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Het Verdronken Land van 

Saeftinghe is het grootste 

brakwaterschor van 

West-Europa (foto: RIKZ). 

Herstel zoet-zoutovergangen 
Natuurlijke zoet-zoutovergangen zijn een onmisbaar onderdeel van het 
watersysteem van Laag-Nederland. Herstel van de zoet-zoutovergangen 

biedt interessante mogelijkheden voor het verbeteren van de waterkwali
teit, het vergroten van de biodiversiteit en het herstellen van de migratie 

van waterdieren binnen en tussen estuaria, rivieren, plassen, kleine 
binnenwateren en binnendijkse moerasgebieden. De artikelen in dit 

themanummer tonen aan dat er veel kennis aanwezig is om de benodigde 
herstelmaatregelen effectief uit te kunnen voeren en dat er bij de reeds 

uitgevoerde projecten aansprekende resultaten worden behaald. Voor de 
komende jaren staan diverse grote en ingrijpende herstelprojecten op de 

rol, zoals het Haringvliet, het Krammer-Volkerak en het Lauwersmeer. 
De uitvoering van deze projecten vereist een goede samenwerking tussen 

rijk, provincies en waterschappen en een nieuwe manier van omgaan met 
verzilting door de betrokkenen in de streek. Even wennen dus... 
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In een uitgebreide inventarisatie in 2000 
(Lenselink & Gerits, 2000) zijn 167 pro
jecten beschreven die alle gericht zijn op 
herstel van (delen) van zoet-zoutovergan
gen. Anno 2000 was eenderde hiervan 
uitgevoerd. Dit betreft dan vooral kleine 
en middelgrote projecten. De uitgevoerde 
projecten tonen aan dat het 'natuurrende
ment' van de maatregelen groot is. Voor
beelden hiervan zijn de Van Haaftenpol-
der (Beijersbergen & van der Reest, dit 
nummer), de polder Breebaart (Peletier et 

al., dit nummer), en diverse projecten 
zoals het baggeren van brakke wateren en 
het passeerbaar maken van stuwen voor 
trekvissen. Voor meer structurele, duur
zame oplossingen zijn maatregelen op 
systeemniveau nodig. Dat zien we in 
gebieden als de Prunje (Beijersbergen & 
van der Reest, dit nummer), de Kerf 
(Kiezebrink, dit nummer), de monding 
van de IJzer (HofiFmann, dit nummer) en 
Kroons Polders, waar processen worden 
hersteld en waarbij het watersysteem 
reageert met een goede waterkwaliteit en 
een hoge biodiversiteit. Wat betreft de 
effectiviteit van de projecten is er dus alle 
aanleiding om verder te gaan op de inge
slagen weg. 

Zoet-zoutovergangen herstellen betekent 
echter ook het aanpassen van de water
beheersing. Het kan gaan om grote ingre
pen, zoals een ander beheer van de Spui-
sluizen van het Haringvliet (Blauw et al., 
dit nummer), het plaatsen van doorlaat-
middelen (Veerse Meer en Breebaart-
polder) of het gedeeltelijk verwijderen van 
dijken zoals bij het Sieperdaschor (spon
tane dijkdoorbraak) en in de Paezumer-
lannen is gebeurd. Uiteraard moeten 
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De Kerf in de duinen bij 

SchoorI in de winter (foto: 

Frans Nieuwenhuizen/ 

Staatsbosbeheer). 

... even wennen 
dergelijke ingrepen zorgvuldig worden 
voorbereid (technisch en organisatorisch), 
moet met belanghebbenden rekening 
worden gehouden, moeten de vereiste 
financiën beschikbaar komen en moeten 
de wettelijke procedures nauwgezet wor
den gevolgd. Extra aandacht wordt 
besteed aan het in kaart brengen van de 
effecten op omliggende landbouwgebie
den en aan maatregelen om ongewenste 
verzilting te voorkomen. Dat de voorbe
reiding van deze projecten veel tijd en geld 
kost is dus onvermijdelijk. Tegenover deze 
investeringen staan echter belangrijke 
baten voor de toekomst. Er zijn enorme 
perspectieven op het gebied van waterbe
heer, natuur en recreatie (Backx & Meijer, 
dit nummer). Er kan worden ingespeeld 
op langlopende trends van zeespiegelstij
ging. En er liggen aanknopingspunten 
voor omschakelingen in de landbouw, 
zoals teelten op zilte grond. Uiteindelijk 
zullen de veranderingen in de watersyste
men zich dus ook vertalen in economische 
baten. 

Het herstellen van zoet-zoutovergangen is 
tot op heden vooral een bottom-up pro
ces, waarbij vanuit de regio's initiatieven 

worden ontwikkeld die leiden tot losse 
uitvoeringsprojecten. De lijst met gebie
den die tot dusver zijn opgeknapt heeft 
wat dat betreft een wat willekeurig karak
ter. Zeker nu er ook steeds meer druk 
vanuit de Europese Gemeenschap komt 
om watersystemen te herstellen, met 
name wanneer deze watersystemen ook 
als Habitatrichtlijn- of Vogelrichtlijn-
gebied zijn aangewezen, groeit de lande
lijke noodzaak om dit beleidsthema meer 
structureel op te pakken. Het ligt wat dat 
betreft voor de hand om het uitvoerings
programma zoet-zoutovergangen te kop
pelen aan de invoering van de Europese 
Kaderrichtlijn Water. Bij het opstellen en 
uitvoeren van dit programma kan dank
baar gebruik worden gemaakt van de vele 
initiatieven die in de regio's worden ont
wikkeld (Meijer et al.; Blauw et al., dit 
nummer) en van het platform herstel 
zoet-zoutovergangen waarbinnen kennis 
en ervaringen wordt uitgewisseld. 
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