende locaties 
momenteel jaalijks
bodembemonstaing, toetsing volgens Watabodem BOOS vasie0.4 
vagunningsvalening staten vao bcggaspeae (WVO)
Meetdenst Rijkswatastaat drectie Zeelcnd 
RWS Directie Zeelcnd; E. Deernen *  (0118) 686405,
E. Deernen @dzl.rws.minvenw.nl 
RIKZ; A. Sdoouwenaa ^(0118)672315;,
A. Sdoouwenaa @r i kz. rws. mi nvenw. nl 
Icndelijk monitaingsprogremma voor sediment in rijkswataen 
(MWT L), monitaingsprogremma varuiming Westaschelde (MOVE) 
Watabodem BOOS-bestonden (drectie Zeelaod)
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Indiodor morfologische ontwikkeling
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Doelstelling ka te  termijn
34) Handoaving op hef huidige niveau ven hef aecd en natuurwaaden 

ven ondiepe gebieden, intergelijdengebieden en scharen, gericht op 
het behoud ven de kinderkcmerfunctie, de vogelfunctie en de functie 
ds rustgebied voor zeehonden. Voad in het westelijke deel zd d t het 
resultaat moeten zijn ven de natuurlijke dynamiek (procesbeheer). In 
het meer kunstmatige oostelijke deel zd het op technische wijze 
beschermen ven het bestaande ruimtelijke patroon onvermijdelijk zijn. 
Natuurbouw, onder endereds compensatie voa het valies ccn aecd, 
ken hierbij noodzckelijk zijn (blz. 48 BPWS).

Doei stel ling  mi ddell enge termijn
39) Het handhaven cq. hastel en vastakingvan met namedevdgende 

natuurlijke estuaiene kacktaistieken:
• de paa- en kindakamafunctie voor vissen en ganden;
• deovawintaings-, dóórtrek-, broed- en fcercgeafunctievoa vogels;
• de aanwsigheid van milieutypen die de ovagang van zout naa zoet 

milieu weaspiegelen, te weten scharen, intagetijden- en 
ondepwatagebieden met de daabij behaende
I evensgemeenschcppen;

• een natuurlijk tempo ven valanding van de schorren: met name 
vasneldeverslibbing/verzcndngvan het Land van Sceftin^neen 
vazanding van het Zwin moeten worden voorkomen;

• een dynamisch en meavoudig geulensysteem. U itsluitend lokad en 
oostelijk van de ma i d  aan van 4° oosta lengte (oostelijk van 
Hansweat) meg aan d ae  kacktaistiek ten gunste van devia 
voorgaande kacktaistieken, een Icgae priaiteit worden gegeven (blz. 
48 BPWS).

Toelichting
Gegevens ova aeden geulen, ondiep gebied, piden, slikken en 
scharen waden vakregen door middel ven vcklodngen en 
luchtfoto's. Door de onnauwkeurigheid van delodngen en het ova 
elkaa heen leggen van het dieptegid en de geometrische kaat,

□ I960

■ 1990

□ 1996

■  1998
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Wat

Weer
Warneer
Hoe
Kcder
Uitvoering
Contactpersoon

Rdcties projecten 
DctcbeschikbccrheicI

bestaal' er een onzekerheidsmarge in de oppervlcktebepdingen ven de 
platen, slikken en ondepwatergebieden ven 200 à 300 ha Door d ae  
cnncuwkeuri^aeidsmagezijn er geen horde œndusies te trekken over 
geringe veranderingen. Het meetjeer I960 is weergegeven, omdat dit 
de toestend weergeeft vdá> de eerste grote verruiming vm  de veer geul 
(70-72).

Cond usies
Allecrecdontwikkelingen tussen 1990 en 1998 vdlen binnen de 
onncuwkeuri^aeidsmage, weerdoor nog geen hade oondusies zijn te 
trekken.
Ontwikkelingen besteen uit een versteiling vm  het bodemprofiel, met 
een toename vm  het geulencrecd, grotere en hogere platen, en een 
dnemeven het cread ondiep water en slikken. Er zijn geen 
ccnwijzingen dat d ae  tendens de laatste jcren is ga/vijzigd.

Aanbe/d ingen
In de toekomst kunnen de m af olog sehe eenheden (platen, slikken, 
scharen, geulen en ondiep watergebieden) uit de i nd cata mogelijk 
ongevuld worden doa eootopen. D ae  verfijnen de hui d  ge indeling 
doadat ook desedmentsamenstelling en de miaocyncmiek (de 
bo/veeglijkheidvcn het bodemoppervlck) in de indeling waden 
meegenomen. D ae grootheden geven meer infamatiemet betrekking 
tot de beschikbcaheid vm  leefgebied voor plcnten en dieren.
Vader is het belcngrijk dat wordt ovagegam op unifame eenheden, 
zods gestcndaadseadedjklijn en gemiddelde laegwatalijn. Nu is dat 
nog niet consequent gedccn, met name door het geoombinead 
gebruik vm  luchtfoto's en lodngen. Voa de meeste recente gegevens 
is daestendaadsatied doorgevoad, maa voor oudaeajfas moet 
d t nog gebeuren.
Ten ccnzien vm  de aeden wordt stak ccnbevden eenduidigheid am 
te brengen in de uiteenlopende ajfas de  beschikbaa zijn.

Dctcmcncgement
aeden geul (beneden NAP -5 m), ondepwata (NAP -2 tot -5 m), en 
intagetijdengebied (boven NAP -2 m), waaonda slikken, platen en 
scharen
gehel e W estaschel de 
paiodiek
lodngen, radmetingen, bo/vaking middels GIS 
meetprogramma's Rijkswatastaat 
Meetdenst Rijkswatastaat drectieZeelcnd 
G. Mol/ D. de Jong (RIKZ) *  (0118)672223/ 284;
G. M ol @ r i kz. rws. mi nvenw. n I / D. J. deJong@...
M onitor i ng Var ui mi ng W estaschel de (M OVE)
MOVE-rcppatcges, divase datcbestcnden
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Indi cet or morfologische dynamiek

Totad

West

Midden
Oost

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00
o
00o

ooooo oo oo oo oo oo ooo O* o o o
- 0,10

- 0,20

Doelstelling ka te  tarn ijn
32) Zoveel mogelijk in stond houden von de natuurlijke mafologsche 

dynamiek op het huidge niveau (blz. 48 BPWS).

Toelichting
De gemiddelde picathoogte is een indicator voor de morfologsche 
dynamiek. De hoogte en goottevcn de platen zijn namelijk dhcnkelijk 
ven de beweeglijkheid ven de geulen. I ndien de geulen minder 
beweeglijk worden, neemt cfe mafologsche dynamiek cf. Door de 
cfname van de morfdogische dynamiek ontstcat &  tijd en ruimte voor 
de platen om te goeien.

Condusies
De toename van de gemiddelde picathoogte die zich na I960 heeft 
voorgedaan is sinds 1995 onderbroken. Deoorzcck ligt voord in een 
cfnemende picathoogte in het westen. In het midden en oosten zet, na 
een kortstondige ver Icging, deophogngweer doa. Uit andere 
gega/ens blijkt, dat de vanning van katsluitgeulen en dedccrbij 
behaende versnippering van de picatoomple<en steeds minder 
voorkomt. Beide ontwikkelingen zijn een indicatie voor een cfnamevan 
de m af ologsche dynamiek in de Westerschelde.

Aanbevelingen
M a f  ologsche dynamiek is een ingewikkeld begip weereen veel 
onderzoek w ad t verricht. Er zijn meer (en wellicht betere) indcataen 
denkbeer (bijvoorbeeld zcndverplcatsing) den de hier gebruikte.
Acnba/den wordt dit neder te onderzoeken.

Wet 
Waa 
W arnea 
Hoe 
Kcda 
Uitvoaing  
Cbntcctpasoon 
Rdcties prqecten 
Dctdbeschikbcah&d

gemiddelde picathoogte
platen per deelgebied (west, midden, oost)
jaoi ij ks
vcklodngen en radmetingen
meetprogramma's Rijkswaterstaat
Meetdenst Rijkswaterstaat drectie Zeeland
G. Mol (RIKZ) *  (0118) 672315; G.Mol@rikz.rws.minvenw.nl
M onitor i ng Ver rui mi ng W esterschel de (M OVE)
MOVE-rcppatcges, datcbestcnden

Béédsmonitoring Westerschéde 1998 51

mailto:G.Mol@rikz.rws.minvenw.nl


SchédelnformatieCartrunn/ SIC

Indioctor ecologisch functioneren: AMOEBE

Doelstelling ka te  tarn ijn
4) De geleidelijke overgangszones, zods dezout-zoet gedient en de 

deameesemenhengende gedienten in de cquatische en terrestrische 
la/ensgemeenschcppen dienen te worden gehendhaefd (blz. 41 
BPWS).

9) De diversiteit ven de bodemderengemeenschep in het oostelijk deel 
ven deWesterscheldemoet meer geen lijken op de natuurlijke situatie. 
T weekleppige bodemderen, zods het Nonnetje en de Strcndgcper, 
moeten betere overla/ingskcnsen krijgen. In het westelijk deel dienen 
Kreeft- en Noadzeekrcbpopulaties terug te keren (blz. 41 BPWS).

17) In het oostelijk deel dent een bodemd erengemeenschep terug te 
keren die meer pest bij de natuurlijke situatie (blz. 44 BPWS).

18) In het westelijk deel dent een la/ensvatbae populatie terug te keren 
ven de Purperslck, een bodemder dat ds een indcator wordt 
ccngemerkt voor de effecten ven orgcnotinverbindingen (blz. 44 
BPWS).

19) Effecten op de voortplenting ven bodemderen- en visetende vogels 
denen te waden voakomen (blz. 45 BPWS).

34) Hcncha/ing op het huidige niveau ven het a  eed en de natuurwccrden 
ven ondiepe gebieden, intergetijdengebieden en scharen, gericht op 
het behoud ven de kinderkcmerfunctie, de vogelfunctie en de functie 
ds rustgebied voor zeehonden. Voad in het westelijke deel zd d t het 
resultaat moeten zijn ven de natuurlijke dynamiek (procesbeheer). I n 
het meer kunstmatige oostelijke deel zd het op technische wijze 
beschermen ven het bestccnde ruimtelijke patroon onvermijdelijk zijn. 
Natuurbouw, onder endereds compensatie voa het verlies ccn aecd, 
ken hierbij noodzckelijk zijn (blz. 48 BPWS).

Doei stel ling  middel longe tam ijn
39) Het hendha/en cq. herstel en versterking ven met ncmedevdgende 

natuurlijke estuaiene kackteristieken:
• de paa- en kinderkcmerfunctie voor vissen en ganden;
• de overwinter i ngs-, dóórtrek-, broed- en foercgeerfunctie voa vogels;
• de ccnwæigheid ven milieutypen die de overgeng ven zout nea zoet 

milieu weerspiegelen, te weten scharen, intergetijden- en 
ondepwatergebieden met de deerbij behaende
I a/ensgemeenschcppen;

• een natuurlijk tempo ven verlcnding ven de schorren: met name 
versnelde verslibbing/verzending ven het Lend ven Sceftin^neen 
verzending ven het Zwin moeten worden voorkomen;

• een dynamisch en meervoudig geulensysteem. U itsluitend loked en 
oostelijk ven de mer i d  ccn ven 4° ooster lengte (oostelijk ven 
Hcnsweert) meg ccn d ae  kackteristiek ten gunste ven de vier 
voorgccnde kackteristieken, een legere prioriteit worden gega/en (blz. 
48 BPWS).

Toelichting
Voor de beoordeling ven het eoologsch functioneren ven de 
Westerscheldeis in de vorige a/duatie (Lutz, 1998) de AMOEBE 
gebruikt (Algemene Methode voa OEoosysteembeschrijving en 
BEoadeling). Hierbij worden kenmerkende deren- en plcntensoorten 
ven het watersysteem gepresenteerd, de  ga/oelig zijn voor de
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milieukwcliteit (bijvoabeelcl ejtrofiëring, verstoring door visserij, 
verontreinigingen, hcbitatgeschiktheid). De AMOEBE wordt doorgccns 
weergega/en in de vorm van een radagrcfiek, waabij de huidge 
situatie wCTdt cfgaet tegen een referentiesituatiebij minimad 
menselijk gebruik.

Worden nu deAMOEBE-soorten ds indootor vergeleken met de 
doelstellingen voor kate  en middellange termijn, dan bestaat &  slechts 
ten dele aansluiting. De doelstellingen ba/atten niet dleen biologsche 
pacmeters, maa bovendien zeer uiteenlopende fysische en chemische 
pacmeters. Met andere woaden: veel doelstellingen kunnen niet 
getoetst worden met behulp ven de AMOEBE.
Aon het gebruik van de AMOEBE kleeft bovenden nog een cantd 
bawaen:
• de AMOEBE is ontwikkeld ds beleidsmatig instrument, om de 

toestand van de Nederlandse wateren op een hoog «abstractieniveau 
weer te ga/en;

• bij de datcbawerking ven de verschillende indicatoren zijn veel 
aannames gedaan;

• een AMOEBE is niet geschikt om klei ne veranderingen tussen 
opeenvdgendejaen aan het licht te brengen;

• het voorkomen van de diverse organismen is dhcnkelijk ven meer 
factoren dan het Beleidsplan Westerschelde omvat.

Conclusies en ccnbeve/ingsn
De oondusie luidt, dat de AMOEBE-benadering niet de geëigende 
methode is om de doei steil ingen tea/dueren. Een a/entueel 
aanvullend gebruik von de AMOEBE stuit ook op bawaen. Inden 
gawenst kunnen de doelstellingen waden getoetst aan de hend ven 
een nieuwe set indicatoren. Bijlcge 1 geeft hiertoe een acnzet.

Datcmcncgsment
Wat
W/aar
Warneer
Hoe
Kader
Uitvoering
Contactpersoon
Rdcties prqeden
Dctcbeschikbacrheid

nader te bepden

H. Bcptist; *  (0118) 672329; H.J.M.Bcptist@rikz.rws.minvenw.nl 
Monitoring Verruiming Westerschelde
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4 Sector rea eet i e

In le idng

De dgemene visie voor d ae  secta is ds volgt bachra/en: 'Het 
bel ei d  is er in zijn d  gemeenheid op ge i chi de hui d  ge reaedieve 
mogelijkheden minimed op hdzdfde niveau tehaidhaven en 

dea w ca nodig de noodzekdijke voawcaden te scheppen.
Dcanccst is het bei ei d  erop gericht om beperkte uitbrei d  ng ven de 
r eer edi e toe te steen in de ga/dien w cain d t  nadwegngven d ie  
relevente belengen wenselijk w a d t geccht'Qdz. 51 BPWS).
D ae dgemene visie is uitga/\/erkt in doelstellingen en maatregelen. 
D ae stem in het beleidsplcn doa elkca weergega/en, hieronder is 
getracht ze te scheiden.

Doelstellingen (blz. 55 en 56 BPWS)
41) Uitbreidngvm dereaeatieis in begnsel en nadwegingven die 

rela/cnte belmgen mogelijk in de gebieden wacrvm op de kacrt is 
acngeduid dat reaeatief medegebruik acnvacrdbacr is. De overige 
gebieden zijn in verbend met natuurwaerden en mdere belmgen niet 
geschikt voor reaeatief gebruik. Inden dergelijkegebieden thms wel 
voor reaeatie gebruikt worden, zd in ga/dien wcain dit conflicten 
met mdere functies tot ga/olg heeft, gestreefd waden naa dleidende 
voorzieningen in dencbijheid.

42) Gestreefd wordt naa behoud en waa mogelijk verbreding vm  de 
strmden waa d t uit toeristisch-reaeatief oogpunt wenselijk is.

43) Het beleid is gericht cp een zodenige verbetering ven dewaterkwditeit 
dat ook betae bcsisvoorwaaden voor het reaeatief gebruik waden 
geaeëad.

M eetregelen (blz. 55 en 56 BPWS)
cj) Er is geen ruimte acnwaig voor de omleg vm  nieuwe jachtha/ens na 

de recente inrichting vm  de Michiei cte Ruyterha/en teVlissingen en 
de reeds toegestme ontwikkel ingen in Breskens. Oplokcd niveau zijn 
slechts uitbreidngen vm  bepakteomveng mogelijk wmnea geen 
onoverkomelijke conflicten ontstem met mdere functies. In 
Hoedekenskerkeis ruimtevaar uitbreidngtot madmed oa 50 à 100 
ligplaatsen.

b) Waa mogelijk en effectief wordt gestreefd naa uitbreidngvm de 
scheiding tussen snelleen Imgzamescheepvaat (Oostgat en ten 
waten vm  T emeuzen) en noa beperking vm  het ccntd kruispunten 
met de hoofdvcaroute.

e) Indien mogelijk, vmwege de breedte vm  hetvcawata, is de
verleggngvm debetonningbij deHoogePlaten dsmedeuitbreidng 
vm  de batccndebetredingsregeling wenselijk ta  beperking ven de 
vastoringvm het Hooge Platenoomplec

d) Periodiek zd ondazoek waden verricht naa mogelijke vastoringvm 
de m dae platen. Hiauit km dsnog de wenselijkheid vm  een integrde 
betredingsregeling naa vaen komen.

e) Uitbreidngvm het acntd trdlerhellingen is slechts mogelijk voa zova 
a  geen conflicten ontstaan met cnderefunctia. Nieuwevoazieningen 
ncbij de hoofdvcageul of ncbij kwetsbae natuurgebieden dienen in 
ieder go/d te waden vermeden.
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D ee mcalregelen zijn opgenomen in hef actieplan.

Andyse
Uit dedgemenevisieen de doelstellingen blijkt minimcd behoud ven 
de recreatieve functie. Dit wordt ga/vaerborgd doa een versterking 
ven de voorwccrden de  doa de reaeatie worden gesteld, zods de 
watekwditeit en de strendbreedte. Lokcd, waa conflictsituaties 
besteen, worden cfleidendevoazieningen beoogd.

In het beleidsplan w ad t onderscheidgemcckt naa veschillende 
vamen ven reaeatie watesport, plcnkzeilen, strand- en 
oevarecreatle, spatvisseij (hieoncbr vdt ook het spitten ven zeeccs) 
en ovalge recreatlevormen (zods veblijfsreaeatie, duikspat). D ee 
komen echte niet teug in de doelstellingen. Zedenen echte wel het 
uitgangspunt te zijn voor het bepden ven indoataen.

De ultga/vakte indoataen bevatten cspecten ven bovengenoemde 
reaeatievormen, behdve de veblijfsreaeatie. Zezijn onde endee 
opgenomen in de indoataen Reaeatief gebruik en Ligplaatsen in 
jachthavens rond de Westeschelde, te  toetsing ven doei stelling 41. 
Voor deeeste indoata Is ook acngegeven of het reaeatief gebruik 
acnvccrdbccr is.

Doelstelling 42 rackt ccn doelstelling 46 uit de sector Watekelngen. 
D ee doelstelling is ultge/vekt middels de Indoata Oppevlckte droog 
strend In de sector Reaeatie.

Doelstelling 43 wordt eveneens In de secta Eoologe en wata beheer 
genoemd (doelstelling 8). De doelstelling wordt in d e e  sector 
ultga/vakt middels de Indoata Zwemwatekwdlteit.

Condusies en aanbevelingen voa de doei steil ingen
Ais het gaat om uitbreidng ven de reaeatie Is het ccn te bevelen d t 
nader te specificeren en kwantificeren.
Een weergave ven het reaeatief gebruik ven oeves en platen geeft 
geen oompleet beeld ven het begip reaeatiezods dat in de 
doelstelling is bedoeld. Ovewogen moet daaom worden cnctere 
Indoataen te ontwikkelen, zods bijvoabeeld het acntd 
overnachtingen en reaeatievesdneepvccrtbev/eglngen of 
sluispcsscges.
Uit de doelstellingen en maatregelen blijken verder (mogelijke) 
conflictsituaties tussen watersport en scheepvaart. Een indicator d e d t  
weergeeft is niet voahenden. Hieracn zou eendacht besteed moeten 
waden. Gedacht w ad t ccn een weergave ven de ruimtelijke spreidng 
ven beide g"oepen, of ccn het acntd edemiteiten weerbij 
waterspaters en beroepsveert Is betrokken.

Een ender aandachtspunt betreft de zonering ven het gebied. Recente 
ontwikkelingen in het beheer ven zeedjken leiden tot de ccnieg ven 
een onderhoudsstrook ccn de buitenzijde ven de dijk. Dæestrook trekt 
recreanten ccn, die een verstorende invloed kunnen hebben op de 
natuurwccrden ter plaatse. Er dent ruimtelijk beleid te worden 
ontwikkeld om de toenemende toegankelijkheid ven zeedijken te 
reguleren.
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Indiocfor recrectief gebruik
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Doelstelling
41) Uitbreidng ven de recreatie is in begnsel en naefwegingven die 

rela/cnte belcngen mcgelijk in de gebieden weerven cp de keert is 
ccngeduid dat reaeatief medegebruik ccnvccrdbccr is. De overige 
gebieden zijn in verbend met natuurwccrden en andere belangen niet 
geschikt voor reaeatief gebruik. Inden dergelijkegebieden thens wel 
voor reaeatie gebruikt worden, zd in ga/dien waain dit conflicten 
met andere functies tot ga/olg heeft, gestreefd waden naa dleidende 
voorzieningen in dencbijheid(blz. 55 BPWS).

Toelichting
In 1990 en 1998 zijn tellingen uitga/oerd ven het reaeatief 
medegebruik in de oa/agebieden, platen en vaagebieden van de 
Westerschelde. Er is onderscheid gemackt tussen personen en 
vaatuigen. De personen waden uitgesplitst naa spatvissers 
(weagega/en is het gemiddelde ccntd tijdens hoog- en leegwater), 
zœccsspitters (de gemiddelde aantdlen bij leegwater) en overige 
reaeenten. De vaatuigen worden gespeafiœerd naa va  end of 
stilliggend. Onda de vaatuigen worden ook depicnkzeilas 
gacngschikt; zij meken slechts enkele procenten uit ven d ae  
oategorie.
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In 1998 zijn enkele wijzigingen uitga/oad in de tellingen. Het 
telgebied is enigszins uitgebreid, ncmelijk ven de lijn Vlissingen- 
Breskens tot de lijn Cedzcnd-Watkcpelle. Dit heeft dleen effect op het 
centd recreanten op het water, niet op het acntd oo/areaeenten. De 
dmkke reaeatiestranden zijn ncmelijk buiten beschouwing gelaten. 
Voor de acntdlen voertuigen in 1990 is door Zielschot (1999) een 
correctie uitga/oad, omdat in 1998 geen <doogvdlende schepen zijn 
geteld, a/ends voor de categorie 'overige reaeenten'. Dit veroorzackt 
bij de resultaten enigverschil met de vor i ge a/d uati e (Lutz, 1998).

Dearkeldicgrcmmen ga/en het reaeatief gebruik weer in relatie tot 
het zoneringsbeleid. Dccrbij zijn vier oategaieën onderscheiden, dieds 
volgt zijn gerelateerd ccn de actegorieën ven het beleidsplan, 
cj) 'ccnvccrcbccr', gebieden in het beleidsplan waa reaeatief 

medegebruik mogelijk is; 
b) 'voorwccrdelijk', gebeden in het beleidsplan waa reaeatief 

medegebruik onder voorwccrden mogelijk is;
e) 'niet gaA/enst', gebeden in het beleidsplan weer andere functies 

pro/deren (natuurbehoud, waterstcatsdoeleinden, hoofdvccrroute, 
etc);

d) 'onbekend', d t zijn de cantdlen reaeenten de  niet can een
telgebedzijn toega/\/aen. Deverklaingvoor daedisaepentieligt 
in de keuze voor de gecorrigeerde data uit Ziel schot (1999), 
weagega/en in detcbellen 17,18,19 en 21. Hierin zijn 1990 en 
1998 nacst elkca geplcatst.

De koppeling tussen telgebeden en zoneringsbeleid is verantwoord in 
bjlcge 2 ven d a e  rcpportcge.

Condusies
Bij het trekken ven condusies ccn de hend ven de figuren ontstaat de 
neigng, dejaen 1990 en 1998 met elkca te vergel ij ken. Dit is niet 
verantwoord, omdat de weersomstandigheden op de tel degen in 1998 
ongunstiger waen den in 1990. Beta is het, beidejaen te 
beschouwen om een beeld te krijgen ven het reaeatief medegebruik 
ven de W estaschel de.

Mogelijk door de genoemde weasomstendigheden wes het reaeatief 
medegebruik in 1998 beduidend lega den in 1990. Voord de 
hdvaingven de acntdlen reaeenten vdt op. Sportvissas en 
zeeccsspittas zijn bijkbaa minda cfhcnkelijk ven goed wea: dae  
acntdlen zijn toegenomen (desportvissas ven gemiddeld 48 nea 74 
pa waaneming, spittas ven 9 nea 12). De toename onda de 
sportvissas komt ovaigens vrijwel geheel voor rekening ven het 
ca/agebedvcn Zuid-Bo/elcnd. Voa spittas is Zeeuws-VIcendaen 
fa/CTiet. Voor reaeenten zijn Zeeuws-VIacndaen en Zuid-Ba/elcnd 
gelijkwaadg (37 rap. 33% ), Wdchaen sooat lega (25% ).

Ook het acntd vaatuigen is in 1998 gededd (80% ven 1990), voad 
in demondngven deWataschelde, dat het bel engr ij kste deel gebed 
is. Dit kon gebeuren ondanks een lichte toename ven het acntd 
spatvisboten, debelcngijksteoategone. De tweede belcngijke 
oategorie wordt ga/amddoor de motor krui sas. Ovaigens leg ven de 
vaatuigen in beidejaen gemiddeld oa 30% stil, 70% voa.

Ook deintapretatievcn degego/ens ven het reaeatief medegebruik 
in relatie tot het zonaingsbeleid dent voazichtig te gebeuren. De 
telgebeden zijn ncmelijk niet dgatem d op het zonaingsbeleid, zodat
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in één tdgebied verschillende toegcnkelijkheiclsregels kunnen gelden. 
Bovendien zijn kleine ccntdlen reaeenten losgekoppeld van de plaats 
van wacrneming, zods in de toelichting reeds gemeld. 'Klein' is hier 
gedefinieerd ds (gemiddeld) minimcd één spitter en minimcd d ie  
sportvissers per telling (Zieisdiot, 1999). De consequentie hiervan is, 
dat er veel, macr verspreid voorkomende reaeenten worden 
weergenomen zonder dat daeacn een teltrqect zijn toegoA/aen. Uit 
dedrkeldicgrcmmen (categorie 'onbekend') vdt met d ae  werkwijze 
wel teoonduderen, dat het reaeatief medegebruik in 1998 minder 
verspreid heeft plaatsgebonden den in 1990.

Vdgens de degammen be/onden de reaeenten zich in toegenomen 
mate in gebeden waa reaeatief medegebruik acnvccrcbccr is. 
OngoA/enst reaeatief medegebruik vond in 1998 in gelijke mate picots 
ds in 1990.

Aanbevelingen
Zods opgemerkt bj de condusies kunnen opbesis ven twee tellingen 
geen ontwikkelingen waden vcstgesteld. Is dit wel goA/enst, den is het 
noodzckelijk frequenter te tellen. Vaiatie, bjvoorbeeldds ga/dg van 
wisselende weersomstandigheden, wordt dan beter in beeld gebracht.

Acnba/den wordt een gogamma op te stellen, dat tellingen voor de 
toekomst weerborgt en de methodek vcstlegt. Om de telresultaten te 
kunnen relateren acn het zoneringsbeleid is het zinvol hierop d  te 
stemmen.

Voor ctedata/erwerking ten behoa/e ven d ae  indicator is het 
wenselijk geen minimde acntdlen reaeenten per telgebed in te 
stellen, maa ven die reaeenten tereppateren in welk deelgebedzij 
zich be/onden. Een waade/olletoeboegng ken ook zijn nacst de 
madmdereaeatiedruk tebens de minimde acntdlen reaeenten te 
ges enter en.
Een cleta Nering ven de goep oeberreaeenten is mogelijk, oonfam een 
bOA/erkingten behoebevcn het Project ZeoA/eringen. Hierbj is de 
goep oeberreaeenten onderverdeeld in wcndelaas, fietsers of 
statisch. Bij voakeur w ad t d t een stcndccrd voa vervolgtellingen en 
-rcpportcge(info: Provinae Zeeland, A. Binnendjk, *  (0118) 631784).

Wat

Waa
Warneer
Hoe
Kader

Uitvoering
Contactpersoon

Rdcties projecten 
Dctcbeschikbccrheid

Dctcmcncgsment
jccrgemiddeld acntd personen cq. vaatuigen per weerneming,
uitgesplitst naa type reaeent of vaatuig
oebergebeden en platen
1990,1998, vervdg niet bekend
vliegtuigtellingen
1990: bcsissituatie voetleggen (actiepunt BPWS N10)
1998: aanwijzing NB-wetgebeden
Provinae Zeeland dd. Economische zeken/ RWS directie Zeeland 
dnr. B. Ziel schot *  (0118) 631436/ mw. J. Poppe *  (0118) 686378; 
J. Poppe@dzl. rws. minvenw. nl

reppatege Werkgroep reaeatieonderzoek Deltcwateren, auteur B. 
Zielschot
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Indiocfor I i gpl acis en in jachthavens rond de 
Westerschelde

V E R A N D E R I N G E N  IN A A N T A L  L I G P L A A T S E N  
T U S S E N  1 9 9 0  EN 1 9 9 6
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Doelstelling
41) Uitbreidng ven de recreatie is in begnsel en naefwegingven die 

rela/cnte belcngen mcgelijk in de gebieden weerven cp de keert is 
ccngeduid dat reaeatief medegebruik ccnvccrdbccr is. De overige 
gebieden zijn in verbend met natuurwccrden en andere belangen niet 
geschikt voor reaeatief gebruik. Inden dergelijkegebieden thens wel 
voor reaeatie gebruikt worden, zd in ga/dien waain dit conflicten 
met andere functies tot ga/olg heeft, gestreefd waden naa dleidende 
voorzieningen in dencbijheid(blz. 55 BPWS).

Toelichting
Een maat voor deomvengven de watersport is het ccntd ligplaatsen 
in deha/ens. Dsezijn onder te verdelen in veste ligplaatsen, 
pcssantenplaatsen en plaatsen opdewd (voor vaatuigen dedleen bij 
gebruik te water waden gelaten). Ovaigens is uit de dgenomen 
enquête gebleken, dat veste ligplaatsen ook ccn possenten waden 
toego/vsen. Voad het totad ccntd ligplaatsen is daaom van belang.

Condusies
Het totad aantd ligplaatsen is van 1990 tot 1996 toegenomen met 
19% , ook tussen 1995 en 1996 vond een stijging plaats. Het grootste 
aandeel wordt ge la/addoa de veste ligplaatsen. Het relatia/e aandeel 
hiavan is echta cfgenomen door een toename van het aantd 
pcssantenplaatsen en plaatsen op de wd.
De grootste jachtha/en rond de W estaschel de is (nog steeds) Breskens 
(620 plaatsen), ga/olgd doa Taneuzen (303 plaatsen) en Vlissingen 
(237 plaatsen). Het aandeel van Taneuzen is enkele procenten 
gestegen. Ook in Pcd kunnen relatief veel boten waden cfgemead 
(150), deovaigeha/ens zijn klein (oa 30 plaatsen).

Bëadsmonitoring Westa'schëde 1998 59



Schëde Informatiecentrum/ SIC

Wat

Waa

Warneer
Hoe
Kader
Uitvoering
Contactpersoon

Rdcties proyecten 
Dctcbeschikbccrheid

Een beperktetoencmeven het totdeccntd ligplaatsen is in 
overeenstemming met het beleidsplan (zie Doelstellingen en 
maatregelen, blz. 55 BPWS).

De ontwikkelingen per ho/en zijn doorgaans oonform het beleidsplan. 
Zo is Breskens gegroeid van 520 naa- 620 plaatsen (uitbreiding werd 
voorzien), en is het aantd ligplaatsen in de kleine ha/ens nauwelijks 
veranderd (slechts een geringe uitbreidng wee mogelijk). Voor 
Hoedekenskerkewerd echter een g  oei mogelijk gehouden met 50 à 
100 ligplaatsen; hiervan is geen gebruik gemcckt. Het meest 
opvdlende is de ontwikkeling in de ha/ens ven T erneuzen: hier werd 
een 'zeer beperkte uitbreidng' toegestaan, terwijl het aantd ligplaatsen 
is toegenomen van 199 naa 303 (150% ).

Acnbevei ingen
Vdgens het beleidsplan w ad t een 'beperkte toename' toegestaan. 
Onduidelijk is echter wat hieronder wordt verstaan. Aanba/olen w adt 
dergelijke tarnen tekwcntifiœren. Het is mogelijk d ae  maat te 
bepden doa pa ha/en dekwcntitatia/euitbreicingsmogelijkhedan te 
bekijken, zods ook voa de ha/en ven Hoedekenskake is gedaan.

Dctcmcncgsment
jaalijks aantd ligplaatsen in ha/ens, uitgesplitst naa pessanten- en
veste ligplaatsen en ligplaatsen op de wd
ha/ens Vlissingen, Breskens, Taneuzen (Stichting Jcchtha/en
Taneuzen, W.V. Neusen- Oude Veaha/en, Zijkcncd A boven Sluis),
De Griete, Ella/voutsdjk, Hoedekenskake(WSV deVd), Wdsoorden
(NieuweHa/en), Pcd
1990,1995,1996 (zea onregelmatig)
opga/ewatasportvaenigngen en ha/enmeestas
zgn. Toaistisch Reaeatia/eAocommodaties (TRA)
Provinae Zeeland directie Ruimte, Milieu en Wata 
dnr. D. ven Gorkum *  (0118) 631430 of 
dnr. T. Maatjes *  (0118) 631904

intan Provinae Zeeland
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Indi cet or opper vlekt e et oog strend
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Rddies prqeden 
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Doelstelling
42) Gestreefd wordt neer behoud en weer mogelijk verbreding von de 

strenden weer d t uit toeristisch-reoeatief oogpunt wenselijk is (blz. 55 
BPWS).

Toelichting
Met het oog op de reoeatiemogelijkheden ccn het strend is ds 
indcator gekozen voor de oppervlckte droog strend in de mondng.
Het strcndoppervlck w ad t bë' nvloed door zcndsuppleties. Doordat de 
suppietiemethodevaieert (soms is deduinvoet uitgebouwd) is de 
relatie tussen strcndoppervlck en suppleties niet dtijde/en helder.

Condusies
De oppervlckte droog strend in de periode 1990-1998 vcrieert ven 
aroa 70 tot 87 ha De laatste diejeer bedccgt d t 8% meer den in 
1990. D ee toename is in overeenstemming met het beleidsplcn.

Aanbevelingen indocta
Met een weerga/even het oppervlck d"oog strend wordt één cspect 
ven de potenties voa reaeatie ondervengen. Een prédccrbij is, dat het 
strcndoppervlck beleidsmcitigtebë'nvloeden is. Voatzettingvcn d ee  
indoata wordt deer om ccnbe/den. Een ccnvulling ken besteen uit 
een weerga/even het dccdwekelijk reaeatief gebruik. In tellingen ven 
het strcndtcerismewadt echte niet voazien.

Ddcmaicgsment 
oppevlckte d  oog strend
monding: Vlissingen- Westkcpelleen Breskens-Gcdzcnd 
jaalijks
bezoeking ven gege/ens uit strendraden
metingen in het kade ven de liggng ven de kustlijn
Meetdenst ven Rijkswatestaat, directieZeeIcnd
chr. P. Roelse(RIKZ) % (0118) 672300, dhr. Kdf ^  (070) 3114237 of
mw. L Wdburg ^  (070) 3114238
bcsiskustlijn, lendelijk suppietieprog"cmma
DONAR-datcbcse (RI KZ), ZEEKOE (drectie ZeeIcnd), JARKUS (RIKZ)

Bëëdsmonitoring Westerschéde 1998 61



SchédelnfCTmatieCentrum/ SIC

Indi cet or zwemweterkwditeit

Z wemwderkwd iteit
weergegeven is hef perœntegeven hef totcd ccntd locaties
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Doelstelling
8) Ten cenzien ven de bader i ologsche gesteldheid dient overd de 

kwditeitsdoelstellingvoor zwemwater te waden bereikt (blz. 41 
BPWS).

43) Het beleid is gericht op een zodenige verbetering vao dewaterkwditeit 
dat ook betere besisvoorwaerden voor het reaeatief gebruik waden 
geaeëerd (blz. 56 BPWS).

Toelichting
Voor de verschillende vamen ven reaeatie wordt een goede 
zwemwaterkwditeit ds onontbeerlijk geacht. Dezwemwaterkwditeit 
w ad t beoadeeld op dverse paameters (zie 'dctcmcncgement). Een 
belangrijke wijziging in het bemonsteringsprogromma betreft de 
situai ng vao de bemonstaingen. Vcncf 1998 zijn d a e  cfgestemd op 
de locaties waa daad/va kei ijk w ad t gswommen.
De metingen waden getoetst cao het Besluit Hygëne en Veiligheid 
Zwemgelegenheden (BHVZ) en cao het Besluit Kwditeitsdoelstellingen 
Metingen Oppavlckto/vata (BKMO). Beide besluiten zijn cfgeleidvcn 
de Wet Vaontreiniging Oppavlckto/vataen (WVO) en de EG-ridotlijn 
76/160/EEG.

Condusies
In 1996 is dezwemwatakwditeit op de locatie Ccdzcndds 
onvddoende beoadeeld en in 1997 wes d t het gevd voa de locatie 
Bath-W estaschel de. In 1998 zijn zods vam eldvoa het east dleen 
locaties bemonstad waa dacdwakelijk wordt gswommen; d d ae  
locaties zijn ds voldoende beoordeeld

Aanbevelingen
Nu sinds 1998 dleen op locaties w ad t bemonstad waa dacdwakelijk 
w ad t gswommen, wordt de zwemwatakwditeit beta in beeld 
gebracht. Voatzetting hiavcn wordt cao bevolen.

Bëëdsmonitoring Westerschéde 1998 62



SchédelnfamatieCentrum/ SIC

Wat

Weer

Warneer
Hoe
Kcder
Uitvoering
Contactpersoon

Dctcbeschikbccrheid

Rdcties projecten

Dctcmcncgsment
zwemwatakwditeit, bepadd cao de hend vao: zuurgoed, doazidot, 
thamotolaaote badaiên en badaiên vao de ooli-groep de 
voornaooelijk voakomen in ongsuivad riodwata 
13 of 14 vasdoillendeloocities in de W estaschel de en het 
mondingsgebied, sinds 1998 dleen deer waa wordt gswommen 
12 kea in de paiode mei- septemba 
bemonstaing wata, endyse vao vaschillende pacmetas 
Provinacd ondazoek zwemwatakwditeit, Provinae ZeeIcnd 
RWS diredie ZeeIcnd
RWS directie ZeeIcnd; J.P. Bustrcao ^  (0118) 686444;
J. P. Bustrcao@dzl. rws. mi nvenw. nl 
Rcpportcge en e<œll bestenden , jaalijkse rcpportcges 
zwemwatakwditeit in oppavlckta/vata doa Provinae ZeeIcnd, 
Directie Ruimte, Milieu en Wata
Provinacd ondazoek zwemwatakwditeit, Provinae ZeeIcnd
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5 Sector visserij

In le idng

D e volgende doelstellingen maatregelen stem in het beleidsplcn 
weergegeven.

Doelstellingen (blz. 57 BPWS)
44) Herstel vm  gunstige voorwccrden voor kwditeit en kwmtiteit vm  de 

visvmgst en dcameevm de kustvisserij ds bectijfstck.
45) Weerborgen vm  de krccmkcmerfunctie en de economische betekenis 

vm  dit potentieel.

Mactregelen
cj) Locaties en wijze vm  sta t vm  beggaspedezodenigtekisen dat een 

negatieve invloed op de visstmd zoveel mogelijk w ad t voorkomen, 
b) Restrictief beleid met betrekking tot de kokkelvisserij in het Hooge 

Platenoomple< en de visserij op herders Imgs de rmden vm  d t 
oomple< (ziecktieplm, G1, G2).

Andyse
Beide doelstellingen beogen potenties te weerborgen voor de visserij 
ds bedrijfstck. Dccrbij worden zcwel kwditeit ds kwmtiteit 
onderscheiden. Kwditeit heeft te meken met de kwditeit vm  de 
vmgst: visziekten dienen voorkomen te waden (zie de secta Eoologe 
en Waterbeheer, indoataen verontreinigingen). De kwmtiteit duidt 
uitercad op de vmgsthoeveel heden.

De beleidsindoataen denen beide cspecten weer te geven. Dcabij 
km gekozen waden voa cte enderiiggende factoren of potenties 
(verontreinigingen of biotoop wacr vissen voakomen) of voa de 
dccdwerkelijkevisvmgsten ds resultmtevm de potenties. Daarbij 
kunnen onderscheiden waden diverse soaten vis, macr ook ganden. 
Om maatregel b te evdueren, betreffende het tegengaan vm  
vastoringvm het HoogePlatenoompleo is een weagavevm de 
vissaij op Kokkels en Hadas wenselijk.

Ova dekraamkcmafunctievm de Westaschelde(doelstelling 45) het 
vdgende. Vmuit economisch belcng wordt waarschijnlijk de 
kindakcmafunctie bedoeld, ncmelijk de waarde ven het gebied voa 
het opgroeien vm  jonge vis (T ong en in mindae mateSchol) en 
ganden. D ae begippen worden vaak vawad. Het waarborgen vm  
de kindakamafunctie heeft dies te meken met de kwditeit vm  het 
(eoo)systeem, en heeft daarmee betrekking op de secta Eoologe en 
wgabehea. Een belmgijk gegeven in d t vabend is het a  eed dat ds 
kindakama (in potentie) functioneat.

In devaigeevduatieis ds indoata gekozen voor de wakelijke 
visvmgten, in de vorm vm  de visvengxerheid (vmgst pa eenheid 
inspmning). Gepresenteadzijn enkele vissoorten, te weten Schol,
Tong en Kcbeljauw. D ae  indoata sluit am op doelstelling 44.
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Condusies en ccnbevelingen
Bij beleidsmonltalng waden ontwikkelingen getoetst ccn 
beleidsdoelstellingen. Hiervoor dienen de doelstellingen e<plldet tezijn 
geformuleerd. Geconstateerd wordt dat de doei steil Ingen met 
betrekking tot de visserij dat niet zijn. Zezljn cbstrad en er waden 
geen normen gesteld. Vcnult de visie voa een verbetering ven de 
visserij ds bedijfstck kan gedacht waden acn een verhoging van de 
visvangsten pa hoa/eelheid Inspanning, maa ook acn een bepedde 
vahouding tussen visvangsten en opg^oeigebiedvoa jonge vis. 
Dagelijke doelstellingen dienen vaw oad  te waden In cbsolutezln, of 
relatief ten opzichte ven een bepedde uitgangssituatie.

Met de visvangsten ds Indicator w ad t ultdmkklng gego/en ccn het 
dacdwakelijk voakomen ven vis In relatie tot de Inspanning. Hoepel 
een drletd oommaaële soorten wordt gepresentead, Is ook Infamatle 
waado/ol ova soaten de  (nog) niet oommaaeel Intaesscnt zijn.
De doelstellingen zetten echta duidelijk In op het scheppen ven 
voorwaaden (potenties) voa de visstand. Dit Is niet ultgoA/akt, mede 
omdat In dea/duatlevcn 1996 geen Indoataen beschlkbaa waen 
de  d t weaga/en.
Inmiddels Is de moni ta  ¡ng ven de varuiming (48743') ven de 
W estaschel de ven stat gegacn, waaven ondadelan padlel lopen 
met de doelstellingen uit het beleidsplan. Acnba/olen w ad t gebruik te 
meken van de resultaten de  dat mcnltorlngsprog'cmmaopla/at. 
Gonaeet betreft dat de oppavlckte ven het gebied dat fungeat ds 
opg'oeigebiedvoa vissen en ganden. Het zijn ondepe gebieden met 
een lege stroomsnelheid, en lacggelegen Intagetljdengebieden met 
een lege dynamiek.

Dacrnacst ken ovawogen waden aanvullende Informatie In te winnen 
bij het RIVO (Lutz, 1998). Gedacht wordt ccn dejacrlljksevisvangsten 
In de W estaschel de, en een weaga/e ven het relatla/e belang voor de 
Noadzee. Het RIVO beschikt ova ruwegega/ens de  doa een 
bOA/aklng geschikt gemackt kunnen waden. Bij het RIVO leeft de 
wens om paiodiekercpportcges ven vlspopulatles in kustwataen opte 
stellen. Ultvoalng Is echta dhcnkelljk ven flncndalngsbronnen.

Momenteel Is bij het RIKZ een studegccndenacr de 
klndakcmafunctlevcn de W estaschel de. De uitkomsten hlavcn 
kunnen ook bijdregen ccn mea oonaete acnba/elIngen voa d ae  
doelstellingen.
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Indi odor vi s vorigsten

Visvcngbcicrheid
in vcngst (in 1000 kg) per eenheid inspcnning (1000 PK-dcgen)
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Doästäiing
44) Herstel ven gunstige voorweaden voor kwditeit en kwentiteit ven de 

visvengst en deermee ven de kustvisserij ds bedijfstck (blz. 57 BPWS).

Toelichting
Een bel eng-ij kef ador voor de kwditeit en kwentiteit ven de visvengst 
is dewaterkwditeit. In desedor Ecologie en waterbeheer waden 
hiervoor dverse indicatoren gega/en. Gunstigevoorwccrden komen 
tot uitdrukking in de visstend. D ee is te meten in de visvengbeerheid. 
Dit is de hoa/eelheid visvengst per hoa/eelheid inspcnning (CPU E = 
Catch Per Unit Effort). Hoe g o ta  het getd, hoe groter devisvengt 
per hoa/eelheid inspcnning. In dse indca ta  is devcngbccrheidvcn 
«die belcngrijke oommerade vissoorten weergego/en. 
Devcngtgega/ens zijn voa dejaen 1990-1996 gebcseerdop 
vengten in de kwedrenten 31F3 en 31F4 (51° - 51,5° NB; 3° - 5° OL). 
Dit gebied omvat nccst de W estaschel de ook een stuk ven de 
Noadzee. Dcaomzijn devameldegega/ens niet representatief voor 
de W estaschel de. Andazijds winnen de gega/ens wel ccn wcade, 
omdat de omstendRieden in een groot gebied (bijvoabeeld qua 
staktevcn jcaklcssen, vissaij<duk) ven invloed zijn opdetotde 
visstend.
Ova 1997 en 1998 zijn geen vengten gaegstread ven kwedrent F4, 
het deel ven de W estaschel de beoosten de lijn Kruiningen-Pakpolda. 
Onduidelijk is, of hia indadccd geen vengten hebben 
picatsga/onden, of dat de vengten op het endae kwadent zijn 
gaegistread. De bijdrege ven d t kwadent ccn het totcd wes 
ovaigens relatief gaing, maa uitaaad moet met d ae  onduidelijkheid 
bij de in tage td ie  rekening waden gehouden.

Condusies
Devcn^oaaheidvcn tongwes in dejaen 1994-1996 hoga den in de 
endaeondazochtejaen. Deschdvcngten fluctuaen sinds 1990. 
Opvdlend zijn voad de hoge waa den ven de kcbeljcuwvcngten in
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1997 en 1998. D ee corresponderen mei' de grotere vcngsten ven 
kcbeljcuw de  de laatste jcren in de kustwateren worden geconstateerd 
(meded. J.W. deWilde, LEI-DLO).

Aanbeve! ingen
Conform de formulering in de doelstelling verdent het ccnba/eling 
beleidsmonitoring uit te voeren ccn de hend ven de chemische en 
fysische voorwccrden. Gedacht ken waden ccn dewaterkwditeit en 
het crecd geschikt biotoop. Een weerga/even devisvengsten dent 
slechts ds een ccnvulling gsien te worden, omdat de gega/ens 
onvddoende representatief zijn voa de W estaschel de. Bij voakeur 
waden zelfs devisvengsten ven een g o ta  gebied weagega/en, 
omdat ze dacrmee ccn betrouwbaerheid winnen.

Mogelijk biedt een studie ven het RIVO een acnleidng om acnvullend 
of endaszins de doelstelling te monitoren. Nea vawachtingwadt d t 
jaa een reppatege uitgebracht ova de visstend op het NCP, indusief 
de Deltcwataen. D ae repportege wordt beschouwd ds een 
e<paiment, om in de toekomst paiodek vaslcgtedoen ven de 
ontwikkelingen in de visstend.

Tot slot is het mogelijk de doei stel ling temonitaen met behulp ven het 
voorkomen en of detaugkea ven niet-commadëlevissoorten. In het 
beleidsplcn w ad t acngego/en dat dit ds indicator voor het 
vissaijbeleid ken waden beschouwd. De ccnba/elingen in de inleidng 
ven d a e  sector gacn hia nada op in.

Wat

Wacr

Warneer
Hoe
Kcder
Uitvoering
Contactpersoon

Räcties projecten 
Dctcbeschikbacrheicl

Dctcmcncgement
commaade visvengst ven gequoteade soaten (schd, tong, 
kcbeljcuw) pa eenheid inspenning
kwadenten 31F3 en 31F4 (51 °-51,5° NB; 3°-5° OL), indusief een
deel ven de Noadzee
jaalijks
regstratievcn logboekgega/ens ven deNedalcndsezea/issaij 
wettel i j ke va  pi i chti ng 
LEI-DLO, dd. Vissaij
ehr. J.W. deWilde (LEI-DLO) *  (070) 3358229; J.W.deWilde@lei.dlo.nl; 
vavolgondazoek: dhr. A. Rijnscbrp (RIVO) *  (0255) 564670

VIRIS (Vis RegstratieInformatiesysteem), DAFIST (Datcbcseon Fishay 
Statistics)
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6 Sector wet erker ingen

In le idng

Bij de beschrijving ven d ae  secta worden geen echte doei steil ingen 
gega/en. Elders in hei beleidsplan zijn dseechter wel te vinden. In 

de hoofddoel stel ling van het beleidsplan w ad t heel dgemeen gesteld: 
'Hef bá eng vm  de waterkeringen cSmt te wordm gewaarborgd'. Bij 
de secta Eoologe en wata beheer wordt iets duidelijka geformuleerd:
'Hmdhaving vm  het kermd vermogen m  s td d litd t vm  de 
waterkeringen'(doelstellingen 36 en 38).
De genoemde doelstellingen en maatregelen bij de secta 
Watakaingen zijn eigenlijk dlemcd maatregelen, wcavcn de meeste 
taug zijn te vinden ds acties in het actieplan. In dlega/dlen geldt, dat 
het moeilijk is om indicatoren te vinden.

Doelstellingen (blz. 59 en 60 BPWS)
36) Hcndna/ing ven het kaend vamogen en stcbiliteit van de 

watakaingen (katetam ijn; blz. 48);
38) idem (middel lange ta  mijn);
46) Invaband met de gaanenlijke belangen van watakaing, reaeatie en 

natuur dienen de a o d a ende zandige kusten in het mondingsgebied 
zoveel mogelijk hasteld te waden door middel ven zandsuppleties.

47) Voor zova het wata ka i ngs bel ong niet w ad t geschaad dent de keuze 
van toetepessen oa/avadedgngsmataiden bij reconstructies en 
nieuwbouw mede dgestemd te waden op het instandnouden van 
flora en fauna in de intagetijdenzones.

Madregelen
cj) Deten ga/olgevcn vadieping optredende aosielcngs de scharen 

dent mede uit watakaingsbelang door de aanleg ven 
(voor)oa/avadedgngen en bestatingen te worden voorkomen.

b) Voor het behoud en het voortbestaan van de ondawataflora en - 
fauna op hade substraten, zods oa/avadedgngen en 
ondawatabestortingen, is vabetaingvan dewatakwditeit een 
bel engr i j ke voor waa de.

e) In vaband met zeespiegelstijging en bodemdding dient rekening te 
waden gehouden met een lend- en zeoA/ccrtse ruimtaesavaing ten 
behoa/evcn toekomstige d jkvahogingen.

d) N o rm d e o n d a h o u d s w a k e n  acn d e ze o A /a in g e n  en d e h ia in  
opgenom en  k u n s tw a k e n  m oeten  te d ie n  t i jd e  z o n d a  b e p a k in g e n  
d o a g e n g  kunnen krijgen.

Andyse
In de doelstellingen en maatregelen is een scheiding hakenbaa tussen 
hade en zachte watakaingen, resp. djken en dezendgekust.

De doelstellingen 36 en 38 behandelen in prinapezowel de djken ds 
dezendgekust. De laatste w ad t ap lidet in doelstelling 48 
behandeld, dedaaom h ianaw ad t besproken. Deveiligheidvan de 
djkbekledingen w ad t momenteel goA/aaborgd doa het 
projectbureau ZeoA/aingen. Een ondadeel van de vei linnei d van de
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djken bestad uit deacnwaigheidvan scharen, wcaover mcalregel a 
gad. Eroslevcn schorren dient voorkomen te worden. Een uitwerking 
vindt plads doa middel ven de indcata Morfdogische ontwikkeling 
in de seda Eoologe en wdebeheer, waa de ontwikkeling van het 
schaaecd w ad t weergega/en.
Ook doelstelling 47 heeft betrekking op de hade oa/as, maa is 
feitelijk een madregel met nduurbehoud en -ontwikkeling ds doei. Dit 
csped is middels een indicator uitgoA/akt in de lengte 
nduurvriendelijke oa/as. Om te kunnen a/duaen of de kansen voa 
een rijke nduur op de dijken zijn benut, wordt nccst de wekelijke 
situatie ook de potentie in beeld gebracht. Dit is de situatie inden de 
djken voor de natuur optimed ingeicht zouden waden.
Maatregel b sluit ccn op doelstelling 47, maa doelt op de 
ondewateflaaen -fauna Deacnwai^neid hieven wordt gekoppeld 
acn dewatekwditeit, die wordt behandeld in de sector Eodogieen 
watebehee. De ondewateflora en fauna ds zodanig ontbreekt in 
daea/duatie.

Ook de maatregelen een d hebben (mede) betrekking op de djken.
De ruimtereservering (maatregel e) voa toekomstigedijkverhogng (en 
duinverzwaing) is geregeld in cteprovinadeVeradening waterkering 
en wata beheersing ZeeIcnd. D aevaadening bepedt een zone ta  
breedte ven 30 m. Daabij w ad t a  van uitgegacn, dat de 
watasdnepskeuren dffaentiêren d naa gelang de omstandkneden. 
Het wataschcp Zeeuwse Eilanden vawacht de keur pa 1 januai 2000 
ga eed te hebben. Er vindt ovaleg plaats met de gemeenten voa 
aenpessingen in de gemeentelijke bestemmingsplannen.
M eetregel d geldt reeds en is in bestemmingsplannen van gemeenten 
opgenomen. Dit is geen csped dat gemonitored kan te waden.

Doelstelling 46 gaat apliaet ova de zandige kust. Het is echta 
feitelijk een maatregel, met ds belengijkstedoei het hendna/en ven de 
kustlijn. In het beleidsplan w ad t de beleidsdoelstelling uit denota 
Kustvadediging na 1990 genoemd: " handhaving von de kustlijn op de 
pi cats waa deze in 1990 was gdegen" ■ D ae  zogenoemde 
bcsiskustlijn dent ds refaentievoa de aduele kustlijn. Dedwijking 
w ad t weagega/en in de gepresenteade indicator.
De handha/ing van de zandige kust (feitelijk staat a  in d a e  contact: 
het oppavlck) moet volgens doelstelling 46 zoveel mogelijk in de pes 
lopen met belangen vanuit reaeatie en natuur. Vanuit d a e  belangen 
denen indoataen gekozen te worden. Daaom is het reaeatia/e 
belang uitgoA/akt in de indoata Oppavlckte droog strand. Het 
natuurbelang wordt niet nada gespedfioeerd, een indoata is dan ook 
niet te kiaen.

Condusies en aanbevelingen
De doelstellingen en acnvawcnte maatregelen uit de secta 
Watakaingen zijn doagaens goed in indicatoren te vatten. Positief is, 
dat a  relaties waden gelegd met eodogie en watakwditeit, maa 
voor de duidelijkheid is een betaescheidngccnteba/elen.

Er ontbreekt een meetbae doelstelling met betrekking tot de 
onderwataflaaen -fauna Ovaigens ken gebruik worden gemackt 
van bestaande monitoringsresultaten.
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Indiocfor bcsiskustlijn mondngsgebied Westerschelde

Overschrijdng ven debCBiskustlijn (acntd meetreden in prooenten)
weergegeven is de overschrijdng ven minder resp. meer den 10 meter

100 T

90 -

10 -

o J— — -------— ---------- — ------— ---------- — ------— -------- — —
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Dodstdiing/mcctregd
46) Inverbcnd met de gscmenlijkebelcngen ven waterkering, reaeatie en 

natuur dienen de eroderendezendige kusten in het mondingsgebied 
zoveel mogelijk hersteld te waden door middel vao zaodsuppleties 
(blz. 59 BPWS).

Toelichting
Ais citerium voor het waterkeringsbeleid geldt hcnchaving ven de 
kustlijn op de plaats waa dae  in 1990 wes gelegen (nota 
Kustverdediging na 1990). De kustlijn in 1990 wordt de bcsiskustlijn 
genoemd. De indoata laat pa jaa zien bij hoeveel meetreden in het 
mondingsgebied ven de W estaschel de een ovaschrijdng ven de 
bcsiskustlijn is opgetreden (totcd = 158 meetreden). Acntcstingvcn 
de bcsiskustlijn wordt hasteld door middel ven zcndsuppleties.

Condusies
In 80-90% ven de meetreden w ad t vddccn ccn de bcsiskustlijn. Ven 
het ccntd ovaschrijdngen bedegen de meeste minda den 10 m, in 
enkele gevdlen vindt een ovaschrijdng met mea den 10 m pleats.
Het ccntd ovaschrijdngen va iea t pa jaa, en wordt mede bepedd 
doa zcndsuppleties. Daevoakomen een voatgccndeaosievcn de 
kust ddoende.

Ambo/dingen indocta
Met de gekozen indoata wordt opeen inzichtelijke wijze de 
betreffende doelstelling geëvduead. Voortzetting ven d ae  indicator 
en onda liggende metingen wordt daaom ambevden.

□ loo
■  > 10 m

□  < 10 m
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Wat

Weer
Warneer
Hoe
Kcder
Uitvoering
Contcctpersoon

Räcties prqecten 
Dctcbeschikbccrheicl

Dctcmcncgement
relatieve ccntd meelrcden wccrin een overschrijding ven de 
bcsiskustlijn plaatsvindt, uitgesplitst nea overschrijdngen ven minder 
of meer den 10 m 
mondi ng W esterschel de 
jeerlij ks
metingen in raden
verantwoordelijkheid regondedirectieven Rijkswaterstaat
Meetdenst ven Rijkswaterstaat, directie ZeeIcnd
P. Roelse(RIKZ) ^  (0118) 672300; P.Roelse@rikz.rws.minvenw.nl;
J. MCTcnus (directieZeeIcnd) (0118) 686 348;
A. M CTcnus@dzl. rws. mi nvenw. nl 
bcsiskustlijn, Icndelijkzcndsuppletieprog'cmma 
jCCTlijksercpportcges, 1998: RIKZ-98.005
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Indioctor nctuurvriendelijke oevers

Doelstelling
47) Voor zover hef wdakaingsbelcng niei' wordt geschccd dent de keuze 

von toe te possen oevavactedgngsmdaiden bij reconstructies en 
nieuwbouw mede dgestemd te waden op het ¡nstcndnouden ven 
flora en fauna in deintergetijdenzones (blz. 60 BPWS).

Toelichting
Het voakomen ven organismen op de waterkeringen wordt bepedd 
doa verschilléneteomgo/ingsfcctoren, zods slib, zoutgehdte, gdfslcg, 
stroming. Dacrnccst vavult het substraat een belcngijke rol. 
Delengtevcn de steenbekled ngen in ctegetijdenzonevcn de 
Westascheldedjken bedracgt 178,5 km. Daarbinnen waden 
oncterschei den desteengloding (bovenste deel) en deteenbestating 
of kreukelbam (oncterste deel). De begroeiing ven flora en fauna is in 
1990 ga' nventaisead en go/vaadead pa dijkvek. Daabij zijn ook 
potenties ingeschd. Dit is de natuurwaarde die mogelijk is wennea de 
djken zijn voazien ven een eoologsch gsien opti md e steenbekled ng.

Na 1990 heeft geen uitgebreid veldoncterzoek mea plaatsgevonden; 
d ae  indicator ken dea om niet waden gecctudisead.
Er ken echta waden gemeld dat ccn de doelstelling w ord voldaan in 
het Project Zeo/vaingen ven Rijkswatastaat en de Provinae ZeeIcnd, 
in scmenwaking met dewataschcppen. In d t project worden 
onvd doende vei lige d  jkvekken op stakte gebracht. Bij de keuze voa 
toe te pessen steenbekledingen v ind  een dwegng plaats ven dvase 
belangen, wacroncter milieu, ovalcst, reaeatie en nduur. T en acnzien 
ven de nduurwaerden op dijken w ord behoud en zo mogelijk 
ontwikkeling ncgestreefd. Hiabij w a d  een tweetd zones lengs ded jk 
ondascheiden, te weten de getijdenzone, wcain de hadsubstraat- 
agenismen leven, en de zone boven de hoog/vatalijn, wca 
zoutpl enten voor kunnen komen.

Condusie
Desitudiein 1990,zods gaepporteadin deevdudievcn 1996, is 
vcnuit het beleidsplan gsien een refaentiesitudie. Omdd a  geen 
recente gegevens zijn, ken d a e  niet waden gecctudisead. De 
doelstelling w ord echta gaedisead in het Projed Zee/vaingen, waa 
denduurpotenties richtinggevend zijn voor dedijkvastakingen.

Ambo/dingen
Acnbevden w ord  de doelstelling te vabreden ven 'instandhouden' 
noa 'behoud en vabetaing' ven de flora en fauna 
Om het effect ven de grootschdige inspanningen ven de huidge 
djkvastakingen teevduaen, w ord aanbevolen aroa vijf jaa  na 
drondng ven het projed de oevas opnieuw te inventaisaen (oa 
2007).

Dctcmcncgement 
Wet djkl engte met hoge nduurwaacten
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Weer
Warneer
Hoe
Kcder
Uitvoering
Contactpersoon

Räcties projecten 
DctcbeschikbccrheicI

gehele Westerschel de 
periodiek
trcnsectopncmen per djkvck
cd hoe
RIKZ
A. von Berchum *  (0118) 672313;
A. M . vBerchum@r i kz. rws. mi nvenw. nl
cck/isering ccn waterkeringbeheerders, Projedburecu Zea/veringen 
situatie 1990: Bureau Wccrdenburg repport 90.25
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7 Sector overige functies

In le idng

Bij d ae  secta stem doelstellingen en maatregelen bij elkca 
weagega/en. Zij zijn ds volgt te scheiden.

Doelstellingen (blz. 65 en 66 BPWS)
48) Het beleidvoa decommerddezmckA/inningin de Westerschel de 

dent cfgestemdtezijn op het mafologsch a/enwicht in de 
zmdbdms en dient gehanteerd te waden ds beheersinstrument ten 
denstevm  het vcawe^oeheer. Hierbij meg de functie waterkering 
niet waden ccngetcst en dienen de inter getijdengebeden zoveel 
mogelijk te waden gespaad.

49) Voor de korte termijn w a d t stdoilisatie ncgestreefd vm  de in de 
Westerschel de te winnen zcndhoa/eel heden op een niveau vm  
mcKimcd 2,6 miljoen m3 per jaa.

Madregelen
cj) Dejccht in het bekken zd bepakt dijven tot beheasjccht ta

redisaingvm  de natuurdoelstellingen dsmedeta voakom ingvm  
wildschcdecm delmcbouw en de watakaingen.

b) Het directe en indrecteruimtebeslcgvcn leidngen dient zo gaing 
mogelijk te waden gehouden. Dit betekent een bundeling vm  nieuwe 
leidngen bnnen de reeds bestemde infrcstructuur.

e) Bij amleg, gebruik en behea vm  kcbels en leidngen moeten de 
nadeligega/dgen voor het natuurlijk milieu en het landschepen 
m dae in  het gedng zijnde functies en belmgen waden voakomen.

d) Plaatsing vm  windturbnes in het wata en opdedoogga/dlen 
ganden of intagetijdengebieden zd in prinape niet waden 
toegestccn, tenzij km waden cmgetoond dat de ovaige functies vm  
d ae  gebeden hiavcn geen negatia/e effecten ondavinden.

e) Bij de situaingvm  windmolens dient rekening te waden gehouden 
met de belangrijke vogelfuncties vm  het gebed, met het belang vm  
de watakaingen en met mogelijke hinda voa de scheepvcat en voor 
rada en endae plaatsbepdinginstdlaties.

f) Gelet op de schaaste am geschikt zm d in het mondinggebed denen 
deh ia  aanwaigezandvoorraden bnnen het morfdogisch systeem 
vm  het mondinggebed te bijven en te waden gaesavead voor de 
vadediging en hmdna/ing vm  de Zeeuwse kust.

g) I n vaband met het behoud vm  de nduurwcaden vm  ondiep wata 
en intagetijdengebeden dient de winning vm  zm d in zcwel de 
Westascheldeds het m ondnggebedin prinape plaats te vinden 
beneden de lijn vm  NAP -5,00 meta.

h) Schelpenwinning km buiten de betonde vcawegen en a/entueel te 
vahuren vissaijpaœlen plaatsvinden in d e p w d a  beneden de gens 
vm  NAP -5,00 m.

i) Bij de aanwijzing vm  schelpenwingebeden moet rekening worden 
gehouden met vastaingvrijezones, zods b j vogelbroedkdonies en 
rustplaatsen voor zeehonden.

j) Bij devalening vm  a/entuele boorvagunningen en concessies dienen 
de dcavoor geldende procedures in acht te worden genomen, dacrbj
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dent tenens rekening te worden gehouden met de doelen en 
uitgcngspunten von dit beleidsplcn.

Andyse
I n de onderschei den doelstel I i ngen stcat de zcndwi nni ng œ ntrcd. H et 
beleidsstandpunt voor deoommerdäezcndA/inning, medein relatie tot 
het vccrwegbeheer, gaat uit ven een mafologsch a/enwicht in de 
zendbdens. Bij de vermelde maatregelen komen ook endere 
gondstoffen in beeld, namelijk olie of ges en schelpen. Primar of 
secundar worden tenens de volgende functies genoemd: natuur, 
waterkering, scheepvccrt, visserij, kcbels en leidingen en windturbines. 
Opvdlend is, dat ctelcndschcppelijkewccrdevcn het gebiedzeer 
summier wordt genoemd; een toetskeder ontbreekt d helemcd. 
Overigens geldt voor d ie maatregelen dat onduidelijk is, wat het 
gavenste doei is. Dit heeft zijn weerslcg op de keuze ven indoatoren.

De feitelijke doei steil i ngen kunnen worden getoetst met een weerga/e 
ven de zendbdens. De gekozen indocta geeft ven de zendbdens 
d leen de onttrekking weer (zendvinning). De input ontbreekt. 
Overigens wes een toetsing slechts tot 1996 mogelijk, doordat er 
dleen voa de ka te  termijn een duidelijke bovengens is gesteld acn de 
onttrekking.
De maatregelen zijn doagaens niet in een indicator te vatten.
Eventueel is een weerga/even het (in)directeruimtebeslcgvcn kcbels 
en leidingen in een indicator weer te ga/en.

Condusieen aanbevelingen
Bij de beschrijving ven doelstellingen en acnba/elingen is a  een stake 
vaw a/ing tussen een soda acn functies die het gebied vavult. Nea 
aanleiding hiavcn is dedgemeneacnba/eling, om een duidelijke 
scheiding ccn te brengen tussen maatregelen en onda liggende 
doelstellingen. Den pes ken beta uitwaking worden gega/en acn het 
begrip beleidsmonitoring.

Bij de beschrijving ven d a e  sector komen divase functies in beeld, 
maa dleen dezcnckvinningis in een doelstelling ga/at. De keuze ven 
de indicator is hiaop cfgestemd. Een acndcchtspunt is het ontbreken 
ven een norm voa demiddellcngetamijn. Momenteel ontwikkelt 
RWS Directie Zeelcnd een nieuw beleid voor etezendvinning dat vend 
2001 ven kracht is.

In deva igea/duatiew advam elddat a  nieuw beleid zou waden 
ontwikkeldvoa de winning ven schelpen. Inmiddels is deLcndelijke 
BeleidsnotaSchelpenwinningvaschenen (Hoofckcntoor 
Rijkswatastaat). Dit ba/at een toetsingkeda voa acnvrcgen voor 
ontgondingvagunningen tot winning ven schelpen. Dénotais gel d  g 
tot 2010, in 2005 zd een tussentijdse a/duatie waden vazorgd. De 
hoa/eelheid gavonnen schelpen ken ds indicator waden opgenomen.

Ovawogen ken worden ook een indicator voor kcbels en leidngen op 
te nemen, bij voorbeeld het (in-)directe ruimtebeslcg. Voor het beleid 
ven deWestascheldeis het zea ccn teba/elen een Icndschcpsvisieop 
te (laten) stellen, deds toetsingkeda ken fungaen bij deacnvracg 
voor bouwva gunni ngen ven bijvoabeeld bebouwing en windturbines. 
Het beeldkwditeitsplcn dat voor de Oostaschelde is opgesteld ken ds 
voorbeeld dienen.
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Indioctor zcndwinning

3,5

tot ad

zanchcndel
overheden

ncrm totad

O ' — C M o O ^ T L O O r ^ o o
0 s 0 s 0 s 0 s O ' 0 s 0 s 0 s 0 s
0 s 0 s 0 s 0 s 0 s 0 s 0 s 0 s 0 s

Doelstelling
48) Het belddvoor decom rm dëlezcndvinningin deWesterschelde 

dent cfgestemdtezijn op he) mafologsch a/enwicht in de 
zendbdens en dient gehcnteerd te waden ds beheersinstrument ten 
denstevcn het vcCTwe^oeheer. Hierbij meg de functie waterkering 
niet waden ccngetcst en dienen de inter getijdengebeden zoveel 
mogelijk te waden gespcad(dz. 65 BPWS).
(Voor de korte termijn wordt stdd lisd ie nagestreefd van de in de 
Westesdielde te winnen zaïdhoe/eelheden op een ni vécu ven 
madmad 2,6 miljoen rrf p e  ja e ; biz. 64 en 65 BPWS).

Toelichting
Omdat e  b j de doelstelling een nam  is gesteld met betrekking tot de 
zcndwinning is d se d s  indicator gekozen.

Gondusies
De gavennen hoa/eelheden zend bedroegen gedurende de periode
1990-1995 meestd minder den de limiet ven 2,6 miljoen m3. In 1993 
echter vond e  een overschrijdng plaats ven 718.000 m3. Het 
overgrote deel ven de gavennen hoa/eelheden (per¡ode-gemiddelde is 
87% ) wee bestemd voor dezcnchcndel.

Acnbevdingpn indocta
Ais gego/ensvoorziening is gaveerborgd, w ad t voortzetting ven de 
huidige m onitaingem ba/den. Overigens is de gepresenteerde 
zcndwinning een onderdeel ven een totde zendbdens, devoorziet in 
beleidsmonitoringvcn de doei stel ling. De inleiding op d a e  sector gaat 
hier nada op in.

Ddcmaicgement 
W d  hoa/eelheden govonnen zend
Wae gehele Westaschelde en mondingsgebed (beheasgebed RWS

Directie Zeel end)
Warnea jaoi ij ks
Hoe meldng ven va  gunni nghouda cm  va  gunni ngvalena
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Kader
Uitvoering
Contactpersoon

Räcties projecten 
Dctcbeschikbccrheid

wettel i j ke ver pi i chti ng 
Rijkswaterstaat dredieZeelcncl 
mw. S.W.E. Huijs « (0118) 686355;
S. Huijs@dzl.rws.minvenw.nl

Bcgger-, stort- en zandwinhoa/eel heden in de Westerschelde 1955- 
1998
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8 Condusies en ccnbevelingen

8.1 Inleidng

De monitoring met beleidsindiocitoren blijkt een goecte methocte om 
nategccn of beleidsdoelstellingen gehcddzljn. Het geeft niet 

dleen een mogelijkheid om terug te zien of het beleid effectief Is 
gefeest mea ook entwoord op de vrccg of het beleid bijgestuurd of 
herzien moet worden, of er behoefte Is ccn beledsindoctorav 
onderzoek , of er meetprogemmefs moeten waden gestat en of a  
adíes In het cctlepicn opgenomen moeten worden. 
Debeleidsa/duatlemcckt d ae  espadon pa seda inzichtelijk. 
Dacrnccst zijn knelpunten geslgndead en waden ccnba/eüngan 
gedccn voa het vavdgven de beleidsa/duatle en -monitoring. D ee 
zijn ccn het eind ven dit hoofdstuk opgenomen.

8.2 Condusies per sector
Hlaonda zijn pa seda de doelstellingen (cursief) uit het Beleidsplan 
Westascheldeweagega/en In del Inka kol om. De condusies uit de 
beleidsmonltorlng steen In de rechtakolom. Dcabij Is devdgordevcn 
Indcataen aangehouden zods In devasdnlllendesedoren. Achta 
elke doelstelling stcat een vawljzlng naa de rela/cnte condusies ven 
¡ndoataen. Achta elke condusle een vawljzlng naa de betreffende 
doelstelling Algemene condusies, knelpunten en ccnba/ellngen zijn 
ccn het eind ven elke seda opgenomen.

SECTOR SCHEEPVAART EN ZEEHAVENACTIVITEITEN

Doelstellingen:

1 ) Wacrborgen van de hoofdfundi e scheepvccrt en 
ven de vertind ngen ven en neer de havens in het 
Westerscheldegebied. Deverdepingvcn de 
Westerschelde, maekt hier, onder voorwoorden, 
deel ven uit. - al), c2)

2) Weer mogelijk versterken ven de eoonomisehe 
fundi e ven dehoofdtrensportes door aonpessing 
ven havenfedi i feiten cm  technische en 
eoonomi sehe ver mderi ngen in dezeescheepvccrt. 
V al), d2.)

3) Bijzondereaondccht voor een scmenhmgend 
vdücpddsbddd wccrin de vdgendemadregelen 
(ziemadregel 3 t/m  9) onderzocht en zo nodg  
nader uitgeA/erkt denen te worden. - d3), a i)

Condusies:

al)Detotdegoederenoverslcg in deha/ens in het 
Westerscheldegebied is decfgelopen jcren 
toegenomen. Het ccndeel in goederenoverslcg ven de 
Scheldeha/ens in het gebied Hamburg - Le Ha/re volgt 
hetzelfde verloop. - 1), 2)

c2) De werkgelegenheid in het Scheldebekken is vrij stcbiel. 
De Icatstejcren is een lichte toename opgetreden. - 1), 
2)

a3)ln de begin jcren negentig is het ccntd onga/dlen met 
ernstige schede cfgenomen terwijl het tatad ccntd 
onga/dlen per cfgelegde kilometer toenam. Er zijn 
(nog) geen actuele gega/ens beschikbccr. - 3)

a4)Er zijn geen actuele gega/ens beschikbccr ven 
risioooontouren. Derisico-contourlijn ven 1996 rackt 
het lend op sommige punten.- 3)

Algemeen
De economische positieven deha/ens in het Scheldebekken is delaatstejcren versterkt. Het veiligheidsbeleid ken 
niet met actuel e gega/ens worden getoetst. De acties in het actieplcn betreffen uitsluitend het semenhengend 
veiligheidsbeleid. Reoente ontwikkelingen ds de verdieping 48 '/43 ' en deacnlegvcn de Westerscheidetunnel zijn 
hierin nog niet geïmplementeerd.
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Aaibevdingen
Dedodstdlingen voor d e fu n c tie va  hoofdtrasportcs en ha/ens en voor het scmenhcngend vdlighddsbddd 
zijn in zeer dgemenetermen geformuleerd. Er zijn geen streefwccrden benoemd. V o a  een effectia/ea/duatie 
dienen de doden v o a  dekorte, m idddlcngeof Iengere termijn oonaeet geformuleerd te  waden bijvoorbedd 
ccn dehend ven weerden of normen v o a  degrod v a i zeehcvencctivitdten, werkgdegenhdd en risiconormen 
Voor het cctieplcn wordt a a b a /d e n  om nieuwe actiepunten te  formuleren dezijn  cfgestemd opdehu idge  
situatiemet betrekking to t vdligshddscspecten en hoofdtrenspates in rda tie to t bovengenoemde reœnte 
ontwikkdingen.

SECTOR ECOLOGIE EN WATERBEHEER

De dgemene dodstdling\s ds volgt gefamuleerd: 'Het bdeid ten cmzlen ven de Westerschddels gericht op 
behouden versterking ven denduurfundie, venwegehet estucrienekcrckter ven degadênten, ven de 
morfdogschedyncmiek en ven dedccrmeescmenhcngendecqudischeen terrestrische 
levensgemeenschappen' (blz. 40 BPWS). De dgemene dodstdling is uitgeverkt in vier subdodstdlingen: 1) 
zuurstof- en nutriëntenhuishoudng, 2) mi croverontrd ni gingen, 3) waterbodem en 4) morfdogische structuur
en dynamiek.

Doelstellingen: 

Zuurstof- en nutriëntenhuishoudng (blz. 41 
en 42 BPWS)

Korte termijn:
4) Degeleiddijke overgengzones, zods dezout-zoet 

gcdën t en de dccrmeescmenhcngendegad enten 
in de cqudische en terrestrische 
levensgemeenschappen denen te worden 
gehendhadd. - b l 1), b!3)

5) Zods is ccngegsven in de Derde Nota 
Wderhuishoudng denen de fosfademissie en de 
stikstofemissiemet aroa50% verminderd te 
worden ten opzichte ven 1985 venui t de d  verse 
bronnen. Het gehd te cm  zwevend stof en 
zuurstofbindende stoffen dent eveneens te worden 
gereduoeerd. - b3)

6) In hef overgenggdded rivier - estucrium dent de 
cbsd ute norm voor het zuurstof gehd te ven het 
wder ven 5 mg'! te worden berd kt. - b l)

7)  De eutrofiêringverschijnsden in de kustzone ven 
het Westerschdde-estucrium denen te worden 
verminderd - b3)

8)  Ten acnzien ven de baderidogschegsstddhdd 
dentoverd dekwditdtsdodstdlingvoor 
zwemwder te worden berd kt. - at)

9) De dversitdt ven de bodemderengemeenschep in 
het oostdijk ded ven de Westerschddemoet meer 
gaan lijken opdenduurlijkesitudie. T weekleppige 
bodemd eren, zods het nonnetje en destrendgeper, 
moeten betere overlevingkcnsen krijgen. In het 
westdijk ded denen kreeft- en 
noordzeekrcbpopuldies terug te keren. - b i l ) ,  b l  3)

10)  Deoostdijkeicagvzdergddeden moeten 
cmtrekkdijker worden gernecki ds kinderkemer 
voor pidvis en ganden. - d2)

11 ) Dekens op visziekten m od worden 
feruggectongen. - b l 4)

12) Dehcge troebdhddin het oostdijk ded ven de 
Westerschdde wordt deds veroorzcckt ebor 
ongæui verde lozingen en deds door 
speaestortingen. Een vericgngven d t  
trododingnivecu is gewenst en ken worden berd kt

Condusies:

b l ) Steeds meer zuurstofgehdtes voldoen ccn de 
gestdde norm ven 5 mg/l . Namoverschrijdngen 
treden voord 's zomers op in het meest oostdijk 
ded v a i deWesterschdde. Overigens is de 
gestdde norm ds natuurlijk referentienivecu 
discutcbd. - 6), 14)

b2) Detrekvissoorten (a iadom evissoaten) in het 
Schdde-estuaium lijken toe te  nemen. Rivierprik 
en Spiering zijn quaccntdlen debdaigrijkste 
soaten. Sinds 1996 is de Fint zich sterk ccn het 
uitbrdden. - 15), 24)

b3) De emissiedodstdling v o a  stikstof v o a  de korte 
en mi dddl enge termijn is v o a  deindustride 
lozingen gehadd. V o a  fosfaat is dleen de ka te  
termijn dodstdling gehcdd. Deemissievai 
aiderebronnen is niet gd'nventaiseerd.- 5), 7),
13)

b4) Emissies (aOorgaiischemicroverontrdnigingen: 
metden: Dereductiedodstdlingen voor de emissie 
op k a te  termijn zijn voor kwik, chroom en nikkd 
niet berdkt; v o a  5 aidere metden w d. De 
dodstdling v o a  2001 w a d t dleen v o a  aseen 
gehcdd.

Extrcheerbaeorgcnische chloorverbindingen en 
benzeen: dedodstdlingen v o a  1995 en 2001 zijn 
gehcdd.

Pdycydische aomatische koolwaterstoffen (PAK' s): 
de korte en mi dddl enge termijn dodstdling is 
gehadd.

Bovengenoemde resultaten betreffen dleen de 
emissieuit industridebron. Deemissievai a d a e  
bronnen is niet gd' nventaisead.- 16), 25)

b5) Een indioatie ova  deopgdoste gehdten T BT 
ontbreekt. T BT - gehdten worden niet regdmatig 
gemeten in deWestaschdde. -18),21 )
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door redudie ven stortingen en ongæuiverde 
lozingen. - b l3)

Midddlcngetamijn:
13) Er dient een verdere redudie ¡dccts te vinden in de 

gehdten ven fosfed- en stikstofverbindngen (met 
respedievdijk 75% en 70% ), zwevend stof en 
zuurstofbindende stoffen. - b3)

14) De zuurstof gehd ten in de rivi er, het
overgençpgdd eden de Westerschd de dienen de 
nduurlijkereferentieA/ccrde(> 5 mg'!) te 
benaderen. - b l)

15) Inde (Wester)schdde wordt de terugjreer 
ncgestreëfd ven cnadome vissoorten, zods d  ft, 
fint, steur en zdm. Dit zijn vissen d e  (periodek) 
venui t zee neer h d  zode bovenstroomse gdd ed 
trekken om deer te pad en. - b2)

b6) De reductiedoelstelling voor 1995 v o a  Pcb's in 
bodemdieren is niet gehcdd. Op basis ven een 
endyseven PCB gehdtes en endere persistente 
orgcnischeverbindngen (Pck's) in la /a d e  
orgenismen is een ddendetrend vastgesteld.- 20),
26)

b7) Het ccntd g e td d e ze e h a d a  in het 
Westerscheldegebied is delaatstejcren 
toegenomen. Dit geldt ook v o a  het ccntd in de 
gehele Delta Debelcngrijksteoorzcken voor de 
toename ven de populatie in dehdeD d taz ijn  de 
verbeterdereproduktie en ovala/ing, immigratie 
en rehcbilitatievcn zieke zeehonden. De 
zeehondenpopulatiein de Delta is nog te  kien om 
te  spreken ven een la /asva tba e  populatie. - 24)

miaoverontreinigngen (blz. 44 en 45 BPWS)

Korte termijn:
16) Debdcstingmd onorganische 

microverontrdnigngen dent m d  ten mi riste 50%, 
ten opzichte ven desitudie in 1985 te worden 
verminderd De organische microverontrdnigngen 
moden m d  ten minste 50% te worden 
gereduoeerd. Voor een aantd stoffen g d d  een 
redudiem d 90% . - b4)

17) In h d  oostdijk ded dent een
bodemd erengemeenschep terug te keren d e  meer 
pest bij denduurlijkesitudie. - b l 1)

18) In h d  westdijk ded dent een levensvdbere 
popul d ie  terug te keren ven depurperslck, een 
bodemd er d d  ds een indodor w ord  acngemerkt 
voor de dfeden ven orgenotinverbindngen. - b5), 
b i l )

19) Effeden op de voortpi enting ven bodemd eren- en 
visdende vogds denen te worden voorkomen. - 
b l 1), b l2 )

20) DePCB-gehdten in bodemd eren denen m d  80% 
te worden gereduoeerd - bó)

21 ) De TBT-gehd ten moden worden gereduoeerd tot 
0,001 pg'l. - b5)

22) H d  çphd te cm  microverontrdnigngen dent zo 
laagtezijn, d d  dehuidge, r d d id hoge, frequentie 
ven ziekten bij pldvis in h d  oostdijk ded 
aanmerkdijk wordt verkldnd - b l4)

23) Picnten ds Icmsoor en zeekrad en organismen ds 
mossden, denen aan de gestdde normen voor 
mensdijkeoansumptietevoldoen. - b l8)

Middälcrgetermijn:
24) H d  streven is gericht op een estucrium m d  

zodanige wder- en bodemkwditdt d d  cteegean 
bdemmeringmeer vormen voor de optrek ven 
zoutwdervissoorten, zods de d  ft, fint, steur en 
zdm, noa dein zod  wder gdegen padgebieden 
en d d  er weer een levensvdbere popul d ie  ven de 
zeehond aanwŒi g  is d ee r ven ndure thuis hoort. - 
b2), b7)

25) De lozi ngen ven (cn-)orgoni sehe
r v i i  / zor / ~\ n ' h r / aJ  f w  / ~i  \ a \ / / v r r v w - n ^ l

b8) De dodstdling voor bodemkwditdt voor 1995 is 
niet gehcdd. Vedd voldoet echter 95 % ven de 
bodemmonsters w d (Wesseli). Klasse III speae 
wordt in wissdende, meer geringe mate 
cengetroffen. Na 1995 is geen klasse IV-speae 
meer cengetroffen. Voor deplcnperiodevcn de 
vierde Nota Waterhuishoudng is een herziening 
ven deklcsse-indding en beoordding ven 
bcggerspeae voorzien- 27), 29)

b9) De ver enderi ngen in creden vdlen d ie  binnen de 
onnajwkeurighddsmcrge. De morfologische 
proœssen moeten op I enge termijn 
gd'nterpreteerd waden. Hierdoor zijn geen hade  
condusies te  trekken. De ingezette ontwikkding, 
bestccnde uit een verstdling v a  het 
bodemprofid, met e a  to a c m e v a  het 
geu laaecd , grotere a  hogere p la ta , a  e a  
c fn cm e va  het aead a d e p  water a  s likka , is 
onveraderd. - 34), 35), 39), 45)

blO) D e to a c m e v a  depicathoogtedezich na 1960 
heeft vo ag ed aa  is sinds 1995 onderbroka. De 
oorzcck ligt in het westdijk ded. In het m id d a  a  
o os ta  zet, n a e a  kortstondigeverlcging, de 
ophoging weer doa. D e to a c m e v a  de 
picathoogteis e a  indaatievoa e a  c fn cm e va  
demorfdogischedynamiek in deWesterschdde. -
32)

b l 1) Natuurfunctie/eoosysteembeoordding: voor het 
b e o a d d a  v a  het eodogisch fu n c t ia e ra  is in 
de vorige a/duatie de AMOEBE ds indoator 
gebruikt. Ved dodstd linga  die a d a  ecologisch 
fu n c t ia a a  zijn gaagsch ik t ku n n a  met de 
AMOEBE niet c fd o a d e w a d a  getoetst doordat 
voor v a s c h illa d e s o a ta  g e a  to a d  k a d e  
monitoringsprogremma's bestca. Ook zijn 
sommige AMOEBE soorta  v d g a s  dehuidge 
inz ich ta  niet vddoaderep resa ta tie f voor het 
ecosysteem v a  deWestaschdde.. - 4), 9), 17),
18), 19), 34), 35), 39)
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microveontrenigngen worden verregaand 
gereduoeerd (onorganische50-90% ; organische 
a roa 90% ). - bá)

26) DePCB-gehdten in bodemd eren denen m d  ten 
minste 90% te worden beperkt. - bó)

wcterbodem (blz. 46 en 47 BPWS)

Korte termijn:
27) Er wordt naa gsstredddd debodemkwdi teit ven 

h d  estucrium ni d  verder verslechtert. - b8)
28) Debaggerspede ven loodies waa d  recte lozingen 

pladsvinden dent beneden de todsingpwaade te 
komen. Dit houd in d d  de bagger sped e den onder 
voorwaaden ken worden verspreid. Bij 
overschrijdngvcn detodsingpwaadeis
verspre cSng ni d  gewenst. - b l5)

Middälcrgetermijn:

29) H d  streven is geicht op h d  bereken ven een 
nduurlijk niveau ven de bodemkwditdt in h d  
estucrium. - b8)

30) Voor de kw d ite t ven de bodem op d e  loodies 
waa d  rede lozingen pladsvinden, wordt de 
dgemenemilieukwditet ncgsstredd De 
bcQjespeaeis den vrij inpesbaa. - b l5 )

morfologische structuur en dynamiek 
(blz. 48 BPWS)

Korte termijn:
31 ) In stond houden ven de vccrweg op

oveeengekomen depte. - bló), al), dZ), d3), a i)
32) Zoved mogdijk in stond houden ven denduurlijke 

morfdogsche dyncmiek op h d  huidge niveau. - 
blO)

33) M i ni md i sering ven h d  onderhoudsbegjerwerk, 
mede ter beperking ven de verspre d ng ven 
veontrenigngen. - b8), bl5), b21)

34) Hendhavingophd huidge niveau ven h d  cread 
en nduurwcerden ven ondepe gdd eden, 
integdijdengddeden en schorren, geicht op h d  
behoud ven dekindekemefundie, devogdfundie  
en de fundi e ds rustgdded voor zeehonden. Voord 
in h d  westdijke ded zd d t  h d  resultad moden 
zijn ven denduurlijkedyncmiek (proossbeheer). In 
h d  meer kunstmdige oostdijke ded zd h d  op 
technische wijze beschemen ven h d  bestemde 
ruimtdijkepetroon onvemijddijk zijn.
Nduurbouw, onde m dee  ds oompensdie voor 
h d  velies cm  aead, km  hiebij noodzekdijk zijn.
- b9), b l 1), b l2)

35) H d  voorkomen van eosie van vooroeves- en 
schorgddeden. - b9), b l 1), b!2)

36) Hmdhaving van h d  keend vermogen en stcbilitet 
van dewdekeingen. - b!9), el),d2)

Middälcrgetermijn:

37) Instmdhoudngvm de vccrweg op

b l2 ) De effecten op de voortplenting ven
bodemdieren- en visetadevogds kunnen niet 
worden w e a g e g a /a  door een indootor, omdat 
er nog geen monitoring bestaat om de 
voortplcnting en het broedsuoaes te  meten. - 19),
34), 35), 39)

b l3 ) Dodstdling 4, 9 en 12 zijn zeer dgemeen gestdd. 
Condusies kunnen daarom dleen ven dgemene 
aard zijn. De gdddd ijke  overgangszones zijn sinds 
1985 niet aantoonbaar veranderd. De 
waterkwditdt is verbeterd. Ten aanzien ven de 
troebdhdd gddt dat er slib is verwijderd uit het 
systeem en in de bovenaanvoer ven de rivi er 
minder slib aanwezig is. Om de effecten ven het 
bdd d  meer drect te  meten, zullen er concretere 
doden moeten waden gestdd. Vervolgens 
kunnen d e rd a /a te p a c m e ta s  waden gemeten. 
- 4), 9), 12)

b l4 ) Dodstdling 11 en 22 betreffen visziekten en de 
rdatiemet verontrd ni gingen. Destdlingen zijn 
wenig  concreet en niet meetbaa. Het is niet 
mogdijk binnen deWesterschddeeen rda tie te  
leggen tussen visziekten en oontcmincnten in het 
water. De reden is, dat vissen zich verplaatsen en 
slechts een gededtevcn hun la/en in de 
Westaschd de vald ij ven. In dgemenezin ken 
men stdlen dat indien het systeem m inda wordt 
vavuild  dekens op visziekten cfneemt. De 
milieukwditdt(limmissie) ka i men toetsen aan de 
h a d  v a  m ilieukwditdtsdodstdlinga v o a  de 
Westaschd de. - 11), 22)

b l5 ) Dodstdling 28 a  30 v d la  onda het la d d ijk  
bdd d  voor bcggaspeae. In dev iadeN o ta  
watahuishouding is geoondudead, dat het bddd  
v a  de dade  N ota i nzeke vaw ij da i ng v a  
bcggaspeae, a  v a  de Evduatie Nota W ata  
inzekesaa ing  v a  watabodems, niet is 
gaedisead. Voor d e p la p a io d e v a  dev iade  
Nota watahuishouding (1998-2006) is ondam ea 
in e a  h a z ia in g  v a  de klcssaindding a  
b e o a d d in g v a  bcggaspeaevoorzia. D a e  
d odstd linga  zijn e a d a  m aatregda d e d s  dod 
devabe ta ing  v a  dewatabodem kwditdt 
h ebba  (z iedodstd linga  27 a  29). - 28), 30)

b ló ) Dodstdling 31 a  37 zijn niet goed in indaatora  
w ea  te  g a /a . D a e  dodstd linga  w a d a  bij 
voo rka r bij de secta Scheepvaart a  
Z ee ha /a cc tiv itd ta  gaoem d. Het zijn zea 
prcktischedodstdlinga, e a d a  m cotregda om 
a a h ta lig g a d e d o d a  te b a d k a  zods het 
wacrborga v a  de hoofdfuncti e scheepvaart a  
vo ldoadevd lighdd. - 31), 37), 1), 2), 3)
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overeengekomen depte
• wccrbij h d  ondehoudzo geingmogelijk is, d d  wil 

zeggen, minimad bcgprwerk en kosten;
• wccrop een veilige veert mogelijk is, d d  wil zeggpn, 

mi ni md e stroom- en dwersstroomhinde. - b ló )
38) Hcndhavingvcn keend vermogen en stcbilitet ven 

dewdekeingen. - b l9), el,d2)
39) H d  hendhaven cq. hestd en vestekingven m d  

neme de vdgende nduurlijke estucriene 
kerekteistieken:

• de pad- en kindekemefundie voor vissen en 
ganden;

• de overwintering-, doortrek-, broed- en 
foeregeerfundievoor vogds;

• de aamwŒipmdd von milieutypen d e  de ovegamg 
von zout noa zod  milieu weerspiegelen, te wden 
schorren, intergdijden- en ond epwdergebieden 
m d  dedccrbij behorende levensgsmeenschcppen;

• een nduurlijk tempo ven veri end ng ven de 
schorren: m d  neme versndde 
verslibbing'verzcndngvcn h d  Lend ven Sadtingjme 
en verzendngven hdZw in  moden worden 
voorkomen;

• een dyncmisch en meervoud g  geulensysteem. 
Uitsluitendlokad en oostdijk ven demeridem ven 
4° oosterlengte (oostdijk ven Hcnsweert) megaam 
dŒekcrckteristiek ten gunste ven de vier 
voorgamdekcrckteristieken, een legereprioritdt 
worden gegeven. - b9), b l 1), b!2)

40) Een optimd e benutting ven debcggerspeaevoor 
dezendbehodte, voorzover cm  de voorgamde 
dodstdlingen geen dbreuk w ord  gedem. - b20), 
fl),f2)

b l 7) Dodstdling 8 en 10 zijn von toepassing op a id a e  
sectoren resp. Recreatie en Vissaij. -8) 10)

b l8 ) Dodstdling 23 betreft het risico v a  consumptie 
v a  zeeplaten a  -diaen. C acretenorm  is de 
norm voor mensdijke consumptie. Met e a  gaicht 
monitoringsprogremmais toetsing middds e a  
indiaator mogdijk. -23)

b l9 ) Dodstdling 36 a  38 h o ra  thuis bij de secta 
w a ta k a in g a . H acha /ing  v a  het k a a d  
v a m o g a  a  de stcbilitet v a  de w a ta k a in g a  
wordt gaedisead middds het project 
Zea/va inga a  het la d d ijk  programma voor 
zadsuppleties. - 36), 38), 46), 47)

b20) Dodstdling 40 h o a t thuis bij de secta O vaige 
Functies. -40), 48), 49)

b21) Dodstdling 33 is niet concreet maa heeft ds 
cch ta ligg ad  dod het b e p a k a  v a  
v a a trd n ig in g a  a  het ecologisch 
fu n d ia a a /n a tu u rw a a d a . E a  indoator in de 
vorm v a  hoa/edheda bcggaspeae is d akb aa . 
- 33), 27), 28)

Algemeen
K a m a k a d v o a  de sub dodstd linga  is ded ivas itd t a  d e v e d h d d a a  rdaties met a d a e s e c ta a ,  E a  
h d d a  a d a s c h d d tu s s a  (sub)dodstdlinga a  onda liggadeproœ ssa  a  tussa  dodstd linga  a  
m aatregda ontbreekt. Debdddsmonitoring wordt daadoa  a  door gebrek c a  concre te fam u la inga  
bem odlijk t. In e a  a a td  dodstd linga  met betrekking tot dem ilieukwditdt zijn no rm a  o p g a o m a  uit de 
dade  Nota watahuishouding. Inmiddds is d e v ia d e N o ta v a  kracht ga/vorda, met deds a d a e  
nam w eerda, Dit is r d a /a t  bij em issiaorm a v a  nutriënta , m icrovaontrdnig inga a  de norm voor 
tributyltin a  bodemkwditdt. In a d a e g a /d la  d a t  de refaatia/vaerde kritisch bekeka te w o rd a  zods bij 
het zuurstofgehdtea  het troebdhddsnivecu. Ook natuurlijke re fa a tia /va e rd a  voor b ijvoabedd cquatische 
a  tarestrische la /asgem easchcppa a tb re k a  w a a d o a  de dodstd linga  voor natuurw aada a  
ecologisch fu n c tio n a a  cbstrcct b lijva .

Aabevdingen
Ved dodstd linga  in d a e  sector zijn te  concretisaa met regiondeof la d d ijk e n a m w a a d a  voor w ata- a  
bodemkwditdt a  re fa a tia /v a a d a  (eootopa) voor geomafologische structuur a  dynamiek. De 
d odstd linga  voor em issiaeductieva nutriën ta  a  v a a trd n ig in g a  hebba  ds uitdnddijk dod het 
v a b e ta a  v a  d ekw d itd t v a  het w ata  zocbnig dat d t  vddoet c a  dem ilieukwditdtsnorm a. E a  toetsing 
v a  degem eta  g e h d ta  in het watasysteem (immisia/vccrda) c a  m ilieukwditdtsnorma is e a  
wacrda/olleindiaator. E a  goede milieukwdiltdt is ta /a s  e a  radvoorwaerdevoor het eodogisch 
fu n c t ia a a  v a  het systeem. V a d a  zijn eootoopbeschrijvinga (natuurlijkere faatia /vaerda) noodzekdijk 
v o a  het toe tsa  v a  ecologisch func tionaa . Morfdogischeproœ ssa m oe ta  op la g e ta m ijn  
gd'ntapre tead w a d a .  V o a  deaapek  in de vorm v a  acties in het actiepla is inzicht in de c a d a  om va g  
v a  d eb ro nn a  v a  emissie v a  probieemstoffa noodzekdijk.
Nieuwe acties d ia a  bij voorkar cfgestemd te w o rd a  op la d d ijk  bddd, de acties in het Schdde Actiep la  

v a  de ln tana tiadeC om m iss ie ta  Beschaming v a  d eS ch d de a  gr ootschd i ge pro jecta  in de 
Westaschd de.
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SECTOR RECREATIE

De dgemene dodstdling is ds volgt geformuleerd: 'Hd beleid is er in zijn dgemeenhdd op gericht de huidge 
recredievemogelijkheden minimad op hdzdfde niveau tehcndhaven en deer weer nodgdenoodzckelijke 
voorwoorden voor tescheppen. Dccrnccst is h d  beleid erop gericht om beperkte uitbrddngven de remedie 
toetestcm  in degevdien wacrin d t  nadwegngven dierdeventebdengen wenselijk wordt geaoht' (blz.
51 BPWS).

Doelstellingen:

41) Uitbrddngven derecredieis in begnsd en na 
dwegngven dierdeventebdengen mogdijk in de 
gebieden waarvcn op de kaart is aongeduid d d  
remedid medegebruik aonvccrdbccr is. De overige 
gebieden zijn in verbendmd nduurwccrden en 
enderebdengen ni d  geschikt voor remedid 
gebruik. Inden dergdijke gebieden thais wel voor 
remedie gebruikt waden, zd in gevdien wccrin d t  
oonfliden m d  aidere fundi es tot gevolg hedt, 
gestredd waden nam dlddende voazieningen in 
dencbijhdd. - cl), c2)

42) Gestredd wordt nam behoud en wam mogdijk 
verbredngven destrenden wam d t  uit toeristisch- 
remedid oogpunt wenselijk is. - d3)

43) H d  b d d d  is gericht op een zodanige verbdering 
va i de wderkw ditd t d d  ook bdere 
bcBisvoawccrden voor h d  remedid gebruik 
worden gemeëerd c4)

Condusies:

c l) ln  1990 en in 1998 zijn tdlingen u itg a /o a d von het 
recreatief medegebruik in deoa /ageb ieda  en 
platen van de Westaschdde. In bdde jaen  is een 
ccnzienlijk paœ ntcge recrecnten getdd in gebieden 
die niet geschikt worden geacht voor recreatief 
medegebruik. - 41) 

c2) Het ccntd ligplaatsen is ven 1990 to t 1996
toegenomen met 19% . Het grootsteacnded wordt 
g d a /a d  door veste ligplaatsen. Deontwikkdingen 
p a  ho/en zijn doorgaans conform het bdddsplcn 
wccrin een "bepaktetoencme" wordt toegestacn. 
-41)

c3) Het oppavlckte droog strend in de monding ven de 
Westaschdde is sinds 1990 iets toegenomen. Dit is 
in ovaeenstemming met de dodstdling uit het 
bdddsplcn. - 42), 46) 

o í ) In 1996 en 1997 is dezw em w atakw ditd t op 1 
loootieonvddoendeba/onden. In 1998 zijn d ie  
looaties ds voldoendebeoordedd. Vcncf 1998 
wordt dezw em w atakw ditdt beta in bedd
gebracht omdat dleen op looaties wordt 
bemonstad w aa  dccdwakdijk wordt gezwommen. 
- 8), 43)

Algemeen
Zowd in de dgemene dodstdling ds in dedccrvcn cfgddde doden ontbreekt het ccn een nadaespeafioatie 
ven doden voor de vaschillende vam en v a i recreatie. Bovendien kunnen conflictsituaties a ts ta a  
bijvoorbedd tussen scheepvccrt a  watasport of vablijfsrecreatieen natuurwccrden. Er is behoefte c a  
ruirmtdijk b dd d  weernaspeafiekeindaatoren ontwikkdd kunnen worden.

Aabevdingen
Demethodek v a  tdlingen v o a  recreatief medegebruik in deoa/agebieden a  p la ta  v a  de Westaschdde 
d ia t  optimad cfgestemd te w o rd a  o p h e tza a in g sb d d d . V a d a  d ia t  de invloed v a  
w easom stad igheda in de i n tapr et oti e mee te  w eg a . V o a  het a a td  ligplaatsa in jach tha /as is vo lgas 
het b dd dsp la  e a  ” bepakte toacm e" toegestaa. A a b a /d a  w a d t d e z e ta m te k w a tif io a a , zo 
mogdijk p a  jcch tho /a .
Nieuw te fa m u la a  acties in het actiepla z u lla  deu itvoa ing a  o a trd e (m a ita in g )  v a  het 
zonaingsbddd m oe ta  a d a s te u n a .
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SECTOR VISSERIJ

De doelstellingen met betrekking to t de visserij zijn cbstrcct geformuleerd. Zezetten in op het scheppen ven 
potenties voor devisstend en v o a  de functieva i het gebied ds kinderkamer. Dacrmeeligt a  een relatiemet 
de secta Ecologie en waterbeheer.

Doelstellingen:

44) Herstel ven gunst!ge voorwccrden voor kw d itd t en 
kwentitdt ven de visvengpt en deer mee ven de 
kustvisserij ds bedrijfstck. - d l)

45) Waarborgen ven dekraamkemerfundie en de 
eoonomi sehe betekenis ven d t  potentied. - b9), d2)

Condusies:

dl)Voor tong is devaigbacrheid het grootst in het 
midden v a i de jaen 90. V o a  schol fluctueert de 
vagbaerheid. De vagsten v a  kcbeljcuwzijn in 
1997 a  1998 opvdlend hoog. Dit oarespadeert 
met het beeld in de kustwateren. - 44).

d2)Voor het fundi ae ren  v a  de
krcam(kinder)kcmerfundieis nog geen geschikte 
indiaata voah ad en . - 10), 45)

Acribaren ngen
Deindioota visvagsten k a  geoptimdiseerd worden doa  aavullende informatie v a  het RIVO. Het 
beschikbacr meken v a  d egega /as  vereist echter e a  finaaeringsbra .
Deresulta ta v a  het monitoringsprogremmava devaruim ing (48 '/43 ') v a  de Westerschelde a  e a  studie 
v a  het RIKZ nea dekraamkam erfundieva deWesterscheldebieda dem ogdijkhdd om e a  ind iada  vo a  
de dodstdling krcam(kinda)kamafundienader uit te w a k a .  C a a e e t zou d t  ku nn a  zijn het aead dat 
fungeert ds opgrodgebied v o a  v issa  a  g a n d a .
D e im p le m a ta tie va  deEvduatieNotaZea a  Kustvissaij a  cfstemming met wetga/ing in Bdgiëzijn 
ingrediënta v o a  adies in het A d ie p la  o m te k o m a  to t conaeet vissaij bddd  v o a  de Westaschd de.

SECTOR WATERKERINGEN

In de hoofddodstdling v a  het b dd dsp la  w a d t hed dgem ea gestdd: 'Het bdengven dewderkeringen 
dent teworden gewaarborgd'. Bij de se da  Ecologie a  watabehea wordt iets duiddijka gefamulead: 
'Hcndhavingvcn h d  kerend vermogen en stcbilitet ven de wderkeringen' (dodstd linga  36 a  38, zie b l 9).

Doelstellingen: Condusies:

46) In verband m d  de gæcmenlijkebdengen vai 
wderkering remedie en nduur denen de 
eroderende zend ge kusten in h d  mondngpgdoied 
zoved mogdijk herstdd te worden doa  middd ven 
zendsuppidies. - e l)

47) Voor zover h d  wderkeringpbdcngnid wordt 
geschaad dent de keuze ven toe te pessen 
oeververdedgngpmderiden bij reoonstrudies en 
nieuwbouw mede dgsstemd te waden op h d
i nstendhouden ven flaaen fauna in de 
intergdijdenzones. - e2)

el)Sinds 1990 w a d a  deovaschrijd inga v a  de 
kustlijn d.m.v. zadsuppleties hastdd. Het lukt 
(nog) niet om ovaschrijdinga v a  debcsiskustlijn 
te v o a k o m a . Het a a td  ovaschrijdinga v a ie a t 
p a  jacr a  wordt mede bepadd door de 
zadsuppleties. Uit het fd t dat het 
c a td /p a œ n tc g e  a  de anst v a  de 
ovaschrijdinga cfneemt, k a  geoondudead 
w o rd a  dat de kustaosi e gestopt wordt. - 46) 

e2) Er zijn nog g e a  gega/as v o o rh a d a  met
betrekking to t de a tw ikkd in g  v a  flora a  fa n a  op 
nieuw beklede d ijka . De dodstdling wordt echta 
gaedisead in het Project Zea/va inga, w ca in  de 
natuurpotaties rich tingga/adzijn  voor de 
d ijkvastak inga .. - 47), 36), 38)

Acnbarelingen
D e rd a tie v a  d e fu nc tie w a ta ka in g a  met ecologie a  w a takw d itd t d a t  beta uitga/vakt te  w a d a  zods 
e a  meetbca dod v o a  d e o n d a w a ta flo ra a  - fa n a
Dodstdling 47 k a  w a d a  vabreed d oa  de ta m  'in s ta d h o u d a ' t e v a v a g a  doa  'b e h a d  a  
vabe ta ing ' v a  d e f lo ra a  fa n a  V a d a  w a d t c a b a /d a  om het effect v a  d e in sp a n in g a  v a  de 
huidge d jk v a s ta k in g a  te a /d u a a  doa  aroa vijf jacr nacfronding v a  het project deoa /as  te 
in v a ta is a a .
Voor het o n tw ikkda  v a  e a  indoator voor het h a d h a /a  v a  het k a a d v a m o g a  a  de stcbilitet v a  de 
w a ta k a in g a  is in fam atieu it het project Zea/va inga bruikbcrr.
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SECTOR OVERIGE FUNCTIES

In de dod stél i ngen bij ctee sector is a  een vaw a/enhad von functies (scheepvccrt, winning ddfstoffen, 
natuurwcaden). Alleen dezendwinning is duiddijk uitga/vakt..

Doelstellingen:

48) H d  b d d d  voor de oommera de  zcndwinning in de 
Westerschdde dent dgsstemd te zijn op h d  
morfdogsch evenwicht in de zendbdens en dent 
gehenteerd te worden ds beheersinstrument ten 
denste ven h d  vaerweçpdheer. Hierbij megde 
fundiewderkeringnid worden ccngdcst en 
denen deintergdijdengebieden zoved mogdijk te 
worden bespaard. - f l)

49) Voor de korte termijn w ord stcbilisdie ncgsstredd 
ven dein de Westerschdde te winnen 
zendhoevedheden op een niveau ven mcpdmad 2,6 
miljoen rrf per jaar. - f2)

Condusies:

f l )  Dit is een bdddsvoornemen dat in dodstdlingen 
dient uitga/vakt teworden. Wat betreft het 
morfdogisch evenwicht is een kortetam ijn 
dodstdling 49) geformulead. - 48)

f2) Dega/vonnen hoa/edheden zond blijven de meeste 
jaén  onda de limiet von 2,6 miljoen m3. Het 
ovagroteded ven dega/vonnen hoa/edheden wes 
bestemd v o a  deza icha idd . Het huidige bddd  
gddt to t het jc a  2001. Momented wordt nieuw 
bdd d  voor de zandwinning ontw ikkdd- 49)

Algemeen:
Voor de ovaige functies is la idd ijk  en/of regionad bddd  van toepassing of in ontwikkding (zandwinning, 
zonaingsbddd, windenagie, schdpenwinning). Bdddsmonitoring in rdatie to t de functies wordt bemodlijkt 
doordat a  een onduiddijkeschddng is tussen mcotregden en dodstdlingen. Acties in het actieplan moeten 
concreet invulling ga/en acn de i implementatie ven het bddd.

8.3 Knelpunten en aanbevelingen
In onderhavige evduati e zijn in prinape de indicatoren uit de vorige 
evduatiegehendnaefd. Voa zover er gegevens beschikbccr weren zijn 
recente ontwikkelingen in beeld gebracht. Dacrnacst is er echter ook 
kritisch gekeken naa desemenheng tussen doelstellingen en 
maatregelen enerzijds, en de gekozen indoataen anderzijds. Hierbij 
zijn de volgende dgemene knelpunten geconstateerd:

• hoe/vel het beleidsplan gestructureerd is naa sectoren (functies), volgt 
de Ínhoud niet consequent d a e  structuur. De doelstellingen zijn zeer 
dvers, en de relaties tussen en binnen desedaen zijn velerlei en 
onduidelijk gescheiden.

• er is onvddoende onderscheid gemackt tussen doelstellingen en 
maatregelen. Een doelstelling w ad t geacht een meetbccr 
toekomstgericht streven te zijn dat door maatregelen moet waden 
bereikt. Hiervoor is het noodzckelijk zicht te hebben op de 
doelstellingen in relatie tot de onderliggende processen. In een ccntd 
gevdlen blijken doelstellingen ds maatregel tezijn opgenomen in het 
cctieplcn.

• de doelstellingen zijn ova het dgemeen dostract geformulead. Dit is 
mogelijk wennea een beleidsrichting wordt acngegeven, maa is een 
belemmering voa het goed uitvoaen ven beleidsmonitoring. 
Gecdvisead wordt om doelstellingen oonaeta en e<plidet te 
fam ulaen, met inbegrip van meetbae, kwantificeabae namen. In 
de inleiding van de secta e c o l o g ie  en w aterbeheer  (condusies en 
aanbevelingen) worden oonaete voorstellen gedaan voa een andae 
wijze van formulaen. Bijlcge 1 geeft oonaeet een acnzet voa de 
uitwakingven doelstellingen in indoataen.

De consequentie ven bovengenoemde knelpunten is, dat onvddoende 
zicht w a d t vakregen op het ba eiken van de doelstellingen. Dit 
probleem kan in de toekomst worden vaholpen door doelstellingen, 
maatregelen en indicator en gelijktijdig te ontwikkelen. Dit vracgt een
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integrde benadering, de  w ad t gekenmerkt door overleg tussen 
dverse belanghebbende pcrtijen.
In dit proœs speelt de besdnikbccrheid van gegevens een g-ote rol. Ten 
eerste is het niet zinvol indoataen te ontwikkelen waan/on geen 
gegevens beschikbccr (kunnen) zijn. De keuze ven reële indoataen 
dent dan ook gevolgd te waden door een monitoringsplan, waain de 
gegevensvoorziening gedurende de looptijd van het beleidsplan is 
veilig gesteld. Op d s e  wijze wordt verantwoord invulling gegeven aan 
het begipbeleidsmonitaing. Richtlijnen en in fam atievoa het 
omschrijven ven beleidsdoelen, de keuze van indoataen en 
interpretatie van de resultaten zijn te Isen in Nooteboom en Bckker 
(1995) en Lui of s en Schuddsboom (1991).

Nadat het proces van bel ei ds moni ta  i ng is ingegaan, wordt periodek 
de voatgang geëvdueerd. Hierbij is de besdnikbccrheid van gegevens 
essentieel. Ook bij dseevduatie is gebleken, dat het inwinnen ven 
gegevens veel tijd  kost. Bovendien is de levering van gegevens niet 
vcstgelegd in dspreken, zodat men van goock/vill dhankelijk is. Het 
benodigde structurele kackter voa bel ei ds moni ta  i ng ontbreekt nog. 
Dit geldt voord ook voor de besdnikbccrheid ven de meetgegevens. Er 
w ad t 'dgetept' van projectmatige meetprogramma's de  in andere 
kaders waden uitgevoerd en waan/on de voatgang niet d tijd  is veilig 
gesteld. Dit verhoogt de kwetsbeerheid van bel ei ds moni ta  i ng en - 
evduatie.
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Bijlagen

Bijlage 1
Acnzet tot een vernieuwde keuze ven 
indicatoren ten behoeve ven het 
eoologsch functioneren (AMOEBE), 
uitgaande ven de huidige doelstellingen

Onderdeel doelstelling__________ mogelijke indi a t a

4 / 39. geld del ij ke gradiënten in zoet- 
zout en deermeesemenhengend in 
aquatische en terrestrische 
I evensgemeenschcppen;

17/ 9a natuurlijke (diversitdt ven de) 
bodemd eren-gemeenscheppen in 
het oostdijk ded;

9b. overlevingskansen voor
tweekleppige bodemdieren, zods 
nonnetje en strendgeper, in het 
oosten;

9c voakomen von kreeft- en 
Noordzeekrcbpopulaties in het 
westdijk ded;

18. levensvatbaepopulatiepurperslck 
in het westdijk ded;

19. suooesvdle voortplanting von 
bodemderen- en visetendevogels;

34. aead ondep watergebieden,
intergetijdengebieden en scharen, 
in rdatietat:

34/ 39. paa- en kinderkcmerfunctie 
v o a  vissen en ganden;

34/ 39. overwinterings-, doortrek-, 
broed- en foercgeerfunctievoa 
vogels;

34. functie ds rustgebied v o a  
zeehonden;

39. natuurlijk tempo van verlcnding 
van scharen, met neme het Lend 
van Sceftingheen het Zwin;

39. dynamisch en meervoudig 
geulensysteem, eventued met 
uitzondering van het gebied 
oostdijk van Hcnsweert.

Zout- en zuurstofgehdte langsheen 
het estuaium
aead slikken, schorren, ondiep 
water

soortenrijkdom en typering van de 
bodemdieren-gemeenscheppen in 
het oostdijk ded

presentios en dchtheden

presentie en dchtheden

presentie en dchtheden

broedsucoes ven in de 
Westerschdde f oer eger ende 
watervogels

aeden laaggelegen, 
laagdynamisch int er getij dengebied 
en ondepwatergebied met een 
Icgestroomsndhdd 
aantdlen vogels gedurende het 
jacr, acntd broedpaen en de 
bodemdierenbestenden

meximde aantdlen getelde 
zeehonden

sedimentatie op Sceftingheen het 
Zwin

dynamiek en systeemtypering

opmerkingen

zuurstofgehdte w a d t ds 
cfzonderlijke pacmeter 
gerepporteerd; aeden zijn 
onderded von indoator 
morfdogische ontwikkeling 
overeenkomst tussen soaten 
mogdijk vervuiling; endere faataen 
zijn zoutgehdte, voedsel in het 
water (filterfeeder)

uitsluitend mogdijk in dem ondng/ 
Noordzeekust

is beschikbca uit programma 
monitoring verruiming 
W esterschd de (M OVE)

is beschikbca uit programma 
monitoring verruiming 
W esterschd de (M OVE)

cfzonderlijke indoator

bij Sceftinghe aansluiting bij 
M OVE-programma v o a  het Zwin 
geen data beschikbca?

Vdstacn met beschrijving ven het 
gebied, aansluiten bij MOVE- 
progremma
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Bijlage2
T elgebieden recreatie en zoneringsbeleicl

H et beleidsplcn geeft gebieden ccn wacr reaeatief medegebruik mogelijk is of onder voorwacrden. Dit 
is vertcdd ds zijnde ccnvccrcbacr resp. onder voawacrden. Niet ccnvccrcbacr zijn de overige 
gebieden, met uitzondering ven het vccrwater dat geen hoofdvaerroute is.

Gebied________ nr. omschrijving_______________________________________zoneringsbeleid

Z. Vlaanderen

Zuid-Ba/el end

Wdcheren

platen

vaa gebieden

1 strenden Zeeuws-Vlacnderen (Zwin-Veaho/en Breskens) acnvaadbaa
2 Breskens Veerha/en- Hcndelsha/en acnvaadbaa
3 Hcndelsha/en- Nummer Een niet acnvaadbaa
4 O a/a Hoofc|olccit niet acnvaadbaa
5 Pculincschor/ Mosselbcnken niet acnvaadbaa
6 O a/a Brackmcnho/en- Kcncd T aneuzen-Gent acnvaadbaa
7 Kcncd T aneuzen-Gent- Ho/en Griete acnvaadbaa
8 Platen ven Hulst, Hho/en grieta Hoek ven Ossenisse niet acnvaadbaa
9 Hoek ven Ossenissa Vaahcven Pakpolda acnvaadbaa
10 Schor ven Bcdhoek (Veahcven Pakpolda- Bcdhoek) niet acnvaadbaa
11 Vadonken lend ven Sceftin^ne (Bedhoek- rijksgens) niet acnvaadbaa
12 rijksgrens- Bath (Scharen bij Ossendrecht) acnvaadbaa
13 scharen ven Bath (Bath- ho/entjeZimmamcnpolda) niet acnvaadbaa
14 scharen ven W aa de (tot redatoren) niet acnvaadbaa
15 oa/a  W aade(rcdataen- Veaho/en Kruiningen) acnvaadbaa
16 Veaho/en Kruiningen- Kcncd doa Zuid-Ba/elcnd acnvaadbaa
17 Kcpellebcnk (Hcnsweat- 's-Gro/enpolda) niet acnvaadbaa
18 BiaelingscheHcm niet acnvaadbaa
19 Hoedekenskaka Hoek ven Baalcnd acnvaadbaa
20 Hoek ven Baalcnd- EllaA/outsdijk niet acnvaadbaa
21 EliaA/outsdijk- Hoek ven Borssele acnvaadbaa
22 Hoek ven Bassela Sloeho/en acnvaadbaa
23A Sloeho/en- Buitenho/en Vlissingen acnvaadbaa
23B Schor Rcmmekens niet acnvaadbaa
24 Vlissingen (Buitenho/en- Koopmcnsho/en) acnvaadbaa
25 strenden Wdchaen (Vlissingen- Westkcpelle) acnvaadbaa
26 Hooge Platen/ HoogeSpringa niet acnvaadbaa
27 LcgeSpringa niet acnvaadbaa
28 Middel picot/ Suikaplaot onda vcorwaaden
29 Plaat noadelijk T aneuzen onda vcorwaaden
30 Rug ven Baalcnd/ Molenpicat onda vcorwaaden
31 Platen ven Ossenisse onda vcorwaaden
32 Platen ven Vdkenisse onda vcorwaaden
33 Plaat ven Sceftinghe niet acnvaadbaa
34 Plaat ven Baalcnd niet acnvaadbaa
35 Rug ven Bassele onda vcorwaaden
36 Spijkapicat niet acnvaadbaa
A Oostgat/ Deurloo acnvaadbaa
B Vlekte ven de Raen acnvaadbaa
C Wielingen niet acnvaadbaa
D Vaawata lengs Hoof dpi cat acnvaadbaa
E Pes ven T aneuzen niet acnvaadbaa
F Gcf ven Ossenisse/ Ovaloop ven Hcnsweat niet acnvaadbaa
G Zuidagat/ Ovaloop ven Vdkenisse niet acnvaadbaa
H Pes ven Rillend niet acnvaadbaa
I Schaa ven Vdkenisse/ W aa de acnvaadbaa
J Middel gat acnvaadbaa
K Eva i ngen acnvaadbaa
L Honte/ Schaa ven Spijkapicat niet acnvaadbaa
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Bijlqge3
Actieplcn Westaschelde

Adieplcn Westerschelde
In het Actieplcn Westaschelde zijn maatregelen opgenomen de  uit de 
doelstellingen ven het Beleidsplcn Westaschelde voortkomen. De 
voortgengven het adieplcn is reeds driemed geö/duead. Er zijn 
Voortgcngs- en Evduatiercpportcges opgesteld ova de perioden
1991-1992, 1993-1994 en 1995-1997 (BOWS,l993,1995,1998). In 
d ae  rcpportcges ligt het coænt op het a/dueren en beschrijven ven 
de voortgeng en de stend ven zeken ven de geformuleade 
maatregelen en de adies voor ondazoek.
Bij het opstellen ven het adieplcn Westascheideen het besluit tot 
twegccrlijkse rcpportcges hierover zijn meaderefundies genoemd:
-  a/duatieven het ga/oade beleid;
-  inventaisatievcn die rela/cnte ontwikkelingen en toetsing daerven 

ccn het voetgestel de beleid;
-  inzicht bieden in de voortgeng ven het ccn het Beleidsplcn 

gekoppel de Adi epl cn;
-  vergelijking ven nieuwe ondazoeksresultaten met eadae gedene 

acnncmen;
-  ruimte bieden voor voorstellen om het beleid bij te stellen.
Met de a/duatie Beleidsplcn Westaschelde (1999) w ad t ccn 
bovengenoemde espaden voa een belcngrijk deel invulling gega/en. 
Pa seda zijn de doei steil i ngen en maatregelen geendysead. De 
beschrijving ven de indoataen verschcft inzicht in de voatgeng en 
doei ba ei king ven het beleid. Zowel voa desedor ds geheel ds pa 
doelstellingen indvidueleindoata zijn acnba/elingen gedccn.

I n d a e  bijlcge worden de adies ven de adielijst vdgens de a/duatie 
1995-1997 besproken. De adielijst is geadudisead doa de adies 
acngeduid met 'dvoeren ven Actielijst' teverwijdaen. Een uitvoaige 
a/duatie ven de stend ven zeken ven de verschillende adies, zods 
uitga/oadbij eadae a/duaties is nadukkelijk niet uitga/oerd. De 
verschillende diensten en coördinataen zijn niet benaderd voa een 
beschrijving ven de aduele stend ven zeken. De a/duatie is bepakt tot 
het vermelden ven aandachtspunten voor het vervolgtrqect. Daarbij 
zijn acnba/elingen en condusies uit de bel ei ds moni ta i ng 
meegenomen.

Een uitvoaige a/duatie en beschrijving ven de stend ven zeken wordt 
om de volgende redenen minda zinvol geacht:
- devoortgengsreppatege 1995-1997 betreft een a/duatievcn de 
actiepunten en beschrijving ven de stend ven zeken zods de in  
oktober 1997 wcs. Inmiddels zijn td  ven rela/cnte ontwikkelingen 
gaande en g-ootschdige activiteiten gestat ( tv  verdieping '48/43', 
aanleg Westerscheldetunnel, natuurherstelplcn). De resultaten ven 
daaraan verbonden multidisdplindreondazoeksprqjecten dregen bij 
tot nieuwe inzichten en visie-ontwikkeling ven het watersysteem 
Westaschelde. Dit maakt de actiepunten, zods beschra/en in de 
voortgengsreppatege 1995-1997, minda actueel en niet geschikt ds 
uitgcngsmatericd.
- In de rcpportcge"Evduatie Beleidsplcn Westaschelde 1996" is ten 
aanzien ven het beleidsplcn geoondudead dat de doelstellingen vaak 
«abstract en weinig conaeet zijn. Ook dat a  onvoldoende onderscheid 
is gemaakt tussen doelstellingen en maatregelen en dat een duidelijke 
structuur ontbreekt.
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- Een cnder apect betreft de regonde, Icndelijkeen internationde 
ontwikkelingen op het gebied von beleidsvorming voor de 
verschillende sectoren. Het beleidsplcn Westerschelde is begn jcren 90 
opgesteld. De doelstellingen zijn soms 'verouderd', niet toegesneden 
op recente ontwikkelingen in de Westaschelde en op landelijke 
beleidsvisies en ontwikkelingen.

Voor het adudiseren ven het Actieplcn Westerschelde vamen 
bovengenoemde punten een complicerende fada . Deadiepunten 
zijn, a/ends het beleidsplcn, veeld niet adueel en toegesneden op de 
huidige acndcchtsvelden en problematiek in de Westerschelde.

In het in dseb ijlcge gepresenteerde adieplcn is de indeling en 
koppeling ccn doelstellingen per seda aangehouden, zods die in het 
Beleidsplcn en vorigeadieplcnnen zijn gehenteerd. In de "Evduatie 
Beleidsplcn Westerschel de 1998" is voor sommige doelstellingen 
geoondudeerddat d s e  overlcppen met doelstellingen ven endere 
sedoren of in endere sedoren thuishaen. Hetzelfde geldt voor de 
adiepunten in het Adieplcn. Verschillende adiepunten zijn in meer 
den één seda onder te brengen.
De termijn voa rediseringven de doei steil i ngen in het Beleidsplcn 
Westerschel de loopt in 2001 cf. Momenteel w a d t het projed 
Lcngetermijnvisielnteg'cd Waterbeheer voa het Schelde estuai um 
uitga/oerd. Er is cfstemming met het Beleidsplcn Westaschelde 
cfgesproken en met het Vlaams Gaz/est voa intanationde espaden. 
Met het oog op dae  ontwikkelingen wordt voa gesteld dat d t de 
leatste 'a /dud ie ' ven het adieplcn is. Het vavdgtrqed dent gaicht 
tezijn op het in gengzetten ven een proces tot haziening en 
adudisaen ven het Beleidsplcn Westaschelde.
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