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Voorwoord
We bevinden ons aan de vooravond van het 
beslu it over defin itieve plannen voor na tuurher- 
stet in het westerschetdegebied. Begin dit ja a r 
ste lde de provincie het 'Spoorboekje M iddenge
bied' op, een a lte rna tie f onderzoekspakket voor 
het M iddengebied m et kansrijke  projecten. De 
afgelopen maanden zijn stud ies uitgevoerd naar 
de ecologische opbrengst en uitvoerbaarheid van 
de pro jecten. Daarnaast werd de com m issie  
N ij pels ingestetd, m et ais opdracht a lternatieven 
voor het Nederlandse deel van de Hedwigepotder 
te zoeken. Op het rapport van de com m issie m oe
ten we nog even wachten, zij rappo rteert u ite rtijk  
1 novem ber aan m in is te r Verbürg over haar 
bevindingen.

De onderzoeksresulta ten van de kansrijke  p ro
jecten uit het Spoorboekje zijn ech ter nu bekend 
en worden in deze n ieuw sbrie f uiteengezet. Per 
project w ord t gesproken over de ecologische 
opbrengst en conclusies.

De m an ie r waarop de rapporten to t s tand  zíjn 
gekom en (Spoorboekje M iddengebied! en de ra p 
porten z e lf z ijn  te vinden op w w w .zee land .n l/ 
na tuurpakke t
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w w w .ze e la n d .n l/n a tu u rp a kke t
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Perkpolder Buitendijks
Ecologisch gezien is P erkpo lder een goed project. De omvang 
van het gebied is 35 hectare m et volledig v rije  ge tijdenw er
king. Binnen Perkpo lder zullen soorten en habita ts ontstaan 
die volled ig passen in de natuurherste lopgave. Het project 
m aakt deel uit van het gebiedsgerichte project Perkpolder, 
waarvan het on tw erpbestem m ingsplan in procedure is. Een 
sam enw erkingsovereenkom st w ordt b innenkort getekend. De 
grondverwerving is nog niet rond.

Conclusie
K ansrijk  project om voor te s te llen aan het m in is te rie  van 
Landbouw, N atuur en V oedselkwalite it (LNV).

Waterdunen
Voor het project W aterdunen zijn twee varian ten bekeken, de 
varian t W aterdunen N a tu u rlijk  en de varian t W aterdunen  
N a tu u rlijk +. Vanuit de herstelopgave is de varian t W aterdunen  
N a tu u rlijk + de kansrijke  variant. Op dit m om ent w ord t een 
aanvullende stud ie uitgevoerd naar de technische m oge lijkhe
den en de ecologische opbrengsten van de optim a lisa tie . De 
resu lta ten worden eind oktober verwacht.
Voor W aterdunen geldt dat e r sprake is van gedem pt getij. 
Daardoor ontstaat een gebied met bepaalde estuariene kw a li
te iten. Het projectgebied is circa 173 hectare. De W erkgroep 
Ecologie adviseert om deze hectares voor 30% mee te laten 
wegen in de opgave, de gewogen opbrengst is dan circa 50 
hectare.

Voor de buitendijkse projecten is gezocht w aar de gewenste 
laagdynam ische na tuur gerealiseerd kan worden op plekken 
die nu niet erg waardevol zijn in de W esterschelde. De hele 
W esteschelde is aangewezen ais Natura2000-gebied, dit bete
kent dat het bij de bu itendijkse projecten gaat om een om zet
ting van kw a lite it: van hoogdynamisch naar laagdynam isch. 
Dit kan onder andere door m idde l van het aanleggen van 
strekdam m en.

Met de projecten Bath, Baalhoek en Knu itershoek kan 141 
hectare laagdynam ische na tuu r worden gecreëerd. Omdat e r 
sprake is van reeds bestaande natuurw aarde en om dat e r 
geen sprake zal zijn van volledig vrije  ge tijdenw erk ing, is het 
advies van de W erkgroep Ecologie om deze projecten voor 97 
hectare mee te nemen in de herstelopgave.

Andere  k a n s rijke  pro jecten zijn H oo fdp laa tpo lde r en 
Ossenisse. H iervoor geldt dat zij een ecologisch interessante 
opbrengst hebben. De effecten van de uitvoering van deze p ro
jecten is nog niet du ide lijk . Voor een beslu it of deze projecten 
uitgevoerd kunnen worden, is nader onderzoek nodig. De 
W erkgroep Ecologie adviseert in to taa l 119 hectare te laten 
meewegen.

Conclusie
Bath, Baalhoek en Knu itershoek zijn kansrijke  projetcen om 
voor te s te llen aan LNV, op voorwaarde dat R ijkswaterstaat 
zich h ierin  kan vinden. Over Hoofdp laatpolder en Ossenisse 
kunnen afspraken worden gem aakt voor nader onderzoek.Conclusie

De varian t W aterdunen N a tuurlijk+  is kansrijk  om voor te 
ste llen aan LNV.
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Sieperdaschor
Voor het project S ieperdaschor getdt dat het een gebied is met 
reeds bestaande estuariene waarden en een beperkte vrije  
ge tijdenw erk ing. Er is bekeken wat de opbrengst is in gevat 
van m aatregeten die teiden tot een beter functioneren van het 
gebied (kw atite itsverbetering). Het gebied is 90 hectare groot. 
De W erkgroep Ecotogie adviseert om dit gebied voor 30% mee 
te taten wegen voor de totaat opgave, dat kom t uit op circa 27 
hectare. De kw atite itsverbetering  van het S ieperdaschor is 
on fosm ake tijk  verbonden m et de u itvoe ring  van de 
Hedwigepotder. Indien de Hedw igepolder niet w ord t ge rea li
seerd, kan ook de kw a lite itsve rbe te ring  van het S ieperdaschor 
niet worden uitgevoerd.

Conclusie
De kw atite itsverbetering  S ieperdaschor is een kansrijk  p ro
jec t om op de lijs t te houden.

Braakman-Noord
Voor B raakm an-N oord zijn drie  varianten getijdeslag onder
zocht op de ecologische opbrengst en op de effecten voor de 
omgeving. De varian t m et een ge tijve rsch il van 1 m e te r heeft 
het hoogste ecologische rendem ent. Deze varian t geeft een 
opbrengst van 414 hectare estuariene natuur. Omdat e r sp ra 
ke is van gedem pt getij adviseert de W erkgroep Ecologie om 
een w egingsfacto r van 40% te hanteren. In dit geval is de 
opbrengst aan estuariene na tuur 116 hectare.

Het project B raakm an-N oord is gezien de technische m aa tre 
gelen, de effecten op de omgeving en de verp laatsing van het 
recrea tie te rre in  een com plex project. De uitvoering van het 
project heeft grote gevolgen op het bestaande landschap en 
op de bestaande bescherm de natuurw aarden. De u itvoerings
kosten zijn hoog en de m aatschappe lijke im pact is groot.
Voor de effecten op de omgeving geldt dat e r nog veel onder- 
zekerheden zijn, dit vergt nader onderzoek. Om een beslu it te 
kunnen nemen zal nader onderzocht moeten worden wat het 
e ffect is op het hele watersysteem  (beschikbaarheid zoet 
water, ve rz ilting , afvoer België) en de regionale w a te rke rin 
gen. DOW Terneuzen heeft bezwaren tegen dit project.

Conclusie
Met het project B raakm an-N oord kan de nodige ecologi
sche opbrengst worden gerealiseerd, het project gaat ech
te r gepaard m et ingrijpende effecten op de omgeving. De 
u itvoeringskosten passen niet binnen het toegekende finan 
ciële budget van het project N a tuurpakket W esterschelde.

Hoe nu verder
De provincie voert nu overleg m et overheden, m aatschappe lij
ke organ isaties en andere betrokken partijen over de pro jec
ten. Ook zullen Gedeputeerde Staten de com m issie Ruimte, 
Ecologie en W ater raadplegen over de resu ltaten. Op basis van 
deze overleggen w ord t een voorlopig standpunt over het he r
ijk te  pakket bepaald.
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Vertrek projectmanager NPW

Gerard van Overloop ging met de 57+ regeling uit 
provinciale dienst, en kwam ais projectmanager 
van projectbureau Natuurpakket Westerschelde 
w eer op de loonlijst te staan. Binnenkort vertrekt 
hij bij het projectbureau.

Gerard: "In jun i 2005 zijn we m et twee mensen 
begonnen. Het Rijk en Vlaanderen hadden net 
overeenstem m ing over de ontw ikke lingsschets 
S che lde-estuarium , een onderhande lingsto taa l- 
pakket over toegang tot de havens, veiligheid 
tegen overstrom ing en na tuurlijkhe id . De provin
cie zou de reg ie ro l k rijgen voor de uitvoering van 
de na tuurpro jecten op Nederlands grondgebied. 
Sinds die tijd is n a tu u rlijk  g igantisch veel gebeurd 
rondom  het project.

Het is leuk om m et een groep mensen samen te 
w erken en vooral inhoude lijk  bezig te zijn. Het is 
ook mooi om andere mensen te zien groeien in

hun rol. Maar het is ook een com plex project, je 
m oet constant je beeld b ijste llen . U ite inde lijk  ben 
ik steeds m eer procesm anager en steeds m inde r 
pro jectm anager geweest. Het was niet lastig, ik 
heb a ltijd  m et a lle partijen goed kunnen overleg
gen. Ik heb w e l geleerd dat je  in lastige processen 
niet te sne l moet w illen  beslu iten. In be s tuu rlijk  
po litieke processen moet je  de tijd  nemen om 
mensen mee te laten groeien.

Ik stop per 1 ok tober om dat het m om ent waarop 
ik stop zo is afgesproken. Ik ben ondertussen de 
enige die het com plete tra jec t heeft m eegem aakt. 
Ik hoop voora l dat e rv o o r iedereen sne l du id e lijk 
heid komt. En ik ben niet he lem áál weg. A is e r 
s traks vragen zijn dan kunnen ze gerust bellen! Ik 
ga zelf eerst een tijd je  met vakantie, en daarna 
zie ik w e l wat e r op m ijn pad komt. Ik voel me nog 
te jong om thu is  te z itten !"

M eer informatie:
U heeft m isschien vragen 
of u w ilt m eer in fo rm atie  
naar aanleiding van de 
nieuwsbrief. Neem t u dan 
contact op met: Provincie 
Zeeland, Projectbureau 
Natuurpakket 
W esterschelde.

Postadres:
Postbus 165, 4330 AD 
M iddelburg

Abonnement nieuwsbrief:
Het abonnem ent op deze 
n ieuw sbrie f is gratis.
W ilt u de n ieuw sbrie f niet 
m eer ontvangen? Neemt 
u dan contact op m et het 
Projectbureau. Aan deze 
n ieuw sbrie f kunnen geen 
rechten worden ontleend.

Bezoekadres:
W aterschapskantoor, 
Kanaalweg 1 
M iddelburg 
0118-62 17 51 
06 2890 4195

E-mail:
na tuurpakke tw estersche l-
deOzeeland.nl
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