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Leeswijzer

Het dossier Verruim ing vaargeul Beneden-Zeeschelde 
en Westerschelde bevat het M ilieueffectrapport, een 
Passende Beoordeling en een Actualisatie van het stra
tegisch m ilieueffectenrapport. Deze hoofdrapporten

worden nader onderbouw d en toegelicht in verschil
lende basisrapporten en achtergronddocum enten. De 
samenhang tussen deze docum enten w ord t toegelicht 
in onderstaande figuur.

DOSSIER VERRUIMING VAARGEUL

HOOFDRAPPORTEN

rans
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effectenrapport
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Hoofdrapport M ilieueffectrapport (MER)
Het M ilieueffectrapport bestaat u it een samenvat
ting , deel A en deel B en bijlagen. De samenvatting 
geeft snel inzicht in het dossier en de resultaten van 
het onderzoek. Deel A van het m ilieueffectrapport 
beschrijft het 'waarom ' van het project, de problem en, 
de oplossingen en hoe de oplossingen ten opzichte 
van elkaar scoren. In deel A staat alle relevante in for
matie voor bestuurders en de beslu itvorm ing. Een 
abstractieniveau dieper gaat deel B van het m ilieuef
fec trapport. In deze hoofdstukken worden de onder
zoeken voor bodem, water, natuur en overige aspecten 
samengevat. D it is een onderbouw ing van deel A.
De bijlagen (achter in d it m ilieueffectrapport) geven 
extra inform atie, onderm eer een overzichtskaart, een 
begrippen lijs t en achtergrondinform atie.

MILIEUEFFECTRAPPORT VERRUIMING VAARGEUL

SAMENVATTING DEELA DEEL B BIJLAGEN

detailniveau

context
probleemstelling 
en voorgenomen 
activiteiten 
de alternatieven 
de effecten 
hoe nu verder

ontwikkeling
project-
alternatieven
bodem
water
natuur
overige aspecten 
leemten in kennis 
en evaluatie
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Navolgend w ord t de opbouw  van deel A en B nader 
toegelicht.

Deel A
Hoofdstuk i  Context beschrijft het kader waarbinnen 
het m ilieueffectrapport is opgesteld.
In Hoofdstuk 2 Probleem stelling en voorgenom en acti
v ite iten worden de voorgenom en ingrepen beschre
ven. Waarom moet de vaargeul verruim d worden en 
waar moet bij de u itvoering van het pro ject op gelet 
worden?
Voor het m ilieueffectonderzoek is de voorgenom en 
activ ite it vertaald in alternatieven voor de u itvoering 
van de verdieping en verbreding van de vaargeul. Deze 
hebben betrekking op het bergen van de vrijkom ende 
aanleg- en onderhoudsbaggerspecie. Hoofdstuk 3 De 
alternatieven beschrijft deze alternatieven.
In hoofdstuk 4 De effecten worden de effecten van de 
alternatieven beoordeeld. Uit deze beoordeling vo lg t 
het Meest M ilieuvriendelijk  A lternatie f (MMA): het 
a lternatie f dat de minst nadelige gevolgen heeft voor 
natuur en milieu. Ook w ord t het beoordelingskader, de 
omvang van het studiegebied en het tijdsdom ein in 
jaren waarop de effecten worden geïnterpreteerd en 
beoordeeld beschreven.
In Hoofdstuk 5 Hoe nu verder w ord t de procedure van 
deze m ilieueffectrapportage beschreven. Hier v ind t u 
inform atie over de betrokken partijen, beslu itvorm ing 
en inspraakmogelijkheden.
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Deel B
Hoofdstuk 6 O ntw ikkeling van projectalternatieven 
beschrijft de resultaten van het onderzoek om te 
komen to t de projectalternatieven die in hoofdstuk 3 
beschreven zijn.
Hoofdstukken 7, 8, 9 en 10 bevatten de onderzoeksre
sultaten op hoofd lijnen per discipline. De onderzoeks
resultaten bevatten een beschrijving van de huidige 
toestand en van de verwachte ontw ikke lingen in het 
Schelde-estuarium en de effecten van de alternatieven. 
Hoofdstuk 11 Leemten in kennis en evaluatie beschrijft 
de kennisleemten en onzekerheden in het onderzoek 
en de betekenis daarvan voor de in terpretatie  van de 
resultaten.

H oofdrapport Passende Beoordeling
De Passende Beoordeling beschrijft de gevolgen van 
de verruim ing van de vaargeul voor de volgende Natu
ra 2000-gebieden:
• Westerschelde en Saeftinge;
• Schelde- en Durme-estuarium;
• Durme en M iddenloop van de Schelde;
• schorren en polders van de Beneden-Schelde;
• Kuifeend en Blokkersdijk.

De Passende Beoordeling bevat de volgende onderde
len:
• Beschrijving van het project;
• Beschrijving van de van belang zijnde vogel- en 

habita trich tlijngebieden;
• Beschrijving van de effecten;
• Effectbeoordeling;
• M itigerende maatregelen;
• A lternatievenonderzoek;
• Redenen van groot openbaar belang en compense

rende maatregelen.



Hoofdrapport Actualisatie strategische 
m ilieueffectenrapport
De Actualisatie van het strategisch m ilieueffecten
rapport beschrijft de effecten van de gew ijzigde 
scheepvaartstromen over de Westerschelde en Bene- 
den-Zeeschelde ais gevolg van de verru im ing, uitgaan
de van de meest recente goederenprognoses.

Het rapport beschrijft:
• de belangrijkste conclusies op hoofd lijnen u it het 

strategisch m ilieueffectenrapport en of deze nog 
gelden na actualisatie van het onderzoek;

• hoe de uitgangspunten voor de goederenvervoers
stromen opnieuw  werden bepaald;

• de m ilieueffecten van deze bijgestelde goederen
prognoses en de beoordeling ervan.

• de effecten van de scheepvaartstromen ais gevolg 
van de verru im ing (scenario m et en zonder WCT);

Basisrapporten en achtergronddocum enten
De basisrapporten en achtergronddocum enten zijn 
technische en specialistische rapporten waarin de 
methode, resultaten en conclusies van het uitgevoerde 
(modelmatige) onderzoek zijn weergegeven. De basis
rapporten onderbouwen de effecten en conclusies u it 
het hoofdrapport. De achtergronddocum enten bieden 
aanvullende inform atie.

Bij het m ilieue ffectrapport horen de volgende basis
rapporten:
• Basisrapport M orfo logie
• Basisrapport Water
• Basisrapport Slibdynamiek
• Basisrapport Zoutdynam iek
• Basisrapport Natuur
• Basisrapport Overige Aspecten

De volgende achtergronddocum enten zijn onderbou
wend aan de basisrapporten:

• Systeembeschrijving Schelde-estuarium, een visie op 
de m acro-m orfologische ontw ikke ling

• M orfologische ontw ikke ling Westerschelde, feno 
menologisch onderzoek naar de ontw ikke lingen op 
mesoschaal

• Baggeren en storten
• Goederenprognoses

Beschikbaarheid van inform atie
Alle rapporten u it het dossier verru im ing vaargeul 
inclusief de literatuur u it bijlage 2 van d it m ilieueffect
rapport zijn opgenom en op de website 
www.verruim ingvaargeul.n l /  ~.be.
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Inleiding

1.1 Doei en aanleiding van dit document
Dit docum ent be tre ft de Passende Beoordeling voor 
de verru im ing van de vaargeul van de Zeeschelde en 
de Westerschelde. De noodzaak van een Passende 
Beoordeling vo lg t u it de Europese regelgeving voor 
Vogel- en H abita trich tlijngebieden (H abitatrichtlijn , art. 
6), waarin is gesteld dat:

'Voor elk plan o f project dat niet direct verband houdt met 
o f nodig is voor het beheer van het gebied, m aar afzon
derlijk o f in combinatie met andere plannen o f projecten 
significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt 
een Passende Beoordeling gemaakt van de gevolgen voor 
het gebied, rekening houdend met de instandhoudings
doelstellingen van dat gebied.'

De Passende Beoordeling is dus een beoordeling van 
de effecten van een plan, pro ject of handeling op de 
natuur, waarbij specifiek w ord t gekeken naar de impact 
op de Habitat- en Vogelrichtlijngebieden die po ten
tieel kunnen worden beïnvloed door de uitvoering 
van een project. De Europese richtlijnen zijn zowel 
in Nederland ais in Vlaanderen omgezet in nationale 
wet- en regelgeving. In Nederland vorm t artikel i ç f  van 
de Natuurbescherm ingswet 1998 het w ette lijke  kader 
voor de voorliggende Passende Beoordeling. In Vlaan
deren is dat artikel 36ter van het Natuurdecreet 1990.

Hieronder w ord t ingegaan op de noodzaak to t het 
opstellen van een Passende Beoordeling in relatie met 
het dossier van de verru im ing van de vaargeul voor de 
Westerschelde en de Zeeschelde.
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A Effecten kunnen n iet op voorhand worden 
uitgesloten

Een Passende Beoordeling is noodzakelijk indien er 
betrokken Habitat- en Vogelrichtlijngebieden zijn 
waarop negatieve effecten door de realisatie van het 
pro ject (aanlegfase) en de m ogelijkheden die erdoor 
worden gecreëerd (exploitatiefase) op voorhand niet 
kunnen worden uitgesloten. Het pro ject Verruim ing 
vaargeul heeft invloed op de m orfo log ie  en water
standen in een g roo t deel van het estuarium. Deze 
effecten kunnen zich vertalen naar effecten op habitats 
en soorten in de betrokken Natura 2000-gebieden.
Ais immers de m orfo log ie  en de waterstanden in het 
Schelde-estuarium kunnen worden beïnvloed, kan op 
voorhand ook niet worden uitgesloten dat er effecten 
zijn op getijgebonden natuurwaarden in het estua
rium. Net die getijgebonden natuurwaarden, onder de 
vorm  van Europees beschermde habitats en Europees 
beschermde soorten, maken onderdeel u it van de eco
logische doelstellingen van de Europees beschermde 
gebieden in het Schelde-estuarium.



B Aanleiding opstellen van Passende Beoordeling  
vanuit Strategisch M ilieueffectenrapport

De Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuari
um is een 'gemengd plan' met:
• maatregelen gericht op het verhogen van de natuur

lijkheid (die in de Zeeschelde in grote mate samen 
sporen m et maatregelen gericht op veiligheid);

• maatregelen voor het optimaliseren van de toegan
kelijkheid van de Scheldehavens door verruim ing 
van de vaargeul die niet d irect verband houden met 
- o f nodig zijn voor - het beheer van het gebied.

De Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium is 
reeds op strategisch niveau op haar m ilieueffecten 
beoordeeld in de vorm van een zogenaamd Strate
gisch M ilieueffectenrapport en passend beoordeeld 
via de Vogel- en H abitattoets Ontw ikkelingschets 2010 
Schelde-estuarium (Consortium ARCADIS-TECHNUM, 
2004). Naast het fe it dat het hier om een Passende 
Beoordeling van het gemengde plan ais totaal en 
niet u its lu itend om de effecten van de verruim ing 
ging, is de beoordeling op een relatief g lobale wijze 
uitgevoerd om dat veel details van de u itvoering van 
de voorgestelde maatregelen, waaronder de verru i
m ing van de vaargeul, nog niet waren vastgelegd. Op 
het niveau van het strategisch m ilieueffectenrapport 
werd dan ook gesteld dat een Passende Beoordeling 
opn ieuw  opgem aakt diende te worden wanneer de 
verru im ing van de vaargeul op projectniveau op zijn 
effecten zou worden onderzocht, dus op niveau van 
het M ilieueffectrapport.

M et het hoger gestelde is voldoende du ide lijk  gemaakt 
dat het opstellen van een Passende Beoordeling op 
projectniveau voor de hand ligt.

D it docum ent Passende Beoordeling van de effecten 
van de vaargeulverruim ing vu lt de eerste, op strate
gisch niveau uitgevoerde Passende Beoordeling aan. 
Het bevat de Passende Beoordeling van de effecten

van een specifieke uitvoeringsw ijze van het project, 
het zogenoemde Voorkeursalternatief dat in hoofdstuk 
2 w ord t beschreven.

1.2 Aanpak opmaak Passende Beoorde
ling Nederland & Vlaanderen

Het procesverloop van een Passende Beoordeling is in 
Nederland en Vlaanderen zeer gelijkaardig en vloe it 
respectievelijk voo rt u it art. i ç f  van de Natuurbescher
m ingswet 1998 en art. 36ter van het Natuurdecreet 
1990. Het doei van de Passende Beoordeling is na 
te gaan of de natuurlijke kenmerken van de speciale 
beschermingszone door het plan of pro ject1’ kunnen 
worden aangetast. Wanneer vaststaat dat de natuur
lijke kenmerken niet zullen worden aangetast, kan zon
der meer toestem m ing worden verleend voor het plan 
o f project. Indien u it de beoordeling van de effecten 
b lijk t dat door het pro ject een significant aantasting 
van de natuurlijke kenmerken kan optreden dan dient 
te worden nagegaan of dergelijke significante effecten 
kunnen worden weggenom en door het treffen van, in 
de Passende Beoordeling geform uleerde m itigerende 
of m ilderende maatregelen.

Opgemerkt wordt da t mitigerende maatregelen reeds 
deel uitmaken van het Voorkeursalternatief da t onder
werp is van deze Passende Beoordeling (zie hoofdstuk 
2 voor beschrijving). Eventuele resterende negatieve 
effecten van het Voorkeursalternatief nadat de Passen
de Beoordeling is doorlopen kunnen m ogelijk verder 
worden gemitigeerd. Deze maatregelen zijn op te vat
ten ais een aanvulling op en/of een verdere concretise
ring van het pakket aan mitigerende maatregelen dat 
reeds deel u itm aakt van het Voorkeursalternatief.

1) Het betreft hier dan het voorkeursaIternatiefwaar ook bepaalde mitigerende 
maatregelen die u it het milieueffectonderzoek naar voren zijn gekomen reeds 
onderdeel van uitmaken.
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In het geval dat de geform uleerde m itigerende maat
regelen (en eventueel de verdere concretisering 
daarvan, zie kadertekst hierboven) niet afdoende zijn 
om significante effecten ais gevolg van het pro ject te 
voorkom en dan is de volgende stap om na te gaan 
of er alternatieven voor het pro ject denkbaar zijn die 
geen significante effecten veroorzaken ten aanzien van 
de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden. 
Indien een derge lijk  a lternatie f voorhanden is, kan niet 
worden vastgehouden aan het oorspronkelijk project 
en d ient zich dus de keuze aan voor het alternatief. 
Bestaan geen alternatieve oplossingen, dan kan het 
pro ject slechts doorgang vinden wanneer sprake is van 
dw ingende redenen van g roo t openbaar belang, met 
inbegrip  van redenen van sociale o f economische aard.

Onderbouwd m oet worden dat sprake is van dw ingen
de redenen van groot openbaar belang. In het geval 
dat er negatieve effecten optreden op een priorita ir 
type natuurlijke habitat en /o f een priorita ire soort, 
kunnen in beginsel alleen argum enten die verband 
houden met de menselijke gezondheid, de openbare 
veiligheid of voor het m ilieu w ezenlijk gunstige effec
ten aan de orde zijn.

Wanneer sprake is van dw ingende redenen van groot 
openbaar belang, dan kan toestem m ing worden gege
ven voor het project, mits de gepaste (natuur)com pen- 
serende maatregelen worden genomen. Compensatie 
d ient daarbij tijd ig  te gebeuren (ge lijk tijd ighe idsprin - 
cipe) en te compenseren voor de natuurwaarde die 
verloren gaat (like fo r like-principe).
Dit algemene procesverloop is weergegeven in figuur
1-1.
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In gevolge het procesverloop dat op hoofd lijnen w ord t 
gehanteerd in Nederland en Vlaanderen zijn de gehan
teerde onderdelen in deze Passende Beoordeling de 
volgende:
• Beschrijving van het pro ject en het onderzochte 

Voorkeursalternatief;
• Beschrijving van de van belang zijnde Vogel- en 

Habita trich tlijngebieden (instandhoudingsdoelen, 
huidige situatie en beoordeling staat van instand
houding);

• Beschrijving van de effecten;
• E ffectbeoordeling, inclusief cumulatieve effecten en 

conclusie m et betrekking to t m itigatie  en com pen
satie;

• A lternatievenonderzoek;
• Redenen van groot openbaar belang en compense

rende maatregelen.



Passende beoordeling van het plan /  project

Neen Significant
Effect?

Ja

M itigerende  
m aatregelen  
volstaan om  
effect op te  

heffen?

Neen
A lternatieven

onderzoek

opstart project 
(al dan niet voorafgegaan  

door MER)

Neen
Significant

Effect?

Ja Redenen van g.o.b. 
en voorstel to t 
compensatie

Neen

Ja Effect
gecom pen

seerd?

f ig u u r  7 -7  Schem atische w eergave p rocesverloop  van de Passende B eoordeling.
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Belangrijke bemerking

De beschrijving van effecten en de effectbeoordeling dient te worden doorgevoerd op een duidelijk beschreven en 
welom lijnd project. De uitkomst van de effectbepaling en effectbeoordeling, onder de vorm van een Passende Beoor
deling, kan zijn da t zich specifieke mitigerende maatregelen opdringen. Anticiperend op dergelijke effecten kun
nen mitigerende maatregelen reeds worden geïntegreerd in de projectbeschrijving die dan vervolgens de Passende 
Beoordeling doorloopt. Een dergelijke iteratieve werkwijze le idt er uiteindelijk toe dat het te beoordelen project, mits 
genoemde mitigerende maatregelen zijn geïntegreerd, resulteert in een beoordeling van niet-significantie van de 
effecten in relatie m et de Vogel- en Habitatrichtlijnverplichtingen.

O f het te beoordelen project al dan niet reeds een aantal mitigerende maatregelen integreert, is op zich niet van 
belang. Beide werkwijzen zullen leiden to t het formuleren van de gepaste mitigerende maatregelen.

De lezer zal in het volgende hoofdstuk 2: 'beknopte beschrijving van het project', kennismaken m et het zogenaamd 
Voorkeursalternatief. Het Voorkeursalternatief is op te vatten ais het uitvoeringsalternatief dat op basis van de 
effectbeoordeling in het milieueffectonderzoek to t de minste effecten op (beschermde) natuurwaarden leidt. Het 
Voorkeursalternatief bevat reeds een aantal mitigerende maatregelen die op het niveau van het strategisch milieuef- 
fectenonderzoek en op niveau van het M ilieueffectrapport naar voren zijn geschoven. D it Voorkeursalternatief vormt 
het onderwerp van deze Passende Beoordeling.
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2 Beknopte beschrijving van het project

2.1 Inleiding
Op d it m om ent is in de Westerschelde een getijonaf- 
hankelijke vaart van schepen met een diepgang van 
11,85 meter m ogelijk. De verru im ing m oet een getijon- 
afhankelijke vaart van schepen met een diepgang van 
13,10 meter m ogelijk maken, uitgaande van een kiel- 
speling van 12,5%. Dit betekent een m inim ale gewaar
borgde w aterd iepte van GLLWS-i4,7m. De verruim ing 
van de vaargeul bestaat ais voorgenom en activ ite it uit 
drie onderdelen:
• een verdieping van de vaargeul;
• een verbreding van de vaargeul en de aanleg van 

een zwaaizone opwaarts de Europaterminal;

• het storten van de baggerspecie, zowel in de fase 
van aanleg ais onderhoud van de verruim de vaar
geul.

2.2 Verdieping van de vaargeul
Het is niet nodig om over de hele lengte van de vaar
geul baggerwerkzaamheden u it te voeren. U itbagge
ren is alleen nodig op de lokaal ondiepe gedeelten of 
drempels en op enkele, aan platen grenzende randen 
van de vaargeul (zie onderstaande figuur 2-1).

Noordzee

Westerschelde

Breskens

4h e t Z w in
rn e uze n

^schelde

B ru g g e

d r e m p e l v a n  B o rs s e le
p a s  v a n  T e rn e u z e n
p u t  v a n  T e rn e u z e n
g a t  v a n  O s s e n is s e
o v e r lo o p  v a n  H a n s w e e r t  a fw a a r t s

6 o v e r lo o p  v a n  H a n s w e e r t  o p w a a r t s
7 d r e m p e l v a n  H a n s w e e r t

\  ^  L

8 b o c h t  v a n  W a ls o o r d e n

9 o v e r lo o p  v a n  V a lk e n is s e  (boei 54-56)
10 o v e r lo o p  v a n  V a lk e n is s e  (boei 58-60)
11 d r e m p e l v a n  V a lk e n is s e
12 d r e m p e l v a n  B a th
13 d r e m p e l v a n  Z a n d v l ie t

14 d r e m p e l v a n  F re d e r ic k

/ "  ^  —-

f ig u u r  2 -1  Locaties van de ond iepe  gedeelten in  de vaa rgeu l
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Concreet betekent d it dat de vaargeul ter plaatse van 
de ondiepe gedeelten (11 lokale ondiepten ofwel 
drempels en 3 plaatranden) u itgebaggerd w ord t to t de 
gewenste diepte volgens het schema in figuur 2-2.

50 m

ta lud  1/10 -  -1 4 ,7 m G L L W S

0,70 m overd iepte

f ig u u r  2 -2  P rinc ipe  ba gge rw e rk  vaa rgeu l

2.3 Verbreding van de vaargeul en 
zwaaizone

Stroomafwaarts van Hansweert is de vaargeul in de 
huidige situatie 500 meter breed en tussen Hansweert 
en de Europaterminal nabij Zandvlie t 370m. Stroom 
opwaarts van de Europaterminal is de breedte beperkt 
to t 250 meter. Verder zijn er in de Westerschelde 
enkele vernauw ingen: bij de drempel van Borssele (330 
meter), de bocht van Walsoorden (300 meter) en het 
Nauw van Bath (300 meter). De vaargeul w o rd t ver
breed to t 370m breed vanaf de Europaterminal to t 500 
meter stroom opwaarts van het Deurganckdok, behalve 
ter hoogte van de leidam van Doei (tegenover de Euro
paterm inal). Daar b lijft de breedte 300 meter. Ook de 
genoemde vernauw ingen in de Westerschelde blijven 
ongewijzigd.

Opwaarts van de Europaterminal w o rd t ter verbetering 
van de nautische veiligheid een zwaaizone aangelegd 
die een breedte heeft van 500 meter en een lengte van 
800 meter. Het zw aartepunt van de zone is 500 meter

meer stroom opwaarts gelegen dan het nautisch o p ti
mum om m inim ale interferentie  met het Galgenschoor 
te kunnen nastreven. Voor een meer gedetailleerde 
beschrijving w ord t verwezen naar het Basisrapport 
Baggeren en Storten.

2.4 Baggeren voor aanleg onderhoud 
van de vaargeul

Zowel bij de (eenmalige) aanleg van de verdiepte en 
verbrede vaargeul zal baggerspecie vrijkom en ais 
bij het onderhoud daarna. De vaargeul zal door de 
getijw erking en de afvoer van riv ierwater immers aan
zanden (in de Westerschelde en Beneden-Zeeschelde) 
en aanslibben (in de Beneden-Zeeschelde) waardoor 
(jaarlijks) onderhoudsbaggerw erk noodzakelijk is om 
de vaargeul op het gewenste peil te houden.

2.4.1 Aanleg baggerspecie
Bij het baggeren van de ondiepe en te verbreden 
plaatsen in de vaargeul komt (aanleg)baggerspecie vrij. 
Deze specie moet worden geborgen. Het uitgangs
punt bij het bergen van de opgebaggerde specie is 
terugstorten in de Westerschelde en de Beneden-Zee
schelde. Daarbij w o rd t de Vlaamse specie geborgen 
op Vlaams grondgebied en de Nederlandse specie op 
Nederlands grondgebied, behalve ais hierover andere 
afspraken gemaakt worden.
Voor het in eerste aanleg realiseren van een getijonaf- 
hankelijke vaart van schepen naar Antw erpen m et een 
diepgang van 13,1 meter is het effectie f te baggeren 
volum e ongeveer 14  m iljoen m3.
In onderstaande tabel 2-1 staat hoeveel bagger
specie bij aanleg in de Beneden-Zeeschelde en de 
Westerschelde vrijkom t. Het pro ject in de Beneden- 
Zeeschelde zonder zwaaizone zou een baggerinspan- 
ning van 5,25  m iljoen m3 vragen.
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Totaal Beneden-
Zeeschelde

Westerschelde

O o s te lijk  d eel M id d e n d e e l W e s te lijk  d e e l

6,35 5,15 1,15 1,40

14,05 6 ,3 5 7,70

ta b e l 2 -7  B aggervo lum es b ij a an leg  van de verru im de  

vaa rgeu l (in m iljo e n e n  m 3 in  situ, in c lu s ie f de 

overd iep te)

2.4.2 Onderhoudsbaggerspecie
Jaarlijks, dus structureel, m oet na de verruim ing 
gem iddeld ongeveer 15,5 m iljoen m3 onderhoudsbag
gerspecie u it de Schelde gebaggerd worden tussen 
W ielingen (Westerschelde) en 500 meter opwaarts van 
het Deurganckdok. D it w o rd t voor het grootste deel 
te ruggestort in het estuarium. Van deze hoeveelheid 
komt ca. 11,7 m iljoen m3 voor rekening van de Wes- 
terschelde en bedraagt de onderhoudsbehoefte voor 
de Zeeschelde 3,8 m iljoen m 3. In de Westerschelde is 
vrijw el u itslu itend zandige specie aanwezig. De bag
gerspecie in de Beneden-Zeeschelde bestaat deels uit 
zandrijke specie (die meer slib bevat dan in de Wester- 
schelde) en deels u it slibrijke specie.

2.4.3 Aangepaste stortstrategie en 
onderzochte alternatieven

Tijdens de strategische verkenning voor de O ntw ik
kelingsschets 2010 Schelde-estuarium en u it een ana
lyse van historische waarnem ingen b lijk t dat door het 
rigide voortze tten  van de in de huidige praktijk  toe 
gepaste stortstrategie voor onderhoudsbaggerspecie 
een belangrijk kenmerk van het natuurlijke estuariene 
systeem in het geding kan komen: het meergeulenstel- 
sel in de Westerschelde. Er is een aangepaste stortstra-
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tegie nodig om de fysieke systeemkenmerken van het 
estuarium te kunnen behouden. Deze vormen de rand
voorwaarde voor de instandhouding van ecologisch 
belangrijke ecotopen. In de aanloop to t het onderzoek 
naar de effecten van de alternatieven voor verruim ing 
is deze aangepaste stortstrategie nader vormgegeven 
(zie Basisrapport M orfologie). De belangrijkste aanpas
sing ten opzichte van de eerdere strategie is dat de 
nevengeulen niet langer overbelast worden (i.e. het 
s to rtcrite rium 2' w ord t slechts beperkt overschreden).

Vervolgens zijn voor de aangepaste stortstrategie 
alternatieven gedefinieerd die representatief zijn voor 
de maximale bandbreedte aan effecten op fysieke en 
ecologische kenmerken. In deze Passende Beoordeling 
zijn de effecten van een Voorkeursalternatief op de 
staat van instandhouding van het Natura 2000-gebied 
onderzocht. Het Voorkeursalternatief is een, voor wat 
be tre ft negatieve effecten op natuur, zo goed m ogelijk 
gem itigeerd on tw erp  van de aangepaste stortstrategie 
(zie hierna voor een volled iger beschrijving van het 
Voorkeursalternatief).

Er zijn verschillende m ogelijkheden om het gebag
gerde bodemm ateriaal terug te storten. In het M ilieu
e ffectrapport voor de Verruim ing van de vaargeul zijn, 
na het doorlopen van een aantal stappen, u ite indelijk  
2 projectalternatieven ontw ikke ld , die alleen van elkaar 
verschillen voor wat be tre ft het aspect stortstrategie. 
De alternatieven zijn in onderstaande tabel 2-2 weer
gegeven.

2) Stortcriterium: baggervolume waarbij geen of minimale overschrijding van de 
maximale bergingscapaciteit optreedt.



In het M ilieueffectrapport zijn de effecten van deze 
alternatieven onderzocht en beoordeeld. Vervolgens 
zijn op basis van het resultaat van deze beoordeling 
een Meest M ilieuvriendelijk  A lternatie f en een Voor
keursalternatief gedefinieerd. Het Voorkeursalternatief 
vorm t het onderw erp van deze Passende Beoordeling

en kan worden beschouwd ais het, voor wat be tre ft 
effecten op Natura 2000-gebieden optimaal gem i
tigeerde ontw erp. Het Voorkeursalternatief met de 
b ijbehorende m itigerende maatregelen w ord t in de 
hierna volgende paragrafen beschreven.

W e stersc h e ld e  P ro je c ta lte rn a t le f  

N e ven geu l

W e stersc h e ld e  P ro je c ta lte rn a t le f  

P la a tra n d B e n e d e n - Z eeschelde

S to rt a a n le g b a g g e rs p e c le Eenmalig 7,7 m iljoen  m 3: vo lled ig  in de 

nevengeulen

Eenmalig 7,7 m iljoen  m 3: vo lled ig  op 

p laatranden

Eenmalig 6,4 m iljoen  m 3 : com binatie  

van s to rten  in de vaargeul en berging 

op land en in de Schaar van Ouden Doei

S to rt o nd e rh o u d s b a g g e rs p e c ie  Aangepaste s to rts tra teg ie  zonder s to rt Aangepaste s to rts tra teg ie  m et s to rt V igerende s to rts tra teg ie  (jaa rlijks  3,8

op p laatranden. Concrete in vu llin g : op p laa tranden. Concrete in vu llin g : m iljoen  m3)

ja a rlijk s  12,4 m iljoen  m 3 waarvan 6,1 in  ja a rlijk s  11,7 m iljoen  m 3 waarvan 2,4 op 

de nevengeulen en 6,3 in de h oo fdgeu l* p laa tranden, 4,4 in nevengeulen en 4,9

in de h o o fd g e u l*

T ech nieken  vo o r b a g g e re n , tra n s p o r- S leephopperzuiger en kleppen S leephopperzuiger en kleppen, op S leephopperzuiger en kleppen, b ij ber

te re n  en  s to rte n plaatranden ook rainbow en en sproei- g ing aan land walpersen

ponton

*  Dit is de gemiddelde omvang van het onderhoud voor de eerste vijfjaar. Gedurende deze v ijfjaa r nemen de baggerhoeveelheden af, maar deze afname wordt steeds geringer. Voor de 
jaren daarna (tot 2030) is in het Milieueffectrapport uitgegaan van dezelfde baggerhoeveelheden ais in het vijfde jaa ren die liggen ongeveer 10% lager dan de hier gepresenteerde 
waarden.

ta b e l 2 -2  O verz ich t van  in  h e t M ilie u e ffe c tra p p o rt on derzo ch te  a lte rna tie ven

P assende  B e o o rd e lin g  M E R -d o s s ie r  | 18



2.5 Het Voorkeursalternatief

2.5.1 Baggeren en storten in het 
Voorkeursalternatief

Aangezien voor de Beneden-Schelde geen verschil
lende projectalternatieven in beschouwing worden 
genomen, vorm t d it geen d ifferentiërende factor bij 
het bepalen van het Voorkeursalternatief.

Het Voorkeursalternatief bij Verruim ing van de vaar
geul is het P rojectalternatief Plaatrand Westerschelde 
gecombineerd m et de hoger samengevatte werkwijze 
van storten voor de Beneden-Zeeschelde (zie 2.4.3).

Aanleg
In de Westerschelde kom t bij de aanleg van de ver
ruimde vaargeul eenmalig 7,7 m iljoen m3 baggerspecie 
vrij. Deze aanlegbaggerspecie w ord t volledig gebor
gen op plaatranden:
• Hoge Platen: 3,2 m iljoen m3
• Rug van Baarland: 2,5 m iljoen m3
• Plaat van Walsoorden: 2,0 m iljoen m3

Voor de Beneden-Zeeschelde gaat men u it van maxi
maal 3 locaties om de aanlegbaggerspecie 
(6,4 m iljoen m3) te bergen:
• 2,0 m iljoen m3 op het land in het Doeldok of ais 

secundaire grondsto f in het om liggende gebied 
(haventerreinen),

• 2,4 m iljoen m3 in de rivier in de diepere pu tten in de 
vaargeul bij de Boudewijn- en Van Cauwelaertsluis 
en in u itb re id ing  desgevallend in de diepere putten 
in de vaargeul nabij de Kallosluis.

• 2,0 m iljoen m3 op de stortlocatie  Schaar van Ouden 
Doei waar het zand eventueel door m iddel van 
zandw inning u it het systeem zal worden gehaald.
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Onderhoud
Voor het onderhoud in de Westerschelde is in het 
Voorkeursalternatief uitgegaan van de aangepaste 
stortstrategie in het p ro jecta lternatie f plaatrand. Dit 
betekent dat de geraamde jaarlijkse onderhoudshoe- 
veelheid van 11,7 m iljoen m3 ais vo lg t w ord t verdeeld:
• 2,4 m iljoen m3 op de plaatranden,
• 4,4 m iljoen m3 in de nevengeulen,
• 4,9 m iljoen m3 in de hoofdgeul.

Voor het onderhoud in de Beneden-Zeeschelde zal de 
huidige stortstrategie worden gevolgd. De geraamde 
jaarlijkse hoeveelheid van 3,8 m iljoen m3 w ord t ais 
vo lg t verdeeld:
• 2,1 m iljoen m3 zandrijke baggerspecie w ord t gestort 

in Schaar van Ouden Doei
• 1,7 m iljoen m3 slibrijke baggerspecie w ord t gestort 

op de huidige stortlocaties van slib:
• Punt van Melsele,
• Plaat van Boomke,
• Vlakte van Hoboken.

De aangepaste stortstrategie voor 
onderhoudsbaggerspecie
Door de aangepaste stortstrategie worden negatieve 
m orfologische effecten ais gevolg van de verruim ing 
voorkom en. De strategie gaat u it van benutting  van 
de stortvakken op de kortste afstand van de bag- 
gerlocatie, waarbij in de betreffende macrocel eerst 
de stortlocatie(s) op de plaatranden, vervolgens in de 
nevengeulen en ten slotte in de hoofdgeul worden 
benut. Ais de betreffende macrocel over te weinig 
stortcapacite it beschikt, w ord t volgens dezelfde prio- 
rite itsvo lgorde gestort in de w este lijk hiervan gelegen 
macrocel.



Deze strategie is vertaald naar een concrete invulling 
van de stortverdeling voor de onderhoudsbaggerspe
cie gekoppeld aan een concrete stortverdeling voor de 
aanlegbaggerspecie. Op basis hiervan is in de onder
staande tabel 2-3 de stortcapacite it voor de eerste v ijf 
jaar weergegeven. De in de tabel weergegeven tota le 
stortcapacite it is het maximum aan aanleg- en onder
houdsbaggerspecie dat w ord t verwacht voor de eerste 
v ijfjaa r. Voor de stortvakken op de plaatranden is het 
van belang dat de weergegeven stortcapacite it ook 
daadwerkelijk w ord t benut om het gewenste positieve 
effect op steltlopers ook daadwerkelijk te bereiken.
Het niet volledig benutten van de stortcapacite it in de 
nevengeulen of in de hoofdgeul kan ju is t resulteren in 
een gunstiger effect dan beschreven in het m ilieuef
fectrapport.

M acroce l P la a tra n d M a x im u m  n even ge u l M a x im u m  h o o fd g e u l

1 8,2 5,5 0,0

3 0,0 6,0 0,0

4 5,0 2,0 15,5

5 6,5 7,0 3,5

6 0,0 1,5 3,5

7 0,0 0,0 2,0

ta b e l 2 -3  Verdeling s to rtca p a c ite it in  m iljoe nen  m 3 

(in situ) v o o rd e  eerste  5  ja a r

Om te zorgen dat niet w ord t afgeweken van de alter
natieven die zijn onderzocht - en dat er dus ook geen 
onverwachte effecten optreden - mag de in de tabel 
weergegeven stortcapacite it in nevengeulen voor de 
eerste 5 jaar veelal niet vo lled ig binnen 1 jaar worden 
benut. De maximale jaarlijks te storten hoeveelheden 
in de nevengeulen zijn:
• Macrocel 1: 3,0 m iljoen m 3.
• Macrocel 3 : 3 ,2  m iljoen m3.
• Macrocel 5: 3,8 m iljoen m3.
• Macrocel 6 :1,0 m iljoen m3.

Flexibel storten
Het flexibel storten maakt onderdeel u it van het Voor
keursalternatief. H ieronder w ord t verstaan het b ijstu
ren van het storten van onderhoudsbaggerspecie op 
basis van (voortschrijdend) inzicht, m on ito ring  van 
effecten en praktische uitvoeringsaspecten zonder dat 
h iervoor een nieuwe vergunning nodig is. H ierdoor 
kan steeds accuraat worden geanticipeerd op de meest 
recente kennis en inzichten waardoor m ogelijk  een 
(nog) gunstiger effect kan worden bereikt dan beschre
ven in het m ilieueffectrapport. D it is niet noodzakelijk 
met het oog op de beschreven effecten van de ver
ruim ing, maar wel met het oog op de geconstateerde 
negatieve autonom e m orfologische ontw ikke ling en 
de negatieve staat van instandhouding van het 
Schelde-estuarium.

Om flexibel storten m ogelijk  te maken is een meer 
flexibele invulling van de onderhoudsvergunning 
nodig. De fle x ib ilite it w ord t onder andere bereikt door 
de stortvakken zo groot m ogelijk  te maken. Belangrijk 
p luspunt is dat met de extra stortvakken op plaatran
den ook extra stortcapacite it en dus meer fle x ib ilite it 
beschikbaar komt. In de vergunning voor aanleg en 
instandhouding van de verru im ing w ord t de concrete 
invulling van de aangepaste stortstrategie conform  het 
Voorkeursalternatief vastgelegd ais aanvangsverdeling 
(zie hierboven).

De eerste v ijf ja a r na aanvang van de aanleg is alleen 
deta illering van de inrichting en b ijsturing op basis 
van lokale m on itoring m ogelijk. Bijvoorbeeld om de 
natuurpotenties op de plaatranden optimaal te benut
ten o f om dat de plaatranden eerder 'vo l' zijn dan ver
wacht. Zorgvuld ige en frequente m on itoring van de 
morfologische en ecologische ontw ikke lingen, en eva
luatie van de bekomen resultaten is nodig om onvoor
ziene negatieve effecten tegen te gaan.
De wijze van storten op de plaatranden kan hierop 
worden aangepast, maar ook de aanvangsverdeling
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over de stortvakken op de plaatranden, nevengeulen 
en hoofdgeul binnen de betreffende macrocel. In tabel
2-4 is de beschikbare ruim te per macrocel voor de eer
ste v ijf ja a r (eerste vergunning) weergegeven.
De hierboven weergegeven maximale jaarlijks te stor
ten hoeveelheden in de nevengeulen zijn h ierbij ook 
weer van toepassing. In aanvulling hierop ge ld t voor 
de nevengeul in macrocel 4 een jaarlijks maximum van
2,4 m iljoen m3.

M acroce l

M a x im u m

n e v e n g e u l

M a x im u m

n e v e n g e u l

en

p la a tra n d

M a x im u m

h o o fd g e u l

M a x im u m

m acrocel

1 6,5 13,7 0,0 13,7

3 8,0 8,0 0,0 8,0

4 2,5 7,0 19,0 26,0

5 11,5 13,5 4,5 18,0

6 2,0 2,0 5,5 7,5

7 0,0 0,0 2,5 2,5

ta b e l 2 -4  R u im te f le x ib e l s to rten  in  m iljoe nen  m 3 

(in  s itu) vo o r de eerste  5  ja a r.

2.5.2 Mitigatie binnen het 
Voorkeursalternatief

In het Voorkeursalternatief zijn aanvullend op flexibel 
storten, onderzoek en b ijsturing, een aantal m itige 
rende maatregelen opgenom en waarmee de effecten 
op natuur en m ilieu worden vermeden o f zoveel m oge
lijk worden beperkt. De m itigerende maatregelen zijn 
het resultaat van het m ilieueffectonderzoek waarvan 
de resultaten in het M ilieueffectrapport en de b ijbeho
rende basisrapporten zijn beschreven.
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Ais gevolg van (het risico op) negatieve effecten zijn de
volgende m itigerende maatregelen nodig:

in de Westerschelde
• De storttechniek 'ra inbow en' zal niet worden 

toegepast bij het storten op plaatranden. In het 
geval dat de vaardiepte te beperkt is om d irect u it 
de sleephopperzuiger op de plaatrand te storten 
door m iddel van 'k leppen ' zal u itslu itend worden 
gestort door m iddel van een sproeiponton. Hoewel 
d it niet d irect u it de e ffectbeoordeling vo lg t (geen 
significant negatieve effecten bij p ro jecta lternatie f 
plaatrand ais gevolg van de beperkte toepassing van 
het 'ra in b o w e n '), is u it de praktijk  bekend dat 'ra in 
bowen' lokaal een aanzienlijk grotere vertroebeling 
veroorzaakt en de baggerspecie ook veel m inder 
nauwkeurig kan worden aangebracht dan met een 
sproeiponton.

• Aanpassing van het stortvak SN51 in de Wester- 
schelde zodanig dat de -  m et het oog op verstoring 
-  kwetsbare delen van de nevengeul in relatie met 
de haul-out plekken van zeehonden langs de Zim- 
mermangeul en op de Platen van Valkenisse en de 
Plaat van Walsoorden worden uitgesloten.

• Tijdens het storten m et de baggerschepen in de 
Westerschelde een afstand van tenm inste 600 meter 
aanhouden to t de foerageergebieden van ste lt
lopers o f tijdens hoog water storten ais de vogels op 
de hoogwatervluchtplaatsen zitten.

• Niet storten in nevengeulen in de Westerschelde 
vanuit varende schepen om de verspreiding van 
specie en daarmee de bedelving van bodemdieren 
te beperken.

en in de Zeeschelde:
• Fasering van de aanlegbaggerwerken in de 

Beneden-Zeeschelde, te weten eerst verdiepen van 
de bestaande vaargeul, dan aanleg van de zwaai
zone en tenslo tte  de verbreding van de vaargeul.



• Op deze wijze worden de negatieve effecten op 
slik- en schorarealen maximaal naar de toekom st 
verschoven.

• Emissiereductie van fijn  sto f (PM10) in Vlaanderen t i j 
dens de aanlegfase door het inzetten van de meest 
moderne baggerschepen en grotere baggerschepen 
zodat m inder vaarbewegingen nodig zijn in com bi
natie met het gebru ik van schonere brandstoffen en/ 
of luchtfilters op de motoren.

• Maximale spreiding van de activ ite iten en emissies 
van PM10 over het plangebied en de aanlegperiode 
van twee jaar in Vlaanderen.

2.6 Gebruik van de verruimde vaargeul
De verruim de vaargeul zal gebru ikt worden door 
(beroeps)zeescheepvaart en binnenscheepvaart van de 
Noordzee naar de havens in het estuarium en om ge
keerd. De verwachte toenam e van scheepvaartbewe- 
gingen in vergelijk ing m et de toename die verwacht 
w o rd t bij het n iet u itvoeren van het pro ject (het Nulal- 
ternatie f) is beschreven in het Achtergronddocum ent 
Goederenprognoses. Het resultaat van het prognose- 
onderzoek leverde op dat het aantal schepen op de 
rivier met maximaal io  procent toeneem t ten opzichte 
van het Nulalternatief.

Daarnaast werd ook vastgesteld dat de schepen die 
containers transporteren, zullen toenem en in grootte. 
D it is al een autonom e ontw ikke ling, die echter nog 
op haar beurt w ord t versterkt door het pro ject van de 
verruim ing.

De schepen blijven dezelfde scheepvaartroutes in het 
estuarium gebruiken ais in het Nulalternatief.
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3 Relevante Natura 2000-gebieden

3.1 Afbakening studiegebied
De verru im ing van de vaargeul van de Westerschelde 
en Beneden-Zeeschelde kan m ogelijk  een effect heb
ben op de volgende Natura 2000-gebieden:
• Nederland

• Westerschelde & Saeftinge (Vogel-en Habita- 
trich tlijngeb ied)

• Vlaanderen
• Schelde- en Durme-estuarium (H abita trich tlijnge- 

bied)
• Durme en M iddenloop van de Schelde (Vogel

richtlijngebied)
• Schorren en Polders van de Beneden Schelde 

(Vogelrichtlijngebied)
• De Kuifeend en de Blokkersdijk (Vogelrichtlijnge

bied)
In de paragrafen 3.2 en 3.3 w ord t respectievelijk voor 
het Nederlandse en het Vlaamse deel van het studiege
bied ingegaan op de instandhoudingsdoelstellingen, 
de staat van instandhouding en de huidige situatie in 
de m ogelijk  beïnvloede Natura 2000-gebieden.

Er worden geen effecten verwacht op de volgende, 
in de nabijheid van het plangebied gelegen Natura 
2000-gebieden of delen daarvan:
• Voordelta. De re ikw ijd te  van de meeste mogelijke 

effecten van de verru im ing en het storten van aan
leg- en onderhoudsbaggerspecie is beperkt. Alleen 
ais gevolg van grootschalige veranderingen in de 
zandhuishouding door de bagger- en s to rtactiv ite i- 
ten is het denkbaar dat to t op grote afstand van de 
bagger- en stortlocaties m orfologische effecten in 
de Voordelta optreden. Dergelijke effecten treden 
niet op (zie Basisrapport M orfologie). Omdat in geen

van de onderzochte alternatieven in het m ondings- 
gebied van de Westerschelde zal worden gestort, 
w orden geen veranderingen in de slibconcentratie 
in het buitengaatse deel van het Natura200-gebied 
Westerschelde & Saeftinge verwacht (zie Basisrap
po rt Slibdynamiek). Eventuele daarmee samen
hangende effecten op de natuurwaarden van het 
m ondingsgebied en het daaraan grenzende Natura 
2000-gebied Voordelta kunnen daarom worden 
uitgesloten. De Voordelta is daarom niet verder in 
beschouwing genomen.

• Zwin. In de Ontwikkelingsschets 2010 w ord t het 
Zwin to t het m ondingsgebied van de Westerschelde 
gerekend. In Nederland en Vlaanderen is het ech
te r ais apart Natura 2000-gebied aangemeld. De 
re ikw ijd te  van de meeste m ogelijke effecten van de 
verru im ing en storten van aanlegspecie is beperkt. 
Alleen ais gevolg van grootschalige veranderingen 
in de zandhuishouding ais gevolg van het baggeren 
en storten is het denkbaar dat to t op grote afstand 
van de bagger- en stortlocaties effecten optreden. 
Dergelijke effecten treden niet op. Ook d it gebied is 
n iet verder in beschouwing genomen.

• Verdronken Zwarte Polder. Het beschermde (Staats) 
natuurm onum ent De Verdronken Zwarte polder
lig t langs de zuidoever van het m ondingsgebied 
van de Westerschelde en behoort to t het Natura 
2000-gebied Westerschelde & Saeftinge. M oge
lijk  effect van de verru im ing is de verandering in 
zandtransport vanuit de Westerschelde naar het 
m ondingsgebied en daardoor mogelijke veranderin
gen in de m orfo log ie  van het m ondingsgebied. Het 
m orfologische m odelonderzoek laat een toename 
van transport naar de m onding met een factor 1,1 à
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1.3 zien (Basisrapport M orfologie). Kijkend naar de 
tota le zandbalans van de m onding (Haecon, 2006; 
figuur 7-2) dan b lijk t dat in de afgelopen periode 
het zandverlies 10,1 M m 3/jaar bedraagt tegen een 
im port vanuit de Westerschelde van 1,8 M m 3/jaar. 
Een toenam e van deze im port met een factor 1,1 à
1.3 zal geen noemswaardig effect op de zandbalans 
van het m ondingsgebied hebben en daarmee ook 
niet op sedimentatie/erosie processen in een aan 
de rand daarvan gelegen gebied ais de Verdronken 
Zwarte Polder. Veranderingen in de m orfo log ie  van 
de Verdronken Zwarte Polder zijn dan ook niet te 
verwachten. Om deze reden is d it gebied verder niet 
in beschouwing genomen.

• Binnendijkse gebieden Westerschelde. De b in 
nendijks gelegen delen van het Natura 2000-gebied 
Westerschelde & Saeftinge3' ondervinden geen 
directe effecten van de verru im ing en het storten 
van baggerspecie. De enige andere m ogelijke effec
ten zijn indirecte effecten door emissies of geluid.
Uit het effectenonderzoek is gebleken dat de reik
w ijd te  van deze effecten beperkt is en n iet 'over de 
dijken' komt (zie verder Basisrapport Overige aspec
ten).

• Durme(vallei). De Durme maakt, net ais de 
Beneden-Zeeschelde, deel u it van het Habitatricht- 
lijngebied 'Schelde- en Durme-estuarium van de 
Nederlandse grens to t Gent' en het V oge lrich tlijn 
gebied 'Durm e en de m iddenloop van de Schelde'. 
De re ikw ijd te  van de meeste effecten van de verru i
m ing en storten van aanlegspecie is beperkt. Alleen 
ais gevolg van veranderingen in de waterstanden 
door het baggeren en storten is het denkbaar dat 
to t op grote afstand van de bagger- en stortlocaties 
effecten optreden. Voor de Durme b lijk t d it niet aan 
de orde te zijn; ter hoogte van de m onding van de 
Durme worden geen effecten op de waterstanden

3) Rammekenshoek, Inlaag 1887, Bathse Kreek, Inlaag Hoofdplaat en Herdijkte 
Zwarte Polder.

voorspeld. De Durme is dus verder n iet in beschou
w ing genomen.

3.2 Nederland: Natura 2000-gebied 
Westerschelde & Saeftinge

Ter bevordering van de leesbaarheid van d it docu
ment, w o rd t h ieronder enerzijds op een bondige wijze 
ingegaan op de relevante doelstellingen voor het 
Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinge (3.2.1), 
maar w ord t aansluitend ook meer uitgebreide in form a
tie gegeven (3.2.2).

3.2.1 Instandhoudingsdoelstellingen op 
hoofdlijnen

Algem ene kenschets
Het Natura 2000-gebied 'Westerschelde & Saeftinge' 
om vat de zuidelijke tak van het oorspronkelijke m on
dingsgebied van de rivier de Schelde. Het estuarium 
bestaat u it diepe en ondiepe wateren, bij eb droogval
lende zand- en slikplaten en schorren. Onder de schor
ren langs de Westerschelde bevindt zich het grootste 
schorrengebied van Nederland: het Verdronken land 
van Saeftinge. Buitengaats lig t de verzande slufter 
van de Verdronken Zwarte Polder in het gebied. In 
het m ondingsgebied is sprake van duinvorm ing bij 
Rammekenshoek, de Kaloot en op de Hooge Platen. 
Binnendijks lig t een aantal gebieden m et aan het estu
arium gekoppelde natuur: Rammekenshoek, Inlaag 
1887, Bathse Kreek, Inlaag Hoofdplaat en Herdijkte 
Zwarte Polder Het Habitat- en Vogelrichtlijngebied is in 
totaal ongeveer 42.753 ha g roo t (m inisterie LNV, 2006).

De Vogel- en H abita trich tlijngebieden Westerschelde 
en het Verdronken land van Saeftinge zijn ais een 
geheel te beschouwen alhoewel in fe ite  onderscheid 
gemaakt d ient te worden tussen het H ab ita trich tlijn - 
gebied 'Westerschelde & Saeftinge' en de Vogelricht
lijngebieden 'Westerschelde' en 'Verdronken Land Van 
Saeftinge'. Het H abita trich tlijngebied 'Westerschelde

P a s s e n d e  B e o o rd e lin g  M E R -d o s s ie r  | 2 4



& Saeftinge' is aangemeld voor een reeks van habitats 
in de estuariene sfeer (zie 3.2.2). In het Ontwerpbeslu it 
Westerschelde & Saeftinge is gestreefd naar een geïn
tegreerde benadering van de afzonderlijke Vogel- en 
Habita trich tlijngebieden to t één Natura 2000-gebied 
en zijn instandhoudingsdoelste llingen geform uleerd 
op niveau van de verschillende gebieden samen.
Hierbij zijn de waarden die zijn beschermd door de 
aanwijzing van het Verdronken land van Saeftinge, 
het Schor van Waarde en de Verdronken Zwarte polder 
ais N atuurm onum ent overgenomen. Het be tre ft de 
doelen m et betrekking to t behoud van 'natuurschoon' 
en 'natuurwetenschappelijke betekenis'. Deze waarden 
zijn begrepen in de instandhoudingsdoelen van het 
O ntwerpbesluit.

Instandhoudingsdoelstellingen en 
staat van instandhouding
Voor de in de context van deze Passende Beoorde
ling meest relevante Europese habitats die in het 
O ntwerpbeslu it zijn opgenom en, zijn hieronder de 
overeenkomstige instandhoudingsdoelste llingen weer
gegeven:

1110_B perm anent overstroom de 

zandbanken

behoud opperv lak te  en kw a lite it

1130 estuaria u itb re id in g  opperv lak te  en verbetering  

k w a lite it

1310_A z ilte  p ion ierbegroe iingen u itb re id in g  opperv lak te  en behoud k w a lite it

1320 s lijkgraslanden behoud opperv lak te  en kw a lite it

1330_A schorren en z ilte  gras u itb re id in g  opperv lak te  en verbetering

landen k w a lite it  (bu itend ijks)

In het O ntw erpbeslu it is de staat van instandhouding 
van hab ita ttype 1130 ais zeer ongunstig beoordeeld en 
de staat van instandhouding van het m ondingsgebied 
(habita ttype 1110) ais matig ongunstig. De staat van 
instandhouding van hab ita ttype 1330 is matig ongun
stig.
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Voor w at be tre ft de H abita trich tlijnsoorten w ord t de 
u itb re id ing  van vispopulaties van de soorten Zeeprik, 
R ivierprik en Fint beoogd en -  belangrijk in de context 
van deze Passende Beoordeling voor de Verruim ing 
van de vaargeul - w o rd t voor de Gewone zeehond 
gesteld: 'Behoud omvang en verbetering kw alite it leef
gebied voor uitbreiding populatie ten behoeve van een 
regionale populatie van ten minste 200 exemplaren in het 
Deltagebied.'

Voor vogels zijn instandhoudingsdoelste llingen voor 9 
broedende en 31 n iet-broedende soorten voorgesteld. 
Voor een volledig overzicht van de betreffende soorten 
w ord t verwezen naar paragraaf 3.2.2. De (landelijke) 
staat van instandhouding voor de in het O ntw erp
besluit opgenom en vogelsoorten varieert van zeer 
ongunstig to t gunstig. Voor alle genoemde soorten, 
ongeacht hun staat van instandhouding, is de instand- 
houdingsdoelste lling ais vo lg t geform uleerd: 'behoud 
omvang en kw a lite it leefgebied'.

Het is belangrijk op te merken dat zowel bij de aanmel
d ing aan Europa ais in het O ntwerpbeslu it de doelen 
zijn geform uleerd in termen van habitats en soorten 
en dus niet in termen van het functioneren van het 
ecosysteem en (noodzakelijk geachte) procesparame
ters.

Begrenzing
In het O ntwerpbeslu it Westerschelde en Saeftinge 
(november 2006) zijn ook een aantal correcties doorge
voerd op vlak van begrenzing. De hierna weergegeven 
figuur 3-1 en figuur 3-2 houden rekening met d it voor
stel to t herbegrenzing.



f ig u u r  3 -7  en 3 -2  Begrenzing N a tu ra  2 0 0 0 -geb ied  W esterschelde & S ae ftinge  (w estb lad  en o o s tb la d  sam engevoegd)
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3.2.2 Instandhoudingsdoelstellingen in 
detail en huidige situatie

Instandhoudingsdoelstellingen
De Westerschelde is ais H abita trichtlijngebied aange- 
meld voor de volgende habitattypen:
• hab ita ttype 1110: perm anent m et zeewater van 

geringe diepte overstroom de zandbanken (perma
nent overstroom de zandbanken);

• hab ita ttype 1130: estuaria;
• hab ita ttype 1310: eenjarige pioniersvegetaties van 

slik- en zandgebieden m et zeekraal en andere zout- 
m innende planten (zilte pionierbegroeiingen);

• hab ita ttype 1320: schorren m et slijkgrasvegetatie 
(slij kgraslanden);

• hab ita ttype 1330: Atlantische schorren (schorren en 
zilte graslanden);

• hab ita ttype 2110: embryonale wandelende duinen;
• hab ita ttype 2120: wandelende duinen op de strand- 

wal m et Am m ophila arenaria ( 'w itte  duinen');
• hab ita ttype 2160: duindoornstruw elen;
• hab ita ttype 2190: Vochtige duinvalleien;

en voor de volgende soorten:
• Nauwe korfslak
• Zeeprik
• Rivierprik
• Fint
• Gewone zeehond
• Groenknolorchis

Voor het Vogelrichtlijngebied Westerschelde zijn in het 
Aanwijzingsbesluit u it 2000 32 (waarvan het gebied 
voor 15 soorten kwalificerend is) vogelsoorten opge
nomen. Voor het Vogelrichtlijngebied Verdronken land 
van Saeftinge zijn in het Aanwijzingsbesluit u it 1995 
13 vogelsoorten opgenom en.
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In het O ntwerpbeslu it Westerschelde & Saeftinge zijn 
de volgende soorten u it de eerdere aanwijzingen niet 
meer opgenom en4’ :
• Aalscholver
• Roodkeelduiker
• Kuifduiker
• Toppereend
• Brandgans
• Blauwe kiekendief
• Smelleken
• Kemphaan
• Bosruiter

De aanwijzing ais Staatsnatuurm onum ent van het Ver
dronken land van Saeftinge en het Schor van Waarde 
bevatten voor w at be tre ft het criterium  'na tuurw eten
schappelijke betekenis' algemene beschrijvingen van 
kenmerkende natuurtypen, levensgemeenschappen 
en kenmerkende soorten. Daarnaast w o rd t gesproken 
van het belang van de, niet nader benoemde geo- 
m orfologische processen in het Verdronken land van 
Saeftinge. Voor de kenmerkende soorten gaat het om 
een aantal plantensoorten, n iet-broedende vogels en 
broedvogels. Voor de genoemde vogelsoorten ge ld t 
dat zij vrijw el allemaal ook voorkom en op de in het 
O ntwerpbeslu it opgenom en lijst. In de aanwijzingen 
worden Zeekraal, Klein schorrekruid, Lamsoor, Gewone 
zoutm elde, Zeealsem, Zilte rus, Engels gras, M elkkruid, 
Echt lepelblad, Zeebies en Akkermelkdistel ais ken
merkende plantensoorten genoemd. Daarnaast w ord t 
gesproken van het voorkom en van het zeer zeldzame 
Blauw kweldergras.
Het criterium  'natuurschoon' is voor het Verdronken 
land van Saeftinge afgemeten aan de mate van u itge
strektheid, het grillige patroon van kreken en de door 
het ritm e van eb en vloed wisselende aanblik. Het 
Schor van Waarde is niet van speciale betekenis van-

4) Omdatformeel gezien de'oude' besluiten en aanmeldingen nog rechtsgeldig zijn, 
zijn bij de effectbepaling deze soorten ook meegenomen.



wege het natuurschoon, maar is u its lu itend vanwege 
de grote natuurwetenschappelijke betekenis aangewe
zen.

In het O ntw erpbeslu it is de begrenzing van het gebied 
aangepast. De oppervlakte van het Vogel- en Habita- 
trich tlijngeb ied  is vooral u itgebreid door een verbe
tering van de begrenzing op technische punten, zoals 
afstemming met (voormalige) Natuurm onum enten, 
topografische lijnen, onlogische verschillen tussen het 
Vogelrichtlijngebied en H abita trich tlijngebied en der
gelijke. Zodoende valt o.a. de vaargeul en het zeege
bied ten westen van de grens Vlissingen-Breskens nu

ook binnen de begrenzing. Daarnaast zijn in het kader 
van het Natuurcom pensatieprogramma Verdieping 
Westerschelde gebiedsdelen (in totaal 283 ha) aan het 
Vogel- en H abita trich tlijngebied toegevoegd. Deze 
gebiedsdelen betreffen voo rnam elijkz ilte  pionierbe- 
groeiingen (habita ttype 1310) of hoogwatervlucht- 
plaatsen voor watervogels die voedsel zoeken in het 
in tergetijdengebied.

De begrenzing ingevolge het O ntwerpbeslu it werd 
reeds weergegeven in paragraaf 3.2.1. De in het Ont
w erpbeslu it Westerschelde & Saeftinge opgenom en 
instandhoudingsdoelen zijn in tabel 3-1 samengevat.

h a b ita ttyp e /s o o rt Instandhoudingsdoel
re la tie f
belang

staat 
van inst.

1110_B Permanent overstroom de zandbanken Behoud opperv lak te  en kw a lite it A M

1130 Estuaria U itb re id ing  opperv lak te  en ve rbe te ring  k w a lite it B Z

1310_A Z ilte  p ion ie rbegroe iingen U itb re id ing  opperv lak te  en behoud k w a lite it A M

1320 S lijkgraslanden Behoud opperv lak te  en kw a lite it C Z

1330_A Schorren en z ilte  graslanden U itb re id ing  opperv lak te  en ve rbe te ring  k w a lite it ,  bu ite nd ijks  en behoud opper

v lakte  en k w a lite it ,  b innend ijks

A M

2110 Embryonale w andelende duinen Behoud opperv lak te  en kw a lite it. B G

2120 'W itte  du inen ' Behoud opperv lak te  en kw a lite it B M

2160 D u indoornstruw elen Behoud opperv lak te  en kw a lite it A G

2190_B Vochtige du invalle ien Behoud van opperv lak te  en k w a lite it  van vochtige  du inva lle ien , ka lk rijk A M

Habitatrichtlijnsoort

Nauwe korfslak Behoud omvang en behoud k w a lite it  leefgebied voor behoud popula tie . A M

Zeeprik Behoud omvang en behoud k w a lite it  leefgebied voor u itb re id in g  popula tie . C M

Riv ierprik Behoud omvang en behoud k w a lite it  leefgebied voor u itb re id ing  popula tie . B M

Fint Behoud omvang en behoud k w a lite it  leefgebied voor u itb re id ing  popula tie . C Z

Gewone zeehond Behoud omvang en verbetering  k w a lite it  leefgebied voor u itb re id in g  popula tie  

ten  behoeve van een regionale popu la tie  van ten  m inste  200 exem plaren in het 

Deltagebied

B G

Groenknolorchis Behoud omvang en behoud k w a lite it  b io toop voor behoud popula tie A Z
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B roedvogels

Kluut Behoud omvang en k w a lite it eefgebied

S trandp levier Behoud omvang en k w a lite it eefgebied

Grote stern Behoud omvang en k w a lite it eefgebied

Dwergstern Behoud om vang en k w a lite it eefgebied

N ie t b roed vo ge ls

Kleine z ilve rre ige r Behoud om vang en k w a lite it eefgebied

Kolgans Behoud om vang en k w a lite it eefgebied

Bergeend Behoud om vang en k w a lite it eefgebied

Krakeend Behoud om vang en k w a lite it eefgebied

W ilde  eend Behoud om vang en k w a lite it eefgebied

Slobeend Behoud om vang en k w a lite it eefgebied

Zeearend Behoud om vang en k w a lite it eefgebied

Scholekster Behoud om vang en k w a lite it eefgebied

Bontbekplev ier Behoud om vang en k w a lite it eefgebied

Goudplevier Behoud om vang en k w a lite it  leefgebied

Bruine k iekend ie f Behoud omvang en k w a lite it eefgebied

Fuut Behoud om vang en k w a lite it eefgebied

Strandp levier Behoud om vang en k w a lite it eefgebied

Kluut Behoud om vang en k w a lite it eefgebied

Slechtvalk Behoud om vang en k w a lite it eefgebied

M iddelste zaagbek Behoud om vang en k w a lite it eefgebied

P ijls taa rt Behoud om vang en k w a lite it eefgebied

W in te rta lin g Behoud om vang en k w a lite it eefgebied

Grauwe gans Behoud om vang en k w a lite it eefgebied

Sm ient Behoud om vang en k w a lite it eefgebied

Zw artkopm eeuw Behoud omvang en k w a lite it eefgebied

Blauw borst Behoud om vang en k w a lite it eefgebied

V isd ie f Behoud omvang en k w a lite it eefgebied

Lepelaar Behoud om vang en k w a lite it eefgebied

B on tbekplev ier Behoud omvang en k w a lite it eefgebied

h a b ita tty p e / soort Instandhoudingsdoel
re la tie f staat 
belang van inst.
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h a b ita ttyp e /s o o rt Instandhoudingsdoel
re la tie f
belang

staat 
van inst.

Z ilve rp lev ie r Behoud omvang en k w a lite it  leefgebied A G

Kievit Behoud omvang en k w a lite it  leefgebied A M

Kanoet Behoud omvang en k w a lite it  leefgebied A M

D rie teenstrand loper Behoud omvang en k w a lite it  leefgebied B M

Bonte s trand loper Behoud omvang en k w a lite it  leefgebied A G

Rosse g ru tto Behoud omvang en k w a lite it  leefgebied A G

W ulp Behoud omvang en k w a lite it  leefgebied A G

Zw arte ru ite r Behoud omvang en k w a lite it  leefgebied B G

Tureluur Behoud omvang en k w a lite it  leefgebied B M

G roenpoo tru ite r Behoud omvang en k w a lite it  leefgebied B G

Steenloper Behoud omvang en k w a lite it  leefgebied B Z

Relatief belang: A =  zeer groot, B =  groot, C =  aanzienlijk
Landelijke staat van instandhouding: G =  gunstig, M =  matig ongunstig, Z =  zeer ongunstig

ta b e l 3 -7  Ins tandh oud ingsdo e len  co n fo rm  O n tw e rp b e s lu it W esterschelde & Saeftinge, re la t ie f be lang  en la n d e lijke  s ta a t van 

in s ta n d h o u d in g

Habitattype Westerschelde

monding zout brak totaal

1110 perm anent overstroom de zandbanken 11570 - - 11570

1130 estuaria - 24181 3559 27740

1310 z ilte  p ion ierbegroe iingen - 56 43 99

1320 slijkgraslanden - 129 61 189

1330 schorren en z ilte  graslanden - 171 2126 2297

Totaal opperv lak ha b ita ttyp e n  m et doe lste lling 11570 245941 5957 41895

O ppervlakte H ab ita trich tlijngeb ied  b innen studiegebied 42753

ta b e l 3 -2  O pperv lakken  re levan te  h a b ita tty p e n  in de  W esterschelde (in  hectare)
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S o o rtg ro e p so ort a a n g e w e z e n  a is * W estersc he ld e S a e ftin g e to ta a l

Vogels  van  schorren . Bergeend Nb 1249 322 1571

s lik ken  en  p la te n Blauw borst B 0 310 310

B ontbekplev ier Nb 782 31 813

B ontbekplev ier B 16 1 17

Bonte s trand loper Nb 3447 1048 4495

B o sru ite r** Nb + 1 1

Brandgans** Nb 1 33 34

D rie teenstrand loper Nb 379 32 411

G oudplevier Nb 328 3 48 676

Grauwe gans Nb 205 4861 5067

G roenpoo tru ite r Nb 19 18 37

Kanoet Nb 171 3 174

Kem phaan** Nb <1 8 8

Kievit Nb 496 1284 1780

Kleine z ilve rre ige r Nb 4 17 21

Kluut Nb 83 76 159

Kluut B 47 47 94

Kolgans Nb 18 95 113

Krakeend Nb 6 7 13

Lepelaar Nb <1 14 14

Pijls taa rt Nb 52 513 565

Rosse g ru tto Nb 348 13 361

Scholekster Nb 2343 178 2527

Slobeend Nb 9 14 22

Sm ient Nb 705 548 8 6193

Steenloper Nb 77 1 78

Strandp levier Nb 11 < 1 12

Strandp levier B 27 4 31

Tureluur Nb 219 88 307
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S o o rtg ro e p so ort a a n g e w e z e n  a is * W estersc he ld e S a e ftin g e to ta a l

Vogels  v a n  schorren . W ilde eend Nb 2162 2709 4871

slik ken  en p la te n W in te rta ling Nb 59 396 456

W ulp Nb 678 310 988

Z ilve rp lev ie r Nb 494 15 509

Zwarte ru ite r Nb 7 97 104

V ise ters  en  m e e u w e n A a lscho lve r** Nb 41 19 60

Dwergstern B 89 0 89

Fuut Nb 31 1 32

Grote stern B 2489 0 2489

M iddelste zaagbek Nb 9 <  1 9

V isd ie f B 970 357 1327

Z w artkopm eeuw B 58 3 62

Vogels v a n  open  

w a te r

Toppereend** <  1 0 <  1

Roofvoge ls Blauwe k ie ke n d ie f** Nb <  1 1 2

Bruine Kiekendief B 0 12 12

Slechtvalk Nb 1 1 2

S m elleken** Nb <  1 <  1 <  1

Zeearend Nb <  1 0 <  1

*  aangewezen ais broedvogel (B) of niet-broed vogel (Nb)
* *  soorten uit oorspronkelijke aanwijzingen die niet meer in het Ontwerpbesluit zijn opgenomen

ta b e l 3 -3  V oorkom en van re levan te  voge lsoorten  in h e t N a tu ra  2 0 0 0 -g eb ied  W esterschelde & S aeftinge, in  g e m id d e ld  a a n ta l 

lo o o d e n  voge ldagen p e r ja a r  v o o r n ie t-b roedvoge ls  (periode 2 0 0 0 -2 0 0 4 ) en a a n ta l b roedparen  (broedvogels)

Huidige situatie
In tabel 3-2 is de huidige oppervlakte van de aange
melde hab ita ttypen weergegeven.
Tabel 3-3 bevat een overzicht van het voorkom en van 
de relevante vogelsoorten in de Westerschelde, in het 
Verdronken land van Saeftinge en het V oge lrich tlijn 
gebied ais geheel.

De aantallen zijn u itgedrukt in vogeldagen perjaar. 
Één vogel die een jaar lang ergens foerageert is gelijk 
aan 365 vogeldagen/jr. Een aantal van b ijvoorbeeld

1.600 vogeldagen/jr kom t overeen met 8-9 vogels die 
gedurende een ha lfjaar aanwezig zijn.

De aantallen niet-broedvogels en kustbroedvogels in 
de tabel zijn gebaseerd op datasets van de Wester- 
schelde u it de periode 2000/2001-2004/2005 en zijn 
afkom stig u it het Biologisch M on itoring Programma 
Zoute Rijkswateren van het RIKZ (R ijksinstituut voor 
Kust en Zee), hetgeen onderdeel u itm aakt van het 
M onitoring-program m a W aterstaatkundige toestand 
van het Land (MWTL) van Rijkswaterstaat. Aanvullend
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zijn gegevens u it de jaarrapportages over kustbroed- 
vogels van RIKZ (M eininger & Strucker, 2002, 2003) en 
SOVON (Vergeer & W ieland, 2004) gebruikt.

Voor nadere inform atie over deze te llingen en de 
bewerking van de gegevens w ord t verwezen naar het 
Basisrapport Natuur.

Vissen
De beschrijving van de huidige situatie voor vissen is 
voor de Westerschelde gebaseerd op dezelfde gege
vens als die in het eerdere Strategisch M ilieueffecten
rapport Ontwikkelingsschets 2010 zijn gebru ik t (zie 
ook Heinis e.a., 2004 en Basisrapport Natuur). De gege
vens zijn verzameld in de periode 1988 to t 2000.
De in het kader van de H abita trichtlijn  belangrijke 
trekvissen fin t, riv ie rprik  en zeeprik zijn meer o f m inder 
regelmatig in het estuarium aangetroffen. Tabel 3-4 
geeft een overzicht.

Nederlandse naam Westerschelde

z o u t b ra k to ta a l

Fint 3 1 4

R iv ierprik 2 < 0 ,5 < 2 ,5

Zeeprik < 0 ,5 < 0 ,5 <  1

ta b e l 3 -4  H a b ita tr ic h tlijn s o o rte n  vissen in  de Wester- 

schelde: to ta a l a a n ta l exem plaren  x  1 0 0 0

Gewone zeehond
De to ta le  populatie  van de Gewone zeehond in 
Noordwest-Europa werd in 1996 op 72.000 stuks 
geschat (de Jong e.a., 1997 in: Strucker e.a., 2006). 
Een aanzienlijk deel van deze populatie  leeft in de 
internationale Waddenzee (ongeveer 12.800 in 2004, 
w w w .n ioz.n l/v lee t). In het Nederlandse deel van de 
Waddenzee waren het er in dat jaarzo 'n  3.200. In de 
Voordelta en het Deltagebied kom t ook een (kleine) 
populatie  Gewone zeehonden voor. Na een absoluut
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diep tepun t rond 1992 (met 18 stuks) is een gele idelijk 
herstel opgetreden (figuur 28 in Hoekstein e.a., 2003).
In de te lperiode 2002-2003 bedroeg het hoogste aan
tal getelde individuen in het hele Deltagebied 177 
(waarvan 45 in de Westerschelde). De belangrijkste 
'hau l-ou t' plekken bevinden zich langs de Zim merman- 
geul, op de Rug van Baarland, de Hooge Platen en de 
M iddelplaat. Tabel 3-5 geeft de maximale aantallen 
getelde Gewone zeehonden in de Westerschelde en 
de andere delen van het Deltagebied weer. Te zien is 
dat de hoogste aantallen Gewone zeehonden op het 
plaatcom plex langs de Zim m erm angeul worden aan
getroffen. Hoewel het aantal Gewone zeehonden in de 
Westerschelde vanaf het seizoen 2002/03 min o f meer 
constant lijk t te zijn, is over de gehele periode 2000/01 
- 2004/05 het relatieve aandeel Gewone zeehonden 
in de Westerschelde ten opzichte van het totaal in het 
hele Deltagebied gestaag toegenom en van 16 naar 
ruim 40%. Het gem iddelde jaarm axim um  bedroeg over 
de periode 2000/01 - 2004/05 38 exemplaren.

Groenknolorchis
Groenknolorchis, Liparis loeselii, is een kwalificerende 
soort voor het Natura 2000-gebied Westerschelde & 
Saeftinge. De soort kom t u itslu itend voor in de (b in
nendijks gelegen) inlaag van de Hoofdplaat. Effecten 
op d it gebied worden niet verwacht (zie paragraaf 3 .1 .). 
De soort w ord t daarom niet verder meegenomen in 
deze Passende Beoordeling.

Nauwe korfslak
De Nauwe korfslak, Vertigo angustior, komt in de Wes- 
terschelde voor in de Verdronken Zwarte polder (Gme- 
lig Meyling & De Bruyne 2006). Daarnaast kom t de 
soort voor in de duinen bij Cadzand. Aangezien geen 
effecten verwacht worden in de Verdronken Zwarte 
polder, noch in de duingebieden langs de m onding 
worden ook geen effecten verwacht op de Nauwe 
korfslak (zie paragraaf 3 .1). De soort w o rd t daarom niet 
verder meegenomen in deze Passende Beoordeling.

http://www.nioz.nl/vleet


2 0 0 0 -2 0 0 1 2 0 0 1 -2 0 0 2 2 0 0 2 -2 0 0 3 2 0 0 3 -2 0 0 4 2 0 0 4 -2 0 0 5 g e m id d e ld

Hoge Platen (=  De Bol) 4 8 8 3 4 5

Hoge Springer 1 0

Lage Springer 4 1 1

M idde lp laa t 2 7 4 5 8 5

M olenp laat 5 8 1 3

Plaat van Ossenisse 1 1 0

Rug van Baarland 4 9 11 5

Platen van Valkenisse 11 1 2

Z im m erm angeul 12 24 20 21 15

W este rs c h e ld e  to ta a l 25 33 45 39 4 6 38

Voordelta I I I 113 101 76 29 86

Oosterschelde 17 19 31 22 39 26

to ta a l D e lta g e b ie d 153 165 177 137 114 149

ta b e l 3 -5  M a x im a le  a a n ta lle n  gew o ne  zeehond  o p  de versch illende p la te n  in  de W esterschelde en de ove rige  delen  

van h e t D e ltag eb ie d  in  de p e riode  2 0 0 0 / 2 0 0 1  to t  en m e t 2 0 0 4 / 2 0 0 5

Kenm erkende plantensoorten van schorren
Niet alle, in de aanwijzingen ais Staatnatuurm onum ent 
opgenom en kenmerkende plantensoorten van schor
ren zijn in het m ilieueffectonderzoek aangemerkt ais 
aandachtsoort. Van de soorten die dat wel zijn, is de 
huidige situatie beschreven in hoofdstuk 9 van het 
M ilieueffectrapport. Voor in from atie over basisgege
vens en bewerkingen w ord t verwezen naar het Basis
rapport Natuur (hoofdstuk 5).
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3.3 Vlaanderen

3.3.1 Situering mogelijk relevante
vogel- en habitatrichtlijngebieden

In min of meerdere mate relevante Vogel- en Habita
trich tlijngeb ieden voor Vlaanderen in relatie m et deze 
Passende Beoordeling zijn:
• H abita trich tlijngebied Schelde- en Durme-estuarium 

van de Nederlandse grens to t Gent;

• Vogelrichtlijngebied Schorren en polders van de 
Beneden-Schelde;

• Vogelrichtlijngebied Durme en M iddenloop van de 
Schelde;

• Vogelrichtlijngebied De Kuifeend en Blokkersdijk.

De ligg ing van deze gebieden w ord t in onderstaande 
figuren weergegeven.

SCHOT
SCHILDE

STEKENE

WACHTEBEKE

LQCHRISn

Boom

BUGGEMHOUT

JORTMEEfl

f ig u u r  3 -3  S ituering  van h e t h a b ita tr ic h tlijn g e b ie d : 'Schelde- en D u rm e-e s tua rium  van de  Nederlandse grens to t  G en t'
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f ig u u r 3 -4  S ituering  van he t V oge lr ich tlijnge b ied : 'Schorren en Polders van de Beneden Schelde '

f ig u u r 3 -5  S ituering  van h e t V oge lr ich tlijnge b ied : 'D urm e en M id d e n lo o p  van de Schelde '
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B rasse haat

Antwerper

Zwijndrecht

f ig u u r  3 - 6  S itue ring  van he t vo g e lrich tlijn g e b ie d : 'De K uifeend en B lokke rsd ijk '

3.3.2 Inleidende beschouwingen
In Vlaanderen werden in eerste orde instandhoudings
doelstellingen opgesteld voor twee Vogelrichtlijn- 
gebieden, relevant in het kader van deze Passende 
Beoordeling, die gelegen zijn nabij de Haven van Ant
werpen (Van Hove e.a. 2004a; Van Hove e.a. 2004b; Van 
Hove e.a. 2005b):
• Schorren en polders van de Beneden-Schelde;
• De Kuifeend en Blokkersdijk.

In een vervolgstap werden instandhoudingsdoelste llin
gen opgesteld voor de volledige Zeeschelde (Adriaen- 
sen e.a., 2005a). Deze instandhoudingsdoelstellingen 
integreren de eerder gestelde doelstellingen voor de 
hoger genoemde Vogelrichtlijngebieden, voor zover zij 
ais onderdeel zijn beschouwd van het estuarium van

de Zeeschelde. Daarnaast hebben ze betrekking op de 
volgende Vogel- en H abitatrichtlijngebieden:
• H abita trichtlijngebied Schelde- en Durme-estuarium 

van de Nederlandse grens to t Gent;
• Vogelrichtlijngebied Durme en M iddenloop van de 

Schelde.

Voor verdere beschouwingen rond de instandhou
dingsdoelstellingen en de betreffende Vogel- en Habi
ta trich tlijngeb ieden zal de volgorde van het opstellen 
van instandhoudingsdoelste llingen worden aangehou
den. D it w il zeggen dat eerst de Vogelrichtlijngebieden 
Schorren en polders van de Beneden-Schelde (para
graaf 3.3.3.) en De Kuifeend en Blokkersdijk (paragraaf 
3.3.4.) aan bod komen.
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Vervolgens zullen de instandhoudingsdoelste llin 
gen voor de Zeeschelde ais geheel worden opgelijs t 
(paragraaf 3.3.5.). Zoals hoger gesteld hebben deze 
instandhoudingsdoelste llingen ook betrekking op het 
H abita trichtlijngebied Schelde- en Durme-estuarium 
van de Nederlandse grens to t Gent en V oge lrich tlijn 
gebied Durme en M iddenloop van de Schelde. Apart 
u itgew erkte instandhoudingsdoelste llingen voor deze 
laatste twee gebieden zijn niet ter beschikking zodat 
ze h ieronder ook niet onder aparte paragrafen zullen 
worden uitgew erkt.

3.3.3 Vogelrichtlijngebied Schorren en 
polders van de Beneden-Schelde

Inleiding
Instandhoudingsdoelstellingen zijn opgem aakt voor 
afzonderlijke delen van d it Vogelrichtlijngebied. De 
instandhoudingsdoelste llingen die d ientengevolge 
opgeleverd zijn in verschillende deelrapporten (Van 
Hove e.a., 2004a; Van Hove e.a., 2004b; Van Hove e.a., 
2005), zijn volledig opgenom en o n d e r 'instandhou
dingsdoelstellingen'. De kwantitatieve doelste llin 
gen betreffen voor broedvogels de to t doei gestelde 
broedvogels en de to t doei gestelde aantallen broed- 
paren. Voor n iet-broedende vogels be tre ft de to t doei 
gestelde trekkende en overw interende soorten en 
het to t doei gestelde aantal individuen. De staat van 
instandhouding voor de meeste soorten d ient te w or
den beschouwd ais ongunstig aangezien de beoogde 
aantallen in gevolgde de instandhoudingsdoelste l
lingen voor de meeste soorten niet worden behaald 
(Afdeling Natuur, 2006). Het Vogelrichtlijngebied is ten 
dele gelegen binnen het studiegebied voor opmaak de 
IHD-Z.

Instandhoudingsdoelstellingen
Het Vogelrichtlijngebied is aangemeld ais volgt:
'Meest opvallende Annex l-soorten: 350 broedgevallen 
van de Kluut (Recurvirostra avosetta), m et een maximum  
aantal van 1800. Niet-broedende Annex l-soorten: 2000 
Goudplevieren (Pluvialis apricaria) en 1400 Kemphanen 
(Philomachus pugnax). Een aanta l watervogels met 
internationaal belangrijke aantallen, nl.:Rietgans (Anser 
fabalis); Kolgans (Anser albifrons); Grauwe Gans (Anser 
anser); Bergeend (Tadorna tadorna); Krakeend (Anas stre
pera); Slobeend (Anas clypeata).'

Inm iddels werden de doelstellingen voor d it Vogel
rich tlijngebied verder geconcretiseerd (Van Hove e.a., 
2004a). De doelstellingen weren apart u itgew erkt voor 
het linkerscheldeoevergebied enerzijds, voor de bu i
tendijkse slik- en schorgebieden 'Galgenschoor', 'Groot 
Buitenschoor' en 'Ketenisseschor' en voor de Ettenho- 
vense polder.
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IHD overlap SBZ-V 
B .6 m et LO IHDGalgenschoor

IHD Groot Buiten
schoor IHD Ketenisseschor

IHD Ettenhovense 
Polder

m ln m ax m ln m ax m ln m ax m ln m ax m ln m ax

B roedvogels : R ie tvo g e ls

Bruine k iekendief 25 30 2 2 0 0 0 0 0 0

Rietzanger 40 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Baardm annetje 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0

Blauw borst 250 300 27 27 0 0 4 5 5 5

Broedvogels : W a te rv o g e ls

Krakeend 120 140 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuifeend 120 130 0 0 0 0 0 0 0 0

Slobeend 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0

B roedvogels : W eid evo ge ls

Scholekster 100 150 0 0 0 0 0 0 0 0

Tureluur 100 130 0 0 0 0 0 0 0 0

G rutto 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0

Knobbelzwaan 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0

B roedvogels : Kust- en  ko lo n le b ro e d e rs

Kluut 350 450 0 0 0 0 16 33 0 0

V isd ie f 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0

S trandplevier 30 40 0 0 0 0 0 0 0 0

Z w artkopm eeuw 30 40 0 0 0 0 0 0 0 0

Bergeend 265 265 0 0 0 0 0 0 0 0

Kleine p lev ie r 50 60 0 0 0 0 0 0 0 0

Stelt k luu t 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Bontbekplev ier 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Kokm eeuw 3380 3402 0 0 0 0 0 0 0 0

A n d ere

Oeverzwaluw 600 800 0 0 0 0 0 0 0 0

G oudplevier 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

N ie t-b ro e d e n d e  voge ls

Kemphaan 1400 1400 0 1 19 48 0 0 0 0

Kluut 1800 1800 38 67 168 258 0 29 0

G oudplevier 500 500 0 1 0 0 0 0 0 0
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IHD overlap SBZ-V IHD Groot Buiten IHD Ettenhovense
3.6 m et LO IHD Galgenschoor schoor IHD Ketenisseschor Polder

m in m ax m in m ax m in m ax m in m ax m in m ax

Grauwe gans 4100 6700 0 0 1463 1626 0 0 0 0

Krakeend 120 140 0 0 0 0 0 0 0 0

P ijls taa rt 240 1150 0 0 0 0 0 0 0 0

Kleine zwaan 32 32 0 0 0 2 0 0 0 0

W ildezw aan 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuifdu iker 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0

Parelduiker 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Roodkeelduiker 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Rosse G rutto 0 0 58 84 211 232 0 0 0 0

Bosruiter 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Stelt k luu t 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

ta b e l 3 - 6  Ins tandh oud ingsdo e ls te lling en  vo o r V o g e lr ich tlijnge b ied  3 .6 : Schorren en po lders  van de Beneden-Schelde

Huidige situatie
M et betrekking to t deze Passende Beoordeling zijn 
vooral de gegevens van belang die betrekking hebben 
op de buitendijkse gebieden binnen d it Vogelricht
lijngebied. Het be tre ft de eerder genoemde gebieden 
'Galgenschoor', 'G root Buitenschoor' en 'Ketenisse- 
schor' en het 'Schor Ouden doei' waarvoor m onito- 
ringsgegevens doorgaans beschikbaar zijn ais deel van 
het linker Scheldeoevergebied ais geheel.
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Recente en volledige beschikbare gegevens van deze 
gebieden zijn h ieronder opgenom en. Enkel voor die 
soorten die ais instandhoudingsdoelste lling-soort te 
boek staan voor de onderscheiden deelgebieden zijn 
gegevens opgenom en, indien beschikbaar.



Bruine k iekendief g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD

Baardm annetje g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD

Kuifeend g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD

Tureluur g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD

Knobbelzwaan g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD

Kluut g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD190

Strandp levier g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD

Bergeend g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD135 180

S te ltk luu t g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD

Kokm eeuw g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD1974 3243

Oeverzwaluw g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD285 1185

K luut g-IHD g-IHD420 110 464

G oudplevier 545 g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD

Kleine p lev ier g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD

A n d ere

Rietzanger g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD

G rutto g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD

Bontbekplev ier g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD

Zw artkopm eeuw 445 g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD

V isd ie f 287 g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD

B roedvogels : Kust- en  k o lo n ie b ro e d e rs

Slobeend

Broedvogels : W e id evo ge ls

Scholekster

g-IHD

g-IHD

g-IHD

g-IHD

g-IHD

g-IHD

g-IHD

g-IHD

g-IHD

g-IHD g-IHD

g-IHD g-IHD

g-IHD g-IHD

g-IHD

Goudplevier

N ie t-b ro e d e n d e  voge ls

Kemphaan

g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD

g-IHD

g-IHD

g-IHD

g-IHD

g-IHD

g-IHD

g-IHD

Blauw borst

B roedvogels : W a te rv o g e ls

Krakeend

133 167

104 g-IHD g-IHD

g-IHD

g-IHD

g-IHD

g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD

B roedvogels : R le tvo g e ls

IHD overlap SBZ-V 
3.6 m et LO

m ln  m ax

IHD Galgenschoor schoor
m ln  m ax

IHD Groot Buiten-

m in m ax

IHD Ketenisseschor Polder
m ín m ax

IHD Ettenhovense

m ín m ax
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Grauwe gans g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD3521 6732 824 1661

P ijls taa rt g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD1155

W ilde zwaan g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD

Parelduiker g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD

Rosse G rutto g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD

Krakeend 213 1046 g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD

Kuifduiker g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD

Kleine zwaan g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD

Bosruiter g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD

Roodkeelduiker g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD

IHD overlap SBZ-V 
3.6 m et LO

m in m ax

IHD Galgenschoor schoor
m in  m ax

IHD Groot Buiten-

m in m ax

IHD Ketenisseschor Polder
m ín m ax

IHD Ettenhovense

m ín m ax

S te ltk lu u t g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD 0 0 g-IHD g-IHD g-IHD g-IHD

ta b e l 3 -7  V oorkom en van vogels vo o r V oge lr ich tlijnge b ied  3 .6 : S chorren en po lders  van de Beneden-Schelde. B roedvogels: a a n 

ta llen  z ijn  broedparen , n ie t-b ro ede nde  vogels; a a n ta lle n  z ijn  a a n ta l foe ragerende o f  n ie t-b ro ede nde  vogels. (g-IHD  

= geen IH D -soo rt; g g  =  geen gegevens). Gegevens vo o r broedvogels 'IHD ove rlap  SBZ-V3 .6  m e t LO 'u it m o n ito rin g s - 

ra p p o rte n  INBO (2 0 0 3 -2 0 0 6 ); Gegevens vo o r n ie t-b roedvoge ls  'IHD o ve rlap  SBZ-V 3 .6  m e t LO 'u it Van Hove e.a. 2 0 0 4 a 

(m in en m a x  la a ts te  5  ge rapp o rte e rd e  ja re n ); gegevens v o o r 'Galgenschoor', 'G root B uitenschoor', 'Ketenisseschor' en 

'E ttenhovense p o ld e r ' u it  Van Hove e.a. 2 0 0 4 b en Van Hove e.a. 2 0 0 5 a (m in  en m a x  la a ts te  5  ge rapp o rte e rd e  ja re n )

3.3.4 Vogelrichtlijngebied De Kuifeend en 
Blokkersdijk

Inleiding
Het Vogelrichtlijngebied bestaat u it twee afzonderlijke 
deelgebieden zijnde 'De Kuifeend' (90,3 ha) en 'Blok
kersdijk' (102,0 ha). Beide bestaan voor een g root deel 
u it w aterpartijen en aanlandende moeras- en rietpar- 
tijen.

Instandhoudingsdoelstellingen zijn opgem aakt voor 
het gebied De Kuifeend enerzijds en het gebied Blok
kersdijk anderzijds (Van Hove e.a., 2004a). Deze zijn 
opgenom en onder 'instandhoudingsdoelstellingen'.
De kwantitatieve doelstellingen betreffen voor broed
vogels de to t doei gestelde broedvogels en de to t doei
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gestelde aantallen broedparen. Voor niet-broedende 
vogels be tre ft het de to t doei gestelde trekkende en 
overw interende soorten en het to t doei gestelde aan
tal individuen.
De staat van instandhouding voor de meeste soorten 
d ient te worden beschouwd ais gunstig aangezien 
de beoogde aantallen in gevolgde de instandhou
dingsdoelstellingen voor de meeste soorten worden 
behaald (Afdeling Natuur, 2006). Echter, op stapel 
staande projecten in het kader van het deelgebied 
De Kuifeend leggen een ernstige hypotheek op de 
natuurlijke kenmerken van het gebied. Een compensa- 
tievoorstel is u itgew erkt binnen de bufferstudie (Van



de Genachte, 2006). Op te rm ijn  w ord t er naar gestreefd 
een aaneensluitend gebied met hoger genoemde are
alen aan vogelleefgebieden te realiseren in de Berend- 
rechtse polder.

Instandhoudingsdoelstellingen
Het Vogelrichtlijngebied is aangemeld ais volgt:
'Het belangrijkste kenmerk voor d it gebied is het voorko
men van 1220 Krakeenden (Anas strepera) en 1400 Slob
eenden (Anas clypeata), naast een redelijk aanta l andere 
watervogels, van nationaal belang. Eveneens komen 
enkele Bijlage l-soorten voor.'

Inm iddels werden de doelstellingen voor d it Vogel
rich tlijngebied verder geconcretiseerd (Van Hove e.a., 
2004a). De doelstellingen weren apart u itgew erkt voor 
het deelgebied 'De Kuifeend' en voor het deelgebied 
'Blokkersdijk' en zijn weergegeven in nevenstaande 
tabel.

Voor zowel het gebied 'De Kuifeend' ais het gebied 
'Blokkersdijk' werden voor broedvogels de in stand te 
houden populatie (overeenkomstig de instandhou
dingsdoelstellingen) gekoppeld aan de in stand te 
houden oppervlakte aan biotopen /  vogelleefgebieden 
(Afdeling Natuur, 2006).

Voor de realisatie van de instandhoudingsdoelste l
lingen voor Blokkersdijk w ord t aangenomen dat d it 
ook op de lange term ijn  binnen de contouren van het 
V ogelrichtlijngebied kan worden gerealiseerd.

Zoals hoger aangegeven, w o rd t aangenomen dat d it 
voor deelgebied 'De Kuifeend' niet het geval is en dat 
het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen 
voor d it deelgebied in de toekom st (grotendeels) 
elders d ient te gebeuren.
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IHD "Kuifeend" IHD Blokkersdijk

m ln m ax m ln m ax

B roedvogels : R ie tvo g e ls

Bruine k iekendief 2 4 2 4

Rietzanger 87 109 0 0

B lauw borst 77 103 11 12

Roerdomp 2 2 2 2

B roedvogels : W a te rv o g e ls

Krakeend 25 35 22 37

Kuifeend 85 119 27 52

B roedvogels : W e id evo ge ls

Knobbelzwaan 0 0 4 9

B roedvogels : Kust- en  ko lo n le b ro e d e rs

Bergeend 25 40 0 0

N ie t-b ro e d e n d e  voge ls

Slobeend 700 700 700 700

Krakeend 1000 1200 404 1056

Kleine zwaan 3 15 10 30

W ilde zwaan 0 0 9 9

Kuifdu iker 0 0 1 1

Roodkeelduiker 0 0 1 1

Lepelaar 0 0 10 50

Nonnetje 0 0 28 60

ta b e l 3 - 8  Ins tandh oud ingsdo e ls te lling en  vo o r he t dee lgeb ied  
'B lokkersd ijk '.

Daarom drong een verta ling van de instandhoudings
doelstellingen in oppervlakken van specifieke vogel
leefgebieden zich op m et het oog op het bepalen van 
het benodigde areaal om de instandhoudingsdoelste l
lingen voor 'De Kuifeend' te behalen.



Uit de individuele vereisten van de instandhoudings- 
doelste lling-soorten leidde Van de Genachte (2006) af 
dat volgende oppervlakten van specifieke ideaaltyp i
sche leefgebieden toelaten om de instandhoudings- 
doelste lling te realiseren:
• ca 50 ha waterplassen, waarvan 20 ha diep water en 

30 ha ondiep water;
• ca 90 ha rietmoerassen en natte ruigten;
• ca 50 ha natte weilanden met ta lrijke rietkragen;
• ca 25 ha struwelen;
• ca 25 ha bos.

O m sch rijv in g Ha (BWK 2)

S tilstaand traagstrom end  w ater, plas, v ijve r: open w a te r 45,26

Graslanden 1,52

Dijk m et grazige o f beboste ta luds 2,34

Ruderale vege ta tie 23,19

Opgespoten te rre in  o f n ie t-bebouw d en - onderhouden indus 0,31

tr ie te rre in

Popu lierenaanplant 1,43

Moerassen 3,06

Loo fhou taanp lan t (n ie t-popu lie r) 1,24

S truwelen en stru ikgew as 11,90

Urbaan gebied 0,07

9 0 ,3 0

ta b e l 3 - 9  O pperv lak teve rd e ling  eco topen in  he t Vogel

ric h t lijn g e b ie d  'B lokkersd ijk '

Huidige situatie
Het gebied 'Blokkersdijk' is een aaneengesloten gebied 
dat voornam elijk  ingenom en w ord t door een grote, 
ondiepe w aterpartij met rietvegetaties in de oever
zone. In onderstaande tabel w o rd t de oppervlaktever
deling van de voorkom ende ecotopen over het gebied 
geïllustreerd.
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Het gebied w o rd t jaarlijks gem onitord  op vlak van 
broedende en n iet-broedende vogelsoorten waaron
der alle soorten die zijn opgenom en in de instandhou
dingsdoelstellingen. Deze worden hier n iet u itvoerig 
belicht. Algemeen kan worden gesteld dat het gebied 
relatief stabiel is. De geleidelijke toename van bepaal
de rietvogels geeft wel aan dat er sprake is van een 
geleidelijke toename van het moerasecotoop over de 
jaren heen.

1. De Kuifeend (sensu strictu)
2. Grote kreek
3. Stadsgracht
4. Binnenweilanden oost
5. Binnenweilanden west
6. Boezems
7. Verlegde Schijns
8. Zandwinningsput

f ig u u r  3 -7  Ecotopen ka a r t  u it  Van de G enachte (2 0 0 6 )
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Het gebied 'De Kuifeend' is In fe ite op te vatten ais een 
com plex van min o f meer aaneensluitende deelgebie
den die In onderstaande figuur zijn benoemd.

Zoals hoger aangegeven kom t het gebied onder to e 
nemende druk te staan van de Antwerpse haven. Het 
huidige voorkom en van ecotopen en vogels In het 
gebied is beschreven door Van de Genachte (2006) en 
Van Hove e.a. (2004a). Binnen het kader van deze Pas
sende Beoordeling w ord t het niet zinvol geacht hier 
u itvoerig op In te gaan.



3.3.5 Instandhoudingsdoelstellingen voor 
de Zeeschelde

Inleiding
Het is belangrijk te beseffen dat de instandhoudings-
doelstelllngen voor de Zeeschelde (Adrlaensen e.a.,
2005a):
• betrekking hebben op een gebied dat ruim er Is dan 

de vier eerder genoem de Vlaamse Vogel- en Habi- 
ta trich tlijngeb ieden in deze Passende Beoordeling 
(bv. ook andere Natura 2000-gebieden maar ook 
n iet Natura 2000-gebieden maken deel u it van het 
studiegebied)

• Ze ook zijn opgesteld om toetsing aan de doelen 
voor de Kaderrichtlijn Water m ogelijk  te maken.

»
04 Gröur

»08 DurrWfe " f f l
lurTm

06 TrnDem

* y

f ig u u r  3 - 8  NOP-zones (De in g roen  gek leu rde  gebieden  

b e tre ft h e t vo lled ige  M eest W enselijk A lte rn a 

t ie f  van h e t ge actua lisee rd  S IGMA-plan)

• de hoger genoemde Vlaamse Vogel- en H abitatricht- 
lijngebieden soms niet in hun volled igheid vervat 
liggen binnen het studiegebied voor opmaak van de 
instandhoudingsdoelste llingen.

De instandhoudingsdoelste llingen geform uleerd op 
niveau van de Zeeschelde zijn op te delen in drie cate
gorieën:
• Instandhoudingsdoelstellingen geform uleerd vanuit 

een systeembenadering (dus in termen van fu n c tio 
neren van het ecosysteem en procesparameters);

• Instandhoudingsdoelstellingen geform uleerd vanuit 
een habitatbenadering;

09 ZeDNe
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• Instandhoudingsdoelstellingen geform uleerd vanuit 
een soortbenadering.

Naar de instandhoudingsdoelste llingen voor het Schel- 
de-estuarium (Adriaensen e.a., 2005a) w ord t doorgaans 
verwezen ais de IHD-Z. Het studiegebied voor opmaak 
van deze instandshoudingsdoelstellingen betro f de 
NOP-zones 4 to t 9 (Van den Bergh e.a. 2003) en over
lapt dus m et alle hoger genoemde Vlaamse Vogel- en 
H abitatrichtlijngebieden.

Voor de m ogelijk  relevante Vogel- en H ab ita trich tlijn 
gebieden w ord t hieronder aangegeven in welke NOP- 
zones ze zich (geheel of gedeelte lijk) situeren:
• H abita trich tlijngebied Schelde- en Durme-estuarium 

van de Nederlandse grens to t Gent: NOP-zones 4 to t 
en met 8;

• Vogelrichtlijngebied Schorren en polders van de 
Beneden-Schelde: NOP-zones 4;

• Vogelrichtlijngebied Durme en M iddenloop van de 
Schelde: NOP-zones 5 to t en met 8;

• Vogelrichtlijngebied De Kuifeend en Blokkersdijk: 
NOP-zone 4.

Instandhoudingsdoelstellingen
In voorgaande hoofdstukken werden per organisatieni
veau instandhoudingsdoelste llingen afgeleid:
• Ecosysteemniveau o f systeembenadering;
• Habitatniveau of habitatbenadering;
• Soortniveau of soortbenadering.

Tot besluit van d it rapport hernemen we hier op een 
geïntegreerde wijze alle instandhoudingsdoelste lling 
die in voorgaande hoofdstukken werden opgesteld 
voor het studiegebied. Instandhoudingsdoelstelling 
afkom stig u it verschillende benaderingen die geheel 
of gedeelte lijk  overlappen werden daarbij samenge
voegd. Voor alle toe lich tingen bij het to t stand komen
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van deze instandhoudingsdoelste lling verw ijzen we 
naar de voorgaande hoofdstukken.

7 Systeembenadering
De m inim ale concentratie van opgelost zuursto f in het 
pelagiaal van de Zeeschelde mag niet m inder dan 5 
mg O-,/!"1 bedragen in het zomerhalfjaar (1 mei -  30 
oktober), en mag niet m inder dan 6 mg O-,/!-1 bedra
gen in het w interhalfjaar (1 november -  30 april). De 
m inim ale concentratie van opgelost zuursto f in kin- 
derkam ergebieden van vis, zoals grachten in wetlands, 
ondiep water, kreken, en dergelijke mag nooit m inder 
bedragen dan 5 mg 0 2/l"'1.

Om een goede diversite it van benthos en vis te 
garanderen, m oet de w aterkw alite it in de Zeeschelde 
hersteld worden to t een toestand die algemeen over
eenkomst ve rtoon t m et deze die het gevolg was van 
de belasting van voor de collaps van de w aterkw alite it 
die zich heeft ingezet in de jaren v ijftig . Een bijkomend 
areaal van minstens 500 ha slikt.o.v. de huidige situatie 
is langs de Zeeschelde nodig om een goede draag
kracht van benthos voor vogels en vis te garanderen. 
D it is gebaseerd op de te verwachten primaire produc
tie  in het estuarium.

Maatregelen om de hydrodynam iek van het estuarium 
te tem peren zijn nodig. O ntpoldering is h iertoe een 
goede maatregel. O ntpoldering heeft op dat vlak het 
meest effect in locaties stroom afwaarts van de zone 
m et het maximum van de tida le energie. Doelstelling 
is het verm inderen van de toenam e van de hoogwa
terstanden, verm inderen van de daling van de laagwa- 
terstanden, het tegengaan van de asymmetrie van het 
getij, het vergroten van de loop tijd  van het getij. De 
trends in deze parameters moeten worden gestopt.

Tenzij de w aterkw alite it dermate kan worden hersteld 
dat lim ita tie  van opgelost silicium niet meer op treedt



bij diatomeeën, is een extra schorareaal van 1500 ha 
nodig in de Zeeschelde om aan deze lim ita tie  te ver
helpen. Voor opgelost silicium is de m inim ale concen
tra tie  doelstelling: Dsi > 0,15 m g/l.
Vanuit systeemschaal w ord t afgezien van de instand
houdingsdoelste lling dat estuariene natuur over de 
hele vallei zou moeten kunnen beschikken om vrije lijk  
te kunnen meanderen. In dat geval zou de Zeeschelde 
immers w e llich t niet meer bevaarbaar zijn. In plaats 
daarvan moeten de habitats en soorten van zowel 
estuariene natuur ais wetlands met gerichtere maatre
gelen in stand gehouden kunnen worden.

Van w etlandhabitats die afhankelijk zijn van een goede 
kw alite it van het grondwater, m oet het m ogelijk  zijn 
grondw aterbeheer toe te laten ten einde insijpeling 
van te verm ijden stoffen tegen te gaan. Wetlands, met 
name langs de zijrivieren, moeten piekdebieten buf
feren om de re tentie tijd  in de Zeeschelde zo groot 
m ogelijk  te houden (zeker bij kortstondige pieken 
zoals na zomerse onweersbuien) en tevens de zijde
lingse belasting te beperken.

2  H abitatbenadering
Instandhoudingsdoelstellingen voor Vlaanderen essen
tië le habitats:
• 1130 estuaria;
• 1140 bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten 

(subtype zoet);
• 1330 Atlantische schorren (Glauco - Puccinellietelia 

maritimae) (subtype zoet);
• 91E0 alluviale bossen m et Alnus glutinosa en Fraxi- 

nus excelsior (A lno-padion, Anion incanae, Salicion 
albae) (subtype w ilgenvloedbos);

Instandhoudingsdoelstellingen voor Vlaanderen 
belangrijke habitats:
• 1140 bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten 

(subtype brak);

• 1310 éénjarige pioniersvegetatie van slik- en zand
gebieden met Salicornia ssp. en anderen zoutm in- 
nende soorten;

• 1320 schorren m et slijkgras (Spartinion maritimae);
• 1330 atlantisch schorren (Glauco - Puccinellietelia 

maritimae) (subtype brak);
• 3150 van nature eutrofe meren met vegetatie van 

het type M agnopotam ion of Hydrocharition;
• 6430 voedselrijke zoom vorm ende ruigten van het 

laagland, en van de m ontane en alpiene zones (sub
type nat);

• 6430 voedselrijke zoom vorm ende ruigten van het 
laagland, en van de m ontane en alpiene zones (sub
type droog);

• 6510 laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pra
tensis, Sanguisorba officinalis);

• 7140 Overgangs-en trilveen;
• 91E0 alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxi- 

nus excelsior (A lno-padion, Anion incanae, Salicion 
albae) (subtype elzenvloedbos);

• Dottergrasland;
• Rietland.

Instandhoudingsdoelstellingen voor Vlaanderen lokaal
belangrijke habitats:
• 2310: psammofiele heide m et Calluna en Genista;
• 2330: open grasland met Corynephorus- en agrostis- 

soorten op landduinen;
• 4030: droge Europese heide;
• 6410: grasland m et Molinia op kalkhoudende, venige 

of lem ige kleibodem  (EU-Molinion);
• 9120: zuurm innende Atlantische beukenbossen met 

ondergroei van Ilex o f soms Taxus (Quercion robori - 
petraeae o f Niei fagion);

• 9160: sub-Atlantische en m idden-Europese w in tere i- 
kenbossen o f eiken-haagbeukbossen behorend to t 
het Carpinion betuli;

• 9190: Oude zuurm innende eikenbossen op zand
vlakten m et Quercus robur;

• Grote zeggenvegetaties.
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Voor alle genoemde habitats m oet een goede conditie 
worden gegarandeerd, w at een m inim ale oppervlakte 
en specifieke abiotische randvoorwaarden m et zich 
meebrengt.

In de huidige configuratie van de Zeeschelde is het 
onm oge lijk  om de gewenste bandbreedte of opper
vlakte slik en schor te realiseren, maar de opgegeven 
breedten kunnen ais instandhoudingsdoelste lling gel
den voor een goed ontw ikkeld in tergetijdengebied in 
een gegeven OMES-segment.

Oppervlakte en vorm van slik en schorgebieden m oe
ten zodanig zijn dat een goede topografische hetero
genite it, en een goede kreekverwevenheid duurzaam 
ontw ikkelen. D it verzekert een grote diversite it van 
kwalite itsvolle  habitat- en vegetatie typen en ver
h indert dat alle habitats naar hetzelfde type, nl. de 
clim axvegetatie evolueren en onderhoudt een zekere 
turn-over in de vegetaties. Het aandeel laagdynam i
sche in tergetijdengebieden mag niet afnemen en de 
isolatiegraad mag niet vergroten.

3 Soortbenadering
Instandhoudingsdoelstellingen zoogdieren:
• Het studiegebied d ient vo ldoende ruim te en 

geschikt habitat te om vatten binnen strikt 
beschermde natuurgebieden om:
• voor mom enteel niet aanwezige aandachtsoorten 

potentië le leefgebieden voor minimaal i  leefbare 
populatie  te creëren/onderhouden (bever, otter);

• voor mom enteel aanwezige aandachtsoorten 
m inim um  i  leefbare kernpopulatie te onderhou
den (Dwergmuis, Meervleermuis, Rosse vleermuis, 
Ruige dwergvleermuis, W aterspitsmuis, Water- 
vleermuis);

• voor soorten die mom enteel in grotere aantal
len aanwezig zijn m inim um  het huidige popu- 
latieniveau te handhaven. Mom enteel zijn geen
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aantalgegevens van zoogdieren beschikbaar die 
toelaten deze soortenlijst op te stellen.

• Voor Gewone zeehond zal deze doelstelling moeten 
gezien worden in één geheel met de Westerschelde.

• Het studiegebied d ient vo ldoende ruim te en 
geschikt habitat te om vatten binnen strikt 
beschermde natuurgebieden voor een potentië le 
populatie Bevers van ca. 40 fam ilies (ca. 160 ind iv i
duen), verspreid over verschillende deelgebieden.

• Het studiegebied d ient vo ldoende ruim te en 
geschikt habitat te om vatten binnen strikt 
beschermde natuurgebieden om potentieel een 
leefbare kernpopulatie van de o tte r te onderhou
den. Er d ient m inimaal potentie  aanwezig te zijn 
voor de vestiging van 20-25 individuen verspreid 
over 3-4 deelgebieden.

• Het studiegebied d ient afdoende connectiv ite it te 
kennen om de verschillende deelleefgebieden van 
bever en o tte r functioneel met elkaar te verbinden. 
M igratieknelpunten dienen verm eden/opgehe
ven te worden. Voor de Bever dienen prio rita ir de 
m igratiem ogelijkheden tussen het huidige versprei
dingsgebied in Vlaanderen en het studiegebied 
geoptimaliseerd te worden.

• Er moet naar gestreefd worden om een zo volledig 
mogelijke vleermuizenfauna te bereiken, met de 
aanwezigheid van alle te verwachten soorten in gun
stige aantallen.

Instandhoudingsdoelstellingen broedende vogels:
• Het studiegebied d ient vo ldoende ruim te en 

geschikt habitat te om vatten binnen strikt 
beschermde natuurgebieden om:
• voor mom enteel niet aanwezige aandachtsoorten, 

potentië le leefgebieden voor m inimaal 1 leefbare 
populatie  te garanderen;

• voor een aantal aandachtsoorten met grote areaal 
behoeften en kleine potentië le populaties: po ten
tië le aanwezigheid van 1 of meerdere broedparen



(Grauwe kiekendief, Visarend, Wespendief, Zee
arend, Zwarte wouw);

• voor mom enteel aanwezige aandachtsoorten, 
m inim um  i  leefbare kernpopulatie te onderhou
den;

• voor soorten die in grotere aantallen aanwezig 
zijn dan de vereisten voor i  kernpopulatie m in i
mum, het huidige populatieniveau te handhaven

• Het studiegebied dient afdoende connectiv ite it te 
kennen om de verschillende deelleefgebieden van 
de hierboven opgesomde soorten functioneel met 
elkaar te verbinden. D ispersieknelpunten dienen 
verm eden/opgeheven te worden.

• Binnen het studiegebied dienen voldoende po ten ti
ële leefgebieden voorzien te worden voor de vesti
ging van minimaal i  leefbare kernpopulatie (min. 40 
broedparen) van de Kwartelkoning, verspreid over 
minimaal 2-3 deelgebieden. Gezien de m ob ilite it van 
deze soort zal connectiv ite it tussen deelgebieden 
hier m inder cruciaal zijn.

• Gezien de zeer specifieke habitateisen van de 
Kwartelkoning dienen voldoende grote, specifieke 
aandachtsgebieden binnen s trik t beschermd natuur
gebied gedefinieerd te worden. Vooral ook naar 
beheer toe zullen deze gebieden aan specifieke 
eisen moeten voldoen.

Instandhoudingsdoelstellingen overw interende en
doortrekkende watervogels:
• Voor de tota le aantallen van watervogels in de Zee

schelde (exclusief meeuwen) mag het gem iddelde 
van de seizoensmaxima over de laatste v ijf seizoe
nen n iet m inder zijn dan 40.000. Het gem iddelde 
van de seizoensminima over de laatste v ijf seizoenen 
mag niet m inder zijn dan 3.500.

• Voor de belangrijkste overw interende en doortrek
kende watervogelsoorten in de Zeeschelde moet 
het gem iddelde van de seizoensmaxima over de 
laatste v ijf seizoenen per soort en naargelang de 
relevantie voor de soort minstens een vastgesteld

percentage van de geografische, de Vlaamse en/of 
de Westerschelde populatie  bedragen (zie tabel 6-10 
in H oofdstuk 6 voor de soorten en de percentages 
per relevante populatie).

Instandhoudingsdoelstellingen amfibieën en reptielen:
• Het studiegebied d ient voldoende ruim te en 

geschikt habitat te omvatten binnen strikt 
beschermde natuurgebieden om potentieel een 
leefbare kernpopulatie te onderhouden van Rug- 
streeppad en Kamsalamander.

Instandhoudingsdoelstellingen vissen en rondbekken:
• Op basis van de opgestelde soortenlijsten (zie tabel

6.1 in Hoofdstuk 6) d ient het studiegebied afdoende 
w aterkw alite it en voldoende structurele kw alite it
te kennen om minimaal potentië le leefbare kern- 
populaties van volgen vissoorten te herbergen: 
b itte rvoorn , e lft, Europese meerval, fin t, grote m od
derkruiper, kleine m odderkruiper, paling, riv ierdon- 
derpad, rivierprik, spiering, zeeforel.

• Het uitvoeren van gepaste maatregelen m oet op 
term ijn  leiden to t een gediversifieerd visbestand dat 
de toets zoals opgelegd door Kaderrichtlijn Water 
kan doorstaan. Dat w il zeggen dat de samenstelling 
van het Zeeschelde visbestand in 2015 vergelijkbaar 
m oet zijn met dat van een referentievisbestand 
voor een brak- en zoetw atergetijdenzone en aan
de beoordeling 'goed' op basis van de estuariene 
visindex (Breine e.a., in prep.) m oet voldoen. We ver
wijzen eveneens naar deze estuariene visindex voor 
een correcte beschrijving van de referentietoestand. 
Inrichtingsm aatregelen kunnen echter slechts effec
tie f zijn ais eerst ook de w aterkw alite it vo ldoet aan 
de norm voor viswater. Een goede w aterkw alite it, en 
in het b ijzonder een zuurstofconcentratie die nooit 
lager is dan 5 mg L 'l, zijn absolute beginvoorwaar- 
den

• Het uitgesproken seizoenaal karakter in de soor
tensam enstelling van de marien-estuariene visge-
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meenschap in de Zeeschelde bestaande u it marien 
juveniele vissen, marien seizoenale vissen en estu- 
ariene vissen en de draagkracht van het estuarium 
voor jonge vis duiden op de jaarrond goede invul
ling van de kinderkamer- en foerageerfunctie. Het 
instandhouden en ondersteunen van deze seizoe
nale dynam iek is een priorita ire doelstelling voor het 
visbeleid in de Beneden-Zeeschelde.

• De Beneden-Zeeschelde draagt door haar goede 
kinderkam erfunctie  significant bij to t de rekrutering 
van jonge vis to t de volwassen commerciële vis- 
stocks van Haring, Tong, Zeebaars, W ijting , Schar en 
Schor op de Noordzee.

• Brakwatergrondel, Dikkopje, Puitaal, Kleine zeenaald 
en Slakdolf vinden in de Beneden-Zeeschelde vo l
doende foerageerhabitat om duurzame populaties 
te ontw ikkelen.

• Het voorkom en van o-groep (individuen die nog 
geen w in ter hebben doorgemaakt) katadrome en 
anadrome vissen in het zoetw atergetijdengebied 
van de Zeeschelde w ijs t op de volledige functie - 
invulling van het Scheldebekken ais habitat voor 
diadrome soorten.

• Het Scheldebekken heeft op korte term ijn  (2010) 
zichzelf instandhoudende populaties van Rivierprik, 
Fint, Spiering en op m iddellange term ijn  (2020) van 
Zeeprik, Elft en Houting

• Eurytope vissoorten (Blankvoorn, Brasem, Pos,
Baars, Alver, Karper, Kolblei en Snoekbaars) houden 
duurzame populaties in stand in het zoetw aterge
tijdengebied. Vanuit de zijrivieren, polderwateren 
en kanalen kunnen rheofiele en lim nofie le vissen 
komen foerageren in het zoetw atergetijdengebied.

Instand houd ingsdoelstell ingen ongewervelden:
• Op basis van de opgestelde soortenlijsten d ient het 

studiegebied voldoende ruim te en geschikt habitat 
te omvatten binnen s trik t beschermde natuurge
bieden om potentieel een leefbare kernpopulatie 
te onderhouden van de volgende ongewervelden:
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Gevlekte w itsnu itlibe l, Nauwe korfslak, Zeggekorf- 
slak.

Het rapport instandhoudingsdoelste llingen voor het 
Schelde-estuarium (Adriaensen e.a., 2005a) specifi
ceert, zoals hoger aangegeven, ook doelstellingen voor 
vogels en koppelt die op hoofd lijnen naar te realiseren 
ecotopen of vogelleefgebieden. De oefening om de 
instandhoudingsdoelste llingen voor vogels verder te 
alloceren naar gebieden is lopende (Piesschaert e.a., 
2007).

Huidige situatie
Voor w at be tre ft de huidige situatie voor het Vlaamse 
Schelde-estuarium is het belangrijk aan te geven dat 
de toonaangevende studies besluiten dat de natuur
lijke kenmerken van het gebied m om enteel onvol
doende ontw ikkeld zijn en daarmee verbonden dat 
sprake is van een ongunstige staat van instandhouding 
voor verscheidene Europese habitattypes en i.h.b. de 
getijgebonden habitats in het brakke gedeelte van het 
H abita trich tlijngebied (Adriaensen e.a., 2005a; A fdeling 
Natuur, 2006).

Om het systeem te herstellen werd daarom o.m. beslo
ten dat er m inimaal 500 ha extra slik en 1500 ha extra 
schor in het estuarium dient te worden gerealiseerd.

H ieronder w ord t de huidige situatie op niveau van de 
individuele estuariene habitats weergegeven. Deze 
laatste zijn van bijzonder belang in relatie m et deze 
Passende Beoordeling.

H abitattype 1130
Actuele verspreiding:
Overkoepelend habita ttype. In brede zin worden alle 
andere getijde beïnvloedde habitattypes hieronder 
begrepen. Getijde beïnvloede vegetaties die niet 
onder één van de andere habitattypes vallen zoals bu i
tendijks rietland ressorteren hier dus ook onder. In het



studiegebied van de Achtergrondnota w ord t de vaar
geul in deze zin to t d it hab ita ttype gerekend, alsook 
de rietvegetaties die het climaxstadium vormen op de 
brakwaterschorren. Deze laatste vegetaties zijn op alle 
schorren aanwezig.
De vaargeul zal op aangeven van Europa ook mee in 
het afgebakende H abita trich tlijngebied worden opge
nomen.

Oppervlakte in het vo lled ige Speciale Beschermings
zone (Habitatrichtlijn) BE2300006 (buitendijks): 686  ha, 
excl. vaargeul (3.852 ha incl. vaargeul)

In Vlaanderen is het estuarium van de Schelde het 
grootste estuarium. Daarnaast is er nog één ander 
estuarium met name dat van de IJzer. In tergetijden- 
gebieden behoren in internationaal opzicht to t de 
zeldzaamste milieus. De slikken en schorren langs de 
Zeeschelde en Durme hebben door hun zeldzame 
karakter ook op Europees vlak en zelfs op wereldschaal 
een bijzondere natuurwaarde (Vandenbussche e.a. 
2002, Van den Bergh e.a. 2003). De bijdrage van d it 
SBZ-H bij het instandhouden van d it hab ita ttype in 
Vlaanderen en in Europa is dus groot, en vorm t een 
belangrijk aandachtspunt voor de verantw oorde lijk
heid van Vlaanderen inzake Natura 2000.

Kwaliteit van het actuele habitattype:
Voor een totaal overzicht van de werking van het estu
arium, de ecologische verhoudingen en de plaats van 
de verschillende habitattypes daarin, w o rd t verwezen 
naar de rapporten Van Damme e.a. 2003; Van den 
Bergh e.a., 2003; Deckere & Meire 2000).

H abitattype 1140
Actuele verspreiding
Het hab ita ttype om vat het laagdynamisch matig s lib 
rijk  in tergetijdengebied, en het ondiep gebied. Beide 
typen zijn in het estuarium sterk afgenomen in de laat

ste decennia. De hoogdynamische slikken zijn ecolo
gisch van m indere waarde (Van den Bergh e.a. 2003). 
Het hab ita ttype is aanwezig over de ganse lengte van 
de Schelde, in variabele breedte. Er w ord t onderscheid 
gemaakt tussen zoetw ater en brakwaterslikken. De 
slikken in het studiegebied behoren to t de brakwater- 
zone. De belangrijkste oppervlaktes slik bevinden 
zich in de natuurreservaten, m et name voor het Groot 
Buitenschoor (155,7 ha), het Schor van Doei to t aan de 
kerncentrale (72,56 ha) en het Galgenschoor (49,9 ha). 
Daarmee zijn ook de belangrijkste brakwaterslikken 
van Vlaanderen benoemd.

Oppervlakte in de volled ige Speciale Beschermings
zone (Habitatrichtlijn) BE2300006 (buitendijks, met 
inbegrip  van de zoete slikken): 735 ha

Habitatwaardig slik komt slechts in 2 H ab ita trich tlijn - 
gebieden van Vlaanderen voor, in de estuaria van de 
Schelde en van de IJzer. Het H abita trich tlijngebied 
van Schelde en Durme neemt hierbij het belangrijkste 
deel voor haar rekening, en staat in voor 74% van het 
areaal slik in Vlaanderen. Het H abitatrichtlijngebied 
van Schelde en Durme draagt dus een zeer belangrijke 
verantw oorde lijkhe id  voor het duurzaam voortbestaan 
van d it hab ita ttype in Vlaanderen, en ook op Europees 
niveau. Voor het brakwaterslik draagt het zelfs de 
exclusieve verantwoordelijkheid.

Kwaliteit van het actuele habitattype  
De kw alite it van het hab ita ttype is in belangrijke mate 
afhankelijk van de w aterkw alite it. In het studiegebied 
zijn er sterke fysicochemische schomm elingen, mede 
te w ijten aan een wisselende bovenafvoer. De organi
sche belasting van het water zorg t ook voor een ver
rijk ing van de slikken.
Slikken spelen een belangrijke rol ais foerageergebied 
voor vogels, en zijn dus ook van belang in het kader 
van de instandhoudingsdoelste lling voor de Vogel-
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richtlijn . Ook ais rustgebied bij eb (vogels, zeehonden) 
hebben grotere slikken een belangrijke functie  voor de 
instandhouding van deze soorten. Een voorbeeld hier
van is het slik voor het Groot Buitenschoor.

Habitattype 1310
Actuele verspreiding
Het hab ita ttype komt voor ais belangrijkste slikkoloni- 
serende vegetatie aan de benedenrand van de echte 
brakwaterschorren ten noorden van Lillo (Allemeersch 
e.a. in prep). D it hab ita ttype is slechts zéér beperkt 
aanwezig, enkel in het Schor van Doei (opp. hab ita tty- 
pe ca. 1.500 m2) en in het Galgenschoor (opp. habitat- 
type ca. 1.200 m2). Vanallemeersch geeft ook aan dat 
het hab ita ttype zich ook op het Groot Buitenschoor 
bevindt.

Oppervlakte in het volledige Speciale Beschermings
zone (Habitatrichtlijn) BE2300006 (buitendijks): 0,3 ha.

Het relatieve belang van het H abita trich tlijngebied 
voor d it hab ita ttype t.o.v. Vlaanderen kan niet eendui
dig worden afgeleid (geen één op één verta ling van 
BWK-code naar habitattype). In Vlaanderen zijn deze 
gemeenschappen buitendijks beperkt to t de zoute en 
brakke delen van het kustgebied en de Schelde (Van- 
denbussche e.a. 2002). Gezien de zeer beperkte aanwe
zigheid van de geschikte m ilieukarakteristieken voor 
d it hab ita ttype in Vlaanderen, kan gesteld worden dat 
het H abita trichtlijngebied ook voor d it hab ita ttype van 
(groot) belang is.

Habitattype 1320
Actuele verspreiding
Ook d it hab ita ttype is zeer beperkt aanwezig, met 
name slechts op 1 plaats op het Schor van Doei.
Tijdens de kartering d it jaar is Spartina aangetroffen 
op het Groot Buitenschoor, Schor van Ouden Doei en 
aan Fort Liefkenshoek waar het geringe oppervlaktes
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bedekte (enkele 10-tallen m2) maar wel ais effectieve 
Spartinagemeenschap. Verder is het ook op het Gal
genschoor en Schor van Ouden Doei aangetroffen ais 
restant in z ilt grasland (schrift, med. B. Vandevoorde).

Oppervlakte in het volled ige Speciale Beschermings
zone (Habitatrichtlijn) BE2300006 (buitendijks): 0,07 ha.

Het hab ita ttype kom t in Vlaanderen nagenoeg niet 
(meer) voor (Vandenbussche e.a. 2002). Gezien de zeer 
beperkte aanwezigheid van de geschikte m ilieuka
rakteristieken voor d it hab ita ttype in Vlaanderen, kan 
gesteld worden dat het H abita trich tlijngebied ook voor 
d it hab ita ttype van g roo t belang is.

Kwaliteit van het actuele habitattype  
Tegenwoordig bestaat de Spartina vegetatie u it Sparti
na tow nsendii die de orig inele Spartina maritimae vo l
ledig heeft weggeconcurreerd en in belangrijke mate 
de groeiplaats van Salicornia heeft ingenom en. Streven 
naar hogere oppervlaktes Spartina im pliceert m.a.w. 
lagere oppervlaktes Salicornia en omgekeerd.

Habitattype 1330
Actuele verspreiding
Zoute en brakke schorren worden ook ais een bedreigd 
hab ita ttype aanzien (Van den Berg e.a. 2003). Goed 
ontw ikke lde schorvegetaties zijn binnen de SBZ-H 
BE2300006 afbakening vnl. beperkt to t de natuurre
servaten. Belangrijke oppervlaktes komen voor in het 
Schor van Doei (34,75 ha) en het Galgenschoor (12 ha). 
In het Groot Buitenschoor is er een lange maar smalle 
strook schor (6,34 ha). Verder komen verspreid kleine 
oppervlaktes schor voor, o.a. stroom op- en stroom af
waarts Deurganckdok, stroom afwaarts Kallo-sluis, ter 
hoogte van Sint Anneke en tussen Fort St. Filip en het 
Noordkasteel. Het schor op het Paardenschor en Kete- 
nissepolder is nog in on tw ikke ling. Op Ketenissepolder 
heeft zich reeds een gering oppervlak ontw ikkeld.



Het Schelde- en Durme-estuarium is het belangrijkste 
H abita trichtlijngebied van Vlaanderen voor d it habitat- 
type. Ook hiervoor draagt het habitatgebied dus een 
grote verantwoordelijkheid.
In vergelijk ing m et de vegetaties van hoog schor zijn 
de vegetaties van laag schor zeldzamer (Vandenbus- 
sche e.a. 2002).

Oppervlakte in het vo lled ige Speciale Beschermings
zone (Habitatrichtlijn) BE2300006 (buitendijks): 59,3 ha.

Kwaliteit van het actuele habitattype  
Op vele plaatsen is het schor verouderd en te hoog 
geworden. Schorkliffen zijn eerder regel dan u itzonde
ring. Enkel in het Groot Buitenschoor is geen schorklif 
aanwezig. In het brakwatergebied is de climaxvege- 
tatie  (riet) van het schor ook oververtegenwoordigd 
t.o.v. de habitatwaardige schorvegetaties (zijnde de 
vegetaties behorend to t het Glauco-Puccinellietalia 
maritimae). Pioniersstadia van schor zijn dan weer sterk 
ondervertegenw oord igd (zie ook habitattypes 1310 en 
1320).
Schorren spelen een belangrijke rol ais foerageer- en 
rustgebieden voor vogels, en zijn dus ook van belang 
in het kader van de instandhoudingsdoelste lling voor 
de Vogelrichtlijn.
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4 Uitgangspunten en effectbeschrijving

4.1 Inleiding
In d it hoofdstuk worden de u itgangspunten beschre
ven die gebru ik t werden in de effectbeschrijving en 
w ord t ook aangegeven hoe met m odelresultaten werd 
omgesprongen om de effectvoorspellingen te doen.

Het hierna volgende hoofdstuk 5 bevat de beschrijving 
van de effecten van het Voorkeursalternatief voor de 
verruim ing van de vaargeul (beschreven in 2.5), u it
gesplitst voor Vlaanderen en Nederland, Het be tre ft 
hier u itslu itend de effecten die gerelateerd zijn aan 
de natuurlijke kenmerken /  instandhoudingsdoelste l
lingen van de betreffende Vogel- en H abita trich tlijnge- 
bieden. D it im pliceert dat effecten zijn u itgedrukt: (a) 
op niveau van habitats, (b) soorten en (e) voor Vlaande
ren ook op systeemniveau. Het laatstgenoem de crite 
rium is van belang in de context van de wijze waarop 
op niveau van de Zeeschelde instandhoudingsdoelste l
lingen zijn vastgelegd.

4.2 Voorkeursalternatief en 
Nulalternatief

In het hoofdstuk 5 zullen effecten van het in hoofdstuk 
2 beschreven Voorkeursalternatief zoveel m ogelijk  
kw antita tie f worden weergegeven of worden u itge
d rukt in percentages. Over de significantie van effecten 
worden binnen d it hoofdstuk geen uitspraken gedaan. 
Dit w o rd t voorbehouden voor hoofdstuk 6 'Beoorde
ling effecten'.

Indien relevant w o rd t bij de beschrijving van de effec
ten onderscheid gemaakt tussen:
• de effecten in de aanlegfase;

• de effecten ais gevolg van de aanwezigheid en het 
onderhoud van de verruim de vaargeul;

• de effecten van veranderingen in het gebruik ais 
gevolg van het verruimen van de vaargeul.

Het is belangrijk op te merken dat bij de berekeningen 
van effecten steeds vergelijk ingen worden gemaakt 
m et het Nulalternatief, zijnde de situatie dat de Ver
ru im ing van de Vaargeul (met de daarbij behorende 
aangepaste stortstrategie) niet w ord t uitgevoerd, maar 
dat uitgegaan w ord t van het voortze tten  van de hu i
dige bagger- en stortstrategie. Dit, om het m ogelijk  te 
maken effecten van de verru im ing die zich op term ijn  
manifesteren Ios te kunnen zien van effecten van 
andere (autonome) ontw ikke lingen. Bij het Nulalterna
tie f zijn de volgende ontw ikke lingen inbegrepen, die 
hierna kort worden toegelicht:
• effecten van zeespiegelrijzing;
• (veranderingen in) de bovenafvoer;
• gevolgen van de aanwezigheid van het Deurganck- 

dok in de haven van Antwerpen;
• gevolgen van de aanwezigheid van estuariene 

natuur in de Hedwige- en Prosperpolder vanaf 2015.

Relevante ontw ikke lingen die niet zijn opgenom en 
in het Nulalternatief, worden in de evaluatie van de 
cumulatieve effecten in deze Passende Beoordeling 
meegenomen (zie betreffende paragrafen in hoofd 
stuk 6).

Zeespiegelrijzing
De zeespiegelrijzing is een belangrijke autonom e on t
w ikkeling ais gevolg van de klimaatverandering.
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De toegepaste cijfers komen overeen m et het m idden- 
scenario zoals recent gerapporteerd in Klimaat 
in de 21e eeuw (Hurk e.a., 2006). Het effect van zee
spiegelrijzing is verrekend in de waterstanden van het 
Nula lternatie f en het Voorkeursalternatief en de daar
van afgeleide effecten op oppervlakten van ecotopen 
(zie verder Basisrapport Water).

Bovenafvoer
Ten aanzien van de bovenafvoer van de rivieren die 
op de Schelde uitkom en, w ord t bij de berekeningen 
van waterstanden van het Nula lternatief en het Voor
keursalternatief en de daarvan afgeleide effecten op 
oppervlakten van ecotopen geen rekening gehouden 
m et een verandering (zie verder M ilieueffectrapport, 
hoofdstuk 11 en Basisrapport Water).

Deurganckdok
In het jaar 2005 (huidige situatie) is het Deurganckdok 
voor circa tweederde van de finale lengte 
afgewerkt. De lengte van het dok bedraagt 1550 meter 
(gemeten langs de noordzijde van het dok).
In 2010 zal het Deurganckdok vo ltoo id  zijn en een 
lengte hebben van 2750 meter (gemeten langs de 
noordzijde van het dok, de zuidkade is 300 meter kor
ter). De bodem w ord t voorzien op -19.00 meter 
TAW (-21,35 meter NAP). Langs de kades w ord t over 
een breedte van 100 meter een diepte van -  
17.00 meter TAW (-19-35 meter NAP) voorzien. In de 
modelberekeningen voor het Nula lternatief en het 
Voorkeursalternatief is voor alle beschouwde jaren 
(2010, 2015 en 2030) rekening gehouden m et de aan
wezigheid van het vo ltoo ide Deurganckdok.

Hedw ige- en Prosperpolder
In het kader van de natuurontw ikke ling Schelde-estu
arium (zoals vastgelegd in de Ontwikkelingsschets), 
zullen de Hertogin H edwigepolder en de Prosperpol- 
der worden om gevorm d to t een in tergetijdengebied. 
Voor de grootschalige ontw ikke lingen in het Schelde-

estuarium zijn vooral de hierdoor ontstane toegeno
men kom berging en het directe effect op het areaal 
in tergetijdengebied van belang. De ontpo ldering  van 
Hedwige-Prosperpolder is verrekend in de waterstan
den voor het N ulalternatief en het Voorkeursalternatief 
vanaf 2015 (zie Basisrapport Water). De oppervlakten 
estuariene natuur die gegenereerd worden ais gevolg 
van de u itvoering van Hedwige-Prosperpolder zu l
len echter NIET worden verrekend in de absolute en 
relatieve arealen die in beeld gebracht zullen worden 
voor het N ulalternatief en het Voorkeursalternatief.
Op die manier worden de effecten van het pro ject van 
de verru im ing van de vaargeul in eerste orde 'zuiver' 
weergegeven.

4.3 Gehanteerde effectvoorspellings- 
methoden -  gebruik van modellen

Voor de bepaling van de effecten op de natuur 
door u itvoering van het pro ject Verruim ing vaar
geul in de Westerschelde en Beneden-Zeeschelde 
is vooral onderzoek uitgevoerd naar de effectketen 
Bodem(m orfologie) -  Water -  Natuur. De effecten 
werden achtereenvolgens bepaald m et m odellen 
en expert oordeel om te komen to t een synthese 
betreffende de im pact op soorten en habitats in de 
Habitat- en V ogelrichtlijngebieden. Effecten zijn voor 
een drietal referentiejaren beschreven, te weten 2010 
(directe, korte term ijn  effecten), 2015 en 2030 (directe 
en indirecte m iddellange term ijn  effecten). Voor een 
nadere beschrijving w ord t verwezen naar hoofdstuk 4 
van het M ilieueffectrapport.

In het onderzoek naar de ontw ikke lingen in de bodem 
en de riv ierm orfo log ie  zijn met tw ee- en driedim ensio
nale m odellen de bewegingen van het zand in hoofd
en nevengeul berekend ais gevolg van de verruim ing 
van de vaargeul en het elders storten van het van de 
drempels verw ijderde materiaal. Deze verschuivingen 
in de bodem hebben invloed op de waterstanden en 
stroomsnelheden op diverse plaatsen in het estuarium.
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W atermodellen lieten toe om de w aterbewegingen te 
bepalen en de waterstanden te bepalen. De w aterstan
den in com binatie m et de bodems leverden een bere
kening op van de oppervlakten van diverse habitats in 
het estuarium:
• Sublitoraal (diep water, ondiep water)
• Litoraal (platen, slikken, schorren)
• Supralitoraal
Voorspelde veranderingen in de stroomsnelheden aan 
de bodem vorm den de basis voor het berekenen van 
de oppervlakten 'ruw ' (hoogdynamisch) en 'lu w ' (laag
dynamisch) gebied.

Bij het voorspellen van effecten is zoveel m ogelijk  
uitgegaan van de best beschikbare wetenschappelijke 
kennis en modellen met betrekking to t abiotische 
veranderingen en ecologische ingreep-effectrelaties. 
Daarnaast is steeds gebru ik gemaakt van 'expert 
judgem en t' zowel binnen het consortium  ais van 
geraadpleegde externe deskundigen om de u itkom 
sten en toepasbaarheid hiervan te beoordelen en 
kennislacunes op te vullen. Het onderzoek is gericht 
op u iteenlopende typen effecten van de aanleg, aan
wezigheid (onderhoud) en het gebru ikvan  de ver
ruimde vaargeul. Per e ffecttype is daarom gebruik 
gemaakt van verschillende voorspellingsm ethoden. 
Voor een groot deel van de onderzochte effecten op 
habitats en soorten vormen echter de oppervlakten 
van bepaalde ecotopen een belangrijke tussenvaria- 
bele. Het gaat h ierbij om de berekening en beoorde
ling van effecten op natuur- en hab ita ttypen, maar 
ook om de inschatting van (een deel van de) effecten 
op bepaalde soort(groep)en, waaronder bodemdieren 
en daarop m oge lijk foeragerende vissen en vogels. Op 
het gebru ikvan  m odellen bij het berekenen van deze 
effecten w ord t hierna in algemene zin ingegaan. Op de 
overige, meer specifieke berekeningen w ord t ingegaan 
bij de gedetailleerde bespreking van de effecten in 
hoofdstuk 5 -
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De berekende effecten op oppervlakten van eco
topen zijn het resultaat van een serie analyses en 
berekeningen, elk m et hun eigen onzekerheden en 
onnauwkeurigheden. De eerste stap w ord t gezet in de 
berekeningen van de morfologische veranderingen. 
Deze berekeningen worden voor de periode to t 2015 
uitgevoerd m et het D elft3D-m odel, voor de periode 
to t 2030 m et Estmorf. Naarmate de ruimteschaal groter 
is, neemt de voorspelkracht van de m odellen toe: op 
de macro- en megaschaal is de voorspelkracht aanzien
lijk  groter dan op de meso- en microschaal. Het model 
ESTMORF is niet geschikt voor het voorspellen van de 
hoogte in in tergetijdengebieden. Uit de vergelijk ing 
van metingen en m odelresultaten (hindcast) b lijk t dat 
de berekeningen in de huidige studie beter overeen 
komen m et de verwachting, dan in de strategische 
m ilieueffectenrapportage. Voor de meeste macrocellen 
w ord t de trend in de waargenomen ontw ikke ling goed 
weergegeven, maar voor ind iv iduele macrocellen kan 
de toe- of afname met maximaal 50% worden over/ 
onderschat. M et andere w oorden, de bandbreedte 
waarbinnen de resultaten zich bevinden is nergens 
groter dan 50% van de berekende resultaten.

Op basis van de berekende m orfologische verande
ringen worden de gevolgen voor de waterstanden, de 
stroomsnelheden, de zoutgehalten en de slibgehal- 
ten berekend met m odellen voor de waterbeweging. 
Deze m odellen gebruiken een meer gedetailleerde 
schematisering dan het m orfo log iem odel. Het gevolg 
is dat de waterstanden en stroomsnelheden relatief 
nauwkeurig berekend worden en dat de onzeker
heid over de berekende arealen niet groter worden. 
Zeker niet ais de resultaten opnieuw  in vergelijkende 
zin worden gebru ikt. De vergelijk ing laat ook zien 
dat b ijvoorbeeld de veranderingen in de gem iddelde 
laagwater- en hoogwaterstanden ais gevolg van de 
ingreep in een bepaald jaar overal m inder dan 2 centi
meter is. Ook dat geeft vertrouw en in de consistentie



en nauwkeurigheid van de gebruikte modellen. M ocht 
er al uitgegaan worden van een onzekerheid van i  cm 
in de berekende waterstanden, dan voegt dat geen 
significante onzekerheid toe aan de berekende arealen. 
Dat is b ijvoorbeeld van belang bij het bepalen van de 
veranderingen in de arealen sublitoraal en litoraal.

Een volgend belangrijk aspect is dat de berekende 
stroomsnelheden gebru ikt worden om te bepalen of 
een bepaald gebied hoogdynamisch ('ruw ') o f laag
dynamisch ('luw ') is. D it is uiteraard afhankelijk van 
de gekozen grenswaarde tussen de twee typen. In 
het onderzoek is het onderscheid tussen luw en ruw 
gebied bepaald aan de hand van de berekende diepte 
gem iddelde stroomsnelheden, zoals voorgesteld in 
het Zoutw ater Ecotopenstelsel (ZESi: Bouma e.a.,
2005). Gebleken is dat de aansluiting bij de verdeling 
volgens de bestaande ecotopenkaarten het beste is 
ais 0,65 m/s w ord t aangehouden ais grenscriterium , in 
plaats van de in het Zoutw ater Ecotopenstelsel gehan
teerde waarde van 0,8 m/s. Bij een vergelijk ing van 
oppervlakten van afzonderlijke ecotopen blijken de 
berekende waarden met name in het in te rge tijdenge
bied slecht overeen te komen m et de actuele (geme
ten) waarden in de ecotopenkaart. Deze discrepantie 
kan niet helemaal worden verklaard. M ogelijk  kan door 
het gebru ik van een ander criterium  (b ijvoorbeeld 
schuifspanning nabij de bodem) het probleem  worden 
opgelost. D it betekent echter dat nieuwe grenscriteria 
moeten worden bepaald.
Voor de beoordeling van de effecten van de verru i
m ing van de vaargeul op de mate van ruwheid en 
luwheid van de ecotopen zijn de consequenties van 
genoemde leemte in kennis beperkt. Uit een gevoe
ligheidsanalyse waarbij verschillende grenzen voor 
het nu gebruikte criterium  zijn toegepast, is namelijk 
gebleken dat de richting van de effecten in alle geval
len hetzelfde was en dat de verschillen tussen de bere
kende oppervlakten niet meer dan 5% bedroegen. Bij 
de beoordeling van de effecten is hiermee rekening

gehouden. Verder zijn de effecten van de alternatieven 
altijd vergeleken m et de situatie voor het Nulalterna
tie f in hetzelfde jaar, zodat eventuele onjuistheden in 
het bepalen van de absolute waarden niet zijn meege
wogen.

De conclusie u it het bovenstaande is dat de berekenin
gen met de m odellen de richting én de ordegrootte  
van de veranderingen van de arealen goed weergeven. 
De resultaten laten een grote mate van consistentie 
zien. De absolute getallen voor de oppervlakten sub
litoraal, litoraal en supralitoraal gebied binnen een 
macrocel zijn indicatief, want ze kunnen grofweg de 
he lft groter o f kleiner zijn. Voor de hele Westerschelde 
is de onzekerheid geringer. Dat is ook het niveau waar
op effectvoorspellingen moeten worden gedaan.
Bij de m odelresultaten worden daarnaast de volgende 
kanttekeningen geplaatst die to t aanpassingen van 
getallen hebben geleid of to t het opnemen van een 
extra m itigerende maatregel in het Voorkeursalterna
tief:
• De effecten rond de hoogw aterlijn  kunnen door 

m odellen niet goed worden voorspeld. Meer speci
fiek gaat het daarbij om 'he t meegroeien' van schor
ren bij een geleidelijke stijg ing van de waterstand. 
Door de voorspelde oppervlakten 'supralitoraal' 
rig ide te vertalen in 'schor' zou m et de gebruikte 
m odellen een afname van het schorareaal worden 
voorspeld bij een stijgende waterstand (verdrinken 
van de schorren). In het onderzoek is ervan u itge
gaan dat dat n iet gebeurt (de schorren groeien dus 
mee). Voor het verkrijgen van een reëel beeld van 
eventuele effecten op schorren zijn de m odelresulta
ten voor d it aspect daarom gecorrigeerd. Er is op d it 
punt dus gebru ik gemaakt van m odelresultaten én 
expert judgem ent.

• De afslag van schorren en slikken ais gevolg van de 
inwerking van getijenergie en golfslag van w ind 
en schepen maakt geen onderdeel u it van het 
gebruikte m odelinstrum entarium . Op d it punt zijn
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de m odelresultaten op basis van een overleg van 
een aantal deskundigen aangepast (zie ANNEX 13 
in het Basisrapport Natuur voor de bevindingen).
Ook hier zijn de effecten dus bepaald aan de hand 
van een com binatie van m odelresultaten en expert 
judgem ent.

• De richting en ordegrootte  van het effect van het 
storten van aanleg- en onderhoudsbaggerspecie op 
plaatranden is positie f voor de korte en m iddellange 
term ijn . Er w o rd t een toenam e van laagdynamisch 
in tergetijdengebied voorspeld, die geheel op conto 
van het storten van baggerspecie op plaatranden 
kan worden geschreven. Over de effecten op langere 
term ijn  kunnen op grond van de uitkom sten van 
het m odellenonderzoek dat in het kader van het 
m ilieueffectrapport is uitgevoerd, géén defin itieve 
uitspraken worden gedaan. Intensieve m onitoring 
en tussentijdse evaluaties, gekoppeld aan de inzet 
van het flexibel storten, moet een positie f effect van 
het storten op plaatranden ook op langere term ijn 
kunnen verzekeren.
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Negatieve autonom e ontw ikkeling  platen
De belangrijkste autonome veranderingen van de plaatcomplexen in de Westerschelde zijn de afname van het totale 
plaatareaal, de toename van de hoogte van de platen en de relatieve toename van het hoogdynamische plaatareaal 
ten koste van het laagdynamische plaatareaal.

Geobserveerde veranderingen in ecotopen op de p laten  1959-2004
In de periode van 1959 to t 2004 is het hoogdynamische plaatareaal toegenomen ten opzichte van het laagdynam i
sche plaatareaal. Deze verschuiving van laag- naar hoogdynamisch betekent hoogstwaarschijnlijk da t ter plaatse de 
stroomsnelheden zijn toegenomen. De onderliggende oorzaken hiervan zijn niet goed bekend en kunnen per plaat- 
complex verschillen. Het kan een gevolg zijn van (een combinatie van):
Veranderingen in de stroomsnelheden in het gehele estuarium;
Toename van de debieten over de platen, bijvoorbeeld vanwege de afname van de doorstroomoppervlakte van de 
kortsluitgeulen door de platen;
Een toename van de stroomsnelheden gedurende de periode dat de platen onder water staan, vanwege faseverschui- 
vingen in het getij.

Conceptuele m odel voor veranderingen p laathoogte
Ten behoeve van het milieueffectonderzoek is een conceptueel model voor de ontw ikkeling van de plaathoogte ont
wikkeld (zie Achtergronddocument Morfologische ontw ikkeling Westerschelde). D it model is gebaseerd op de observa
ties en analyses van de morfologische ontwikkelingen. In het conceptuele model voorde ontwikkeling van de platen is 
de afname van het aanta l kortsluitgeulen en vloed- en ebscharen de sturende factor. Deze afname heeft geresulteerd 
in een toename van de sedimentatie op platen die daardoor hoger en re latie f droger zijn geworden. De aanwezig
heid van de kortsluitgeulen en vloed- en ebscharen is gekoppeld aan de waterbeweging in de geulen. Daarmee is de 
ontw ikkeling van het ondiepe water gekoppeld aan de verschillende factoren die de ontwikkeling van de geulen en de 
waterbeweging bepalen. De veranderingen in de grootte en het patroon van de geulen en in de waterbeweging zijn al 
enkele eeuwen aan de gang.
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5 Effecten

5.1 Effecten op de Westerschelde in 
Nederland (Natura 2000-gebied 
Westerschelde & Saeftinge)

5.1.1 Effecten op habitattypen

Relaties tussen ingrepen en effecten
Ais gevolg van baggeren in de vaargeul en het ver
volgens op plaatranden, in nevengeulen en de hoo fd 
geul storten van baggerspecie treden op de korte 
term ijn  (effecten van aanleg) en op de m iddellange 
term ijn  (effecten van aanwezigheid en onderhoud) 
verschuivingen op in de oppervlakten van ecotopen 
en daarmee m ogelijk  ook van hab ita ttypen. Daarnaast 
kunnen veranderingen in de kw a lite it van de habitat-

typen optreden. Ook door een eventueel toegenom en 
gebru ik van de verruim de vaargeul kunnen effecten 
op de oppervlakte en de kw a lite it van hab ita ttypen 
optreden. De kw alite it van de aangemelde habitat- 
typen is conform  het O ntwerpbeslu it Westerschelde 
& Saeftinge afgemeten aan een viertal criteria: 1) de 
ligg ing van de zoutgradiënt, u itgedrukt ais de verhou
ding tussen zout en brak gebied binnen hab ita ttype 
1 1 3 0 , 2) de to ta le  oppervlakte laag dynamisch gebied 
binnen hab ita ttype 1 1 3 0 , 3) de verdeling van schorren 
over de zoutgradiënt, u itgedrukt ais de verhouding 
tussen de oppervlakten van zout en brak schorgebied 
(hab ita ttype 13 1 0 / 1 3 2 0 / 1 3 3 0 ) en 4) water(bodem ) 
kw alite it, u itgedrukt ais de concentraties nutriënten en 
m ilieuvreem de stoffen.

Gebruik golvenscheepvaart

Aanleg baggeren en 
storten

waterdiepte verdeling
zoutgehalte

Aanwezigheid

water(bodem)
kwaliteit

oppervlakte
fysiotopen

waterbeweging

oppervlakte 
estuaria (HT 1130) 

en schortypen

kwaliteit
habitattypen

f ig u u r  5 ~i Relaties tussen aan leg , a a n w e z ig h e id /o n d e rh o u d  en g e b ru ik  van de ve rru im de  vaa rgeu l en de o p p e rv la k te  en 

k w a lite it  van h a b ita tty p e n
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De relaties tussen de aanleg, aanwezigheid/onderhoud 
en het gebruik van de verruim de vaargeul en de effec
ten op de oppervlakten en kw a lite it van hab ita ttypen 
in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinge 
zijn schematisch weergegeven in figuur 5-1.

Effecten van aanleg, aanwezigheid en 
onderhoud van de verruim de vaargeul
De aanleg, aanwezigheid en het onderhoud van de 
verruim de vaargeul kan de oppervlakte en de kw alite it 
van hab ita ttypen ais vo lg t beïnvloeden (zie ook figuur 
5-1):
1. directe beïnvloeding van de m orfo log ie  door het op 

de ene plaats verw ijderen van sediment en elders 
neerleggen (effect op oppervlakte en kwaliteit);

2. indirecte beïnvloeding van de m orfo log ie  doordat 
de door baggeren en storten gew ijzigde m orfo log ie  
to t veranderingen in de waterbeweging(spatronen) 
le idt die op hun beurt weer leiden to t veranderingen

in het getij, sedimentatie/erosie, zoet-zoutgradiënt, 
etc. (effect op oppervlakte en kwaliteit);

3. veranderingen in slibgehalte in de bodem ais gevolg 
van toenam e van het slibgehalte in het water tijdens 
bagger- en sto rtactiv ite iten  (effect op oppervlakte);

4. effecten van vrijkom en van voedingsstoffen en 
m ilieuvreem de stoffen u it baggerspecie tijdens bag
ger- en storten (effect op kwaliteit);

5. effecten van emissies van baggerschepen ais gevolg 
van u itlog ing  en verbrandingsgassen (effect op kwa
liteit).

In tabel 5-1 zijn de berekende effecten op de opper
vlakte en kw a lite it van hab ita ttypen ais gevolg van 
de verschillende effectroutes voor de korte (2010) en 
m iddellange term ijn  (2015/2030) weergegeven. Onder 
de tabel w ord t per e ffecttype nader ingegaan op de 
effectbepaling.

absolute verandering relatieve verandering
Parameter t.o.v. N u lalternatief t.o.v. N u lalternatief (%)

2010 2010/2015 2010 2010/2015
ha b ita ttyp e  1110: overstroom de zandbanken (ha) 0 0 0 0

O ppervlakte ha b ita ttyp e n ha b ita ttyp e  1130: estuaria  (ha) 0 - 9 / - 1 7 0 - 0 / - 0/I

ha b ita ttyp e  1310/1320/1330: schortypen (ha) 0 + 9 /+ 1 7 0 + 0 ,2 /+ 0 ,5

verhoud ing o p p .z o u t/b ra k  1130 + 0,10 -0,23 /  +0,01 +1,7 - 3 ,8 /+ 0 ,2

K w a lite it h a b ita ttyp e n
opp. 1130 laag dynam isch (ha) -43 + 1 0 9 /+ 2 8 4 -0,7 + 1 ,7 /+ 4 ,5

verhoud ing opp. z o u t/b ra k  schor + 0,01 - 0,0 0 / - 0,01 + 1,6 - 0 ,4 /0 ,8

w a te r(b o de m )kw a lite it geen o f verw aarloosbaar e ffect

ta b e l 5-7  Effecten van h e t V o o rkeu rsa lte rn a tie f vo o r de aan leg , a a n w ez igh e id  en h e t o n d e rh o u d  van de ve rru im de  vaa rgeu l op  

o p p e rv la k te n  en k w a lite it  van h a b ita tty p e n  in  de W esterschelde t.o.v. N u la lte rn a tie f
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7 en 2 Directe en indirecte beïnvloeding van 
de m orfologie

De gew ijzigde vorm van de verruim de vaargeul kan 
leiden to t veranderingen in de w aterbew eging- 
(spatronen) die op hun beurt gevolgen kunnen hebben 
voor het getij, sed im entatie / erosie, zoet-zoutgradiënt 
etc. Al deze abiotische veranderingen hebben invloed 
op de oppervlakte en de kw a lite it van EU-habitatty- 
pen. Sommige effecten treden d irect op (verandering 
in w aterbeweging, getij en zoutconcentratie) en ande
re manifesteren zich later (effecten van veranderingen 
in sedim entatie en erosie). Laatstgenoemde, lange te r
mijn effecten kunnen niet a fzonderlijk worden 
beschouwd, maar alleen in samenhang m et een 
bepaalde onderhoudsstrategie. D it e ffecttype vorm t 
een van de belangrijkste onderwerpen van het m ilieu- 
effectonderzoek.

De voorspelling van de effecten van de aanwezigheid 
en het onderhoud van de verruim de vaargeul op de 
natuur en ecologie berust op m odelonderzoek dat is 
beschreven in het basisrapport M orfo log ie  en Basis
rapport Water. De voorspelde en geïnterpreteerde 
morfologische voorspellingen zijn vertaald in verande
ringen in oppervlakten van ecotopen en daarmee op 
veranderingen in de oppervlakte en kw a lite it van EU- 
hab ita ttypen. In deze paragraaf worden de resultaten 
gepresenteerd zoals zij, na kleine aanpassingen in de 
gebieden rond de gem iddeld hoogw aterlijn  (zie para
graaf 4 -3), m et behulp van modellen zijn voorspeld. 
Voor de korte term ijn  effecten (2010) betekent d it dat 
de getallen zonder bandbreedte worden gepresen
teerd. Voor de effecten op de langere te rm ijn  (periode 
2015-2030) w ord t een bandbreedte weergegeven die 
voortkom t u it verschillen in uitkomsten tussen het 
Estmorf-model (2030) en het Delft-3D model (2015). Er 
w ord t h ierbij im p lic ie t van uitgegaan dat de verande
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ringen die op en rond de plaatranden optreden tussen 
2015 en 2030 kleiner zijn dan de verschillen tussen de 
twee modellen. Een nadere beschouwing over onze
kerheden en bandbreedten in de voorspelde effecten 
is opgenom en in paragraaf 4.3.

Het baggeren en vervolgens storten van de aanlegbag- 
gerspecie le id t ten opzichte van het Nula lternatief (niet 
verdiepen) d irect na aanleg van de verdieping en het 
storten (situatie 2010) niet to t effecten op de opper
vlakten EU-habitattypen in de Westerschelde (tabel 
5-1). Wel w ord t in de m odelberekeningen een kleine 
verschuiving van ca. 22 ha van het onder de gem id
delde hoogw aterlijn  gelegen laagdynamische gebied 
naar het erboven gelegen deel voorspeld (niet in tabel 
weergegeven, zie Basisrapport Natuur, tabel 6.2). Deze 
kleine verandering is het gevolg van de (kleine) vergro
ting  van de getijam plitude (zie Basisrapport Water) en 
m anifesteert zich in een toenam e van niet begroeid, 
boven de hoogw aterlijn  gelegen slik (hab ita ttype 
1130) en niet in een toenam e in de oppervlakte schor. 
Ook de berekende veranderingen in de kw alite itspa
rameters zijn het gevolg van veranderingen in de 
getijam plitude en daarmee van stroomsnelheid en de 
getijdoord ring ing : de oppervlakte aan zoute hab ita tty- 
pen neemt iets toe doordat de zoutgrad iënt een klein 
beetje verschuift en de tota le oppervlakte aan onder 
de hoogwaterlijn  gelegen laagdynamisch gebied 
neemt iets af. Bij de resultaten van de berekeningen 
van oppervlakten hoog en laag dynamisch gebied 
d ient ais kanttekening te worden geplaatst dat voor 
het bepalen daarvan een scherpe grenswaarde van 
0,650 m/s is gehanteerd. Zo w ord t de berekende afna
me van de oppervlakte laagdynamisch litoraal (tabel 
5-1) vooral veroorzaakt doordat aan de geëxponeerde 
zijde van de platen een randje van een enkele gridcel 
breed van laagdynamisch naar hoogdynamisch



f ig u u r 5 -2  V erandering van dynam iekkiasse  in  M id d e lp la te n -g e b ie d  t.g.v. s to rten  (p la a tra n d a lte rn a tie f) in  2 0 1 0 ; 

groen : van laag dyna m isch  n a a r hoogdynam isch ; b lau w : van ho ogdyn am isch  n a a r laagdynam isch .

springt (zie figuur 5-2). Het berekende verschil in 
stroomsnelheid is zeer gering (van net onder de 
gehanteerde grenswaarde naar net erboven)5). Voor 
nadere beschouwingen hierover w o rd t verwezen naar 
het Basisrapport Water.
Op de m iddellange te rm ijn  (situatie 2015/2030) w ord t 
een kleine verschuiving in de oppervlakten van de 
boven (habita ttype 1310/1320/1330) en onder de 
gem iddelde hoogwaterlijn  (h a b ita ttyp e ii3 o ) gelegen 
hab ita ttypen ten gunste van de schortypen voorspeld. 
Dit w o rd t veroorzaakt door m inim ale veranderingen 
in de gem iddelde waterstand en ge tijam plitude. Door 
deze veranderingen verschuift ook de zoutgradiënt

5) Ter illustratie: voor het verkrijgen van meer inzicht is gekeken waardoor op loca
ties waar niet wordt gestort een verandering in dynamiek-beoordeling t.o.v. het 
Nulalternatief (met zeespiegelstijging) wordt veroorzaakt. Met de modellen wordt 
voorspeld dat door de verdieping de stroomsnelheid iets stijg t (met 1 cm/s). Langs 
de randen van de platen en geulen zal a ltijd een smalle zone te vinden zijn waar 
ais gevolg van deze stijging het criterium voor de grens hoog en laagdynamisch 
wordt overschreden, omdat in deze zone de berekende stroomsnelheid in de 
situatie zonder verdiepen net onder het gehanteerde grenscriterium ligt. Op de 
onderzochte locaties gaat het om een verschuiving van de stroomsnelheid van 
0,647 m/s (laagdynamisch gebied) in het Nulalternatief naar 0,657 (hoogdyna- 
misch gebied) in het Voorkeursalternatief.

ten opzichte van het Nula lternatief maximaal enkele 
honderden meters zeewaarts, ais gevolg waarvan de 
oppervlakte brakwatergebied iets kan toenem en.
Ook w ord t een toenam e van laag dynamisch gebied 
van zo'n 110 to t 280 ha (1,7 to t 4,5%) voorspeld. Deze 
toename kan geheel op het conto van het storten van 
baggerspecie op plaatranden worden geschreven en 
bestaat vooral u it een toenam e van de oppervlakte 
(laagdynamisch) in tergetijdengebied.

3. Verandering en slibgehalte
Tijdens het baggerproces komt uit de baggerspecie 
afkomstig fijn materiaal (slib o f zwevend stof) vrij in de 
waterkolom . Dit gebeurt zowel door de bodem roering 
die op treedt rond de zuigkoppen ais door het in het 
water lozen van overvloeiwater. Extra slib in de w ater
kolom kan to t een versnelde opslibb ing van schorren 
leiden en daarmee to t een verschuiving in de opper
vlakten van EU-habitattypen.
Het baggervolum e voor het over een periode van twee 
jaar verw ijderen van de drempels in de Westerschelde 
bedraagt ongeveer 3,9 Mm3 per jaar. Door het onder
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houd van de verruim de vaargeul neemt het baggervo- 
lume ten opzichte van het Nula lternatie f in de eerste 
jaren naar de verruim ing met ongeveer 4,9 M m 3 per 
jaar toe. D it betekent een toenam e van het bagger- 
volum e ten opzichte van de huidige situatie met 60% 
to t 75%. Voor een w orst case schatting w ord t ervan 
uitgegaan dat in het opgebaggerde materiaal van de 
Westerschelde 4,5% slib aanwezig is, de maximale con
centratie in de bodem van de geulen in het ooste lijk 
deel van de Westerschelde (zie Basisrapport Slibdy- 
namiek), en dat al d it slib via overvloeiverliezen in het 
water komt. D it betekent dat er maximaal 480-600 m3 
m3 slib per dag vrijkom t (= circa 480.000 to t 600.000 
kg) en ongeveer 240-300 m3 per getijcyclus. Uitgaande 
van een getijvo lum e van 500 m iljoen m3 zeewater én 
ervan uitgaande dat gedurende 12 uur in het geheel 
geen verversing op treedt (het slib b lijft in de Wester- 
schelde), dan zal de concentratie met maximaal o,5-0,6 
m g/l stijgen. De jaargem iddelde concentratie bedroeg 
in de periode 1999-2005 40-70 m g/l (w ww .w aterstaat. 
nl). Ten opzichte van deze achtergrondconcentraties 
bedraagt de extra stijg ing door baggeren maximaal 1,2 
to t 1,5%. Een dergelijke verhoging van de slibconcen- 
tratie  zal zeker niet to t een versnelde opslibbing van 
schorren in de Westerschelde leiden.

4. Vrijkomen van voedingsstoffen en milieuvreemde  
stoffen u it baggerspecie

Bij baggeren (overvloeiverliezen) en het daarop vo l
gende storten kunnen u it het mengsel van slib en zand 
voedingsstoffen en m ilieuvreem de (toxische) u it de 
w aterbodem  vrijkom en. Daarnaast kan bij het storten 
van materiaal van meer verontre inigde locaties op 
m inder verontre inigde locaties een locale verslechte
ring van de w aterbodem kw alite it optreden. D it kan 
leiden to t veranderingen in water(bodem )kw alite it. 
Voor voedingsstoffen ge ld t dat een belangrijke verho
ging van de concentraties in de waterkolom  alleen is te 
verwachten ais de w aterbodem  gedurende langere tijd
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is opgeladen m et voedingsstoffen. In de vaargeul van 
Westerschelde zal d it niet het geval zijn vanwege de 
hoge dynam iek in d it gebied. Een (tijdelijke) verhoging 
van de concentraties voedingsstoffen in het water is 
dan ook n iet te verwachten.
Voor w at be tre ft het eventuele risico op vrijkom en 
van m ilieuvreem de stoffen u it de aanleg- en onder- 
houdsbaggerspecie zijn op alle te verdiepen locaties in 
2004 sedimentm onsters genomen (totaal 31) en op de 
aanwezigheid van zware metalen, monocyclische aro
matische koolwaterstoffen, PAK's, PCB's, minerale oliën, 
EOX, T ribu ty ltin  (TBT), gechloreerde solventen, cyani
des en chloorhoudende bestrijd ingsm iddelen onder
zocht. Vervolgens is aan de geldende normen getoetst. 
Uit de toetsing b lijk t dat voor alle onderzochte m on
sters ge ld t dat de baggerspecie vrij mag worden ver
spreid in de zoute wateren. Voor nadere inform atie 
over d it onderzoek w ord t verwezen naar het achter
g ronddocum ent Baggeren en storten. D it resultaat 
kom t overeen met de meest recente MOVE-rapportage 
waarin voor de Westerschelde w ord t geconcludeerd 
dat storten van materiaal u it het meer verontre inigde 
oosten op stortlocaties in het westen niet to t een ver
andering in de concentraties van de onderzochte ver
ontre in ig ingen le id t (van Eck & Holzhauer, 2007).

5 . Emissies van baggerschepen
Tijdens de aanleg en het onderhoud van de verruim de 
vaargeul kan ais gevolg van de aanwezigheid van bag
gerschepen het water extra worden belast m et stoffen 
die vrijkom en uit de op de scheepsromp aangebrachte 
aangroeiwerende verf ('antifou ling ') en stoffen die 
tijdens de verbranding van brandstof worden u itge
stoten (stikstof- en zwaveloxiden). Voor de aanleg en 
het onderhoud van de verruim de vaargeul zullen door 
baggerschepen jaarlijks meer kilometers worden afge
legd dan voor het onderhoud van een niet verruimde 
vaargeul (zie achtergronddocum ent Baggeren en stor
ten). Voor het bepalen van de effecten van de hiermee
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gepaard gaande extra emissies op de w aterkw alite it is 
uitgegaan van een w orst case-scenario.

Directe emissies naar het water hebben betrekking op 
het u itlogen van op de scheepsromp toegepaste verf
producten ('anti-fouling '). Het gaat daarbij om organo- 
tin -verb ind ingen, koperverbindingen en biocides. Uit 
de inschatting van eventuele effecten op het aquati- 
sche m ilieu b lijk t dat maximale emissies van koperhou- 
dende verb indingen en biocides een verwaarloosbare 
verhoging van de concentraties in het water to t gevolg 
hebben en dat hiervan daarom geen negatieve effec
ten op de w aterkw alite it zijn te verwachten. D it ge ld t 
ook voor eventueel aanwezige organotin-houdende 
verb indingen. Daarnaast ge ld t voor deze groep verb in 
dingen dat het gebru ik ais aangroeiwerend m iddel op 
scheepshuiden internationaal ge le ide lijk  aan zal w or
den uitgefaseerd. In de Europese Unie is het gebruik 
van organotin-verb ind ingen in aangroeiwerende anti- 
fou ling  sinds 2003 al verboden. Na de interim -periode, 
die e ind ig t met het van kracht worden van de interna
tionale AFS-Conventie, mogen deze verbindingen ook 
niet meer op scheepshuiden van schepen van buiten 
de Europese Unie worden aangetroffen.

De u its too t en daaropvolgende depositie van verbran- 
dingsstoffen in de vorm  van stiksto f en zwaveloxiden 
door baggerschepen kunnen een invloed uitoefenen 
op de concentraties in het water van de Westerschelde. 
Uit door de KEMA uitgevoerde berekeningen b lijk t 
voor stikstofoxiden de maximale verhoging van de 
luchtconcentraties ten opzichte van het N ulalternatief 
0,5% te bedragen (bij Bath). D it komt overeen m et een

verhoging van 0,16 pg /m 3. Ervan uitgaande dat de hoe
veelheid aanwezig in een kolom lucht van 10 meter in 
zijn geheel in het water van de Westerschelde terecht 
zou komen en zich niet verder zou verspreiden dan de 
bovenste meter water, dan bedraagt de concentratie 
verhoging in het water 1,6 x io -3 pg stiksto f per liter. 
Deze verhoging is verwaarloosbaar gezien het fe it dat 
de achtergrondconcentratie voor stiksto f in de Wester- 
schelde m et 2,1 m g/l ruim 1 m iljoen maal zo hoog is. 
Voor zwavel is het effect nog geringer.

Effecten van gebruik van de verruim de vaargeul
Het, ten opzichte van de situatie zonder verruim ing 
veranderde gebruik van de verruim de vaargeul kan de 
oppervlakte en de kw a lite it van hab ita ttypen ais vo lg t 
beïnvloeden (zie ook figuur 5-1):
1. effecten van emissies van schepen ais gevolg van 

u itlog ing  en verbrandingsgassen (effect op kw ali
teit);

2. effecten van door scheepvaart veroorzaakte golven 
op schorren (effect op oppervlakte);

3. effecten door (verhoogde) kans op optreden van 
calam iteiten (effect op kwaliteit).

In tabel 5-2 zijn de berekende effecten op de opper
vlakte en kw a lite it van hab ita ttypen ais gevolg van 
de verschillende effectroutes voor de korte (2010) en 
m iddellange term ijn  (2015/2030) weergegeven. Onder 
de tabel w ord t per e ffecttype nader ingegaan op de 
effectbepaling.
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a b s o lu te  v e ra n d e r in g re la t ie v e  v e ra n d e rin g

Parameter t .o .v . N u la lte rn a t ie f t .o .v . N u la lte rn a t ie f  (%)

20 1 0  2 0 1 0 /2 0 1 5 2 0 1 0  2 0 1 0 /2 0 1 5

h a b ita ttyp e  1130: estuaria  (ha) 0 0 0 0
O ppervlakte hab ita ttypen

h a b ita ttyp e  1310/1320/1330: schortypen (ha) 0 0 0 0

verhoud ing opp. z o u t/b ra k  1130 0 0 0 0

K w a lite it h ab ita ttypen
opp. 1130 laag dynam isch (ha) 0 0 0 0

verhoud ing opp. z o u t/b ra k  schor 0 0 0 0

w a te r(b o de m )kw a lite it geen o f verw aarloosbaar e ffect

ta b e l 5  -2  Effecten van he t V o o rkeu rsa lte rn a tie f vo o r he t g e b ru ik  van de ve rru im de  vaa rgeu l o p  op p e rv la k te n  en k w a lite it  

van h a b ita tty p e n  in  de W esterschelde t.o.v. N u la lte rn a tie f

i .  Emissies van schepen die van de vaargeul 
gebruik maken

Ais gevolg van een intensiever gebru ik van de ver
ruimde vaargeul kunnen veranderingen optreden in 
de to ta le  emissies van schepen die van de vaargeul 
gebruik maken. Het gaat de u its too t van bij de ver
branding vrijkom ende stikstof- en zwavelverbindingen 
en daaropvolgende depositie van deze stoffen in het 
water. D it kan leiden to t effecten op de w aterkw ali
te it. De verwachte scheepvaartontw ikkelingen (zie 
M ilieueffectrapport, hoofdstuk io ) laten met name 
een toename van het aantal grotere schepen zien en 
slechts in geringe mate een toenam e van het tota le 
aantal scheepsbewegingen. Het huidige emissiebeleid 
met de daarbij behorende norm stellingen zijn zodanig 
dat er geen substantiële toenam e van de emissies van 
stikstof- en zwavelverbindingen is te verwachten. In 
de autonom e ontw ikke lingen worden aanscherpingen 
van d it beleid en verbeteringen van de technieken met 
betrekking to t de emissie van stikstof- en zwaveloxi- 
den verwacht. Met d it alles worden, zowel op korte ais 
lange term ijn , geen schadelijke effecten op de kw alite it 
van de hab ita ttypen door emissies ais gevolg van het 
extra gebruik van de verruim de vaargeul verwacht.

2. Effecten van scheepsgolven
Ais gevolg van de verruim ing van de vaargeul zal de 
scheepvaart ten opzichte van het N ulalternatief toe 
nemen. In de Westerschelde bedraagt de toename 
van het aantal scheepsbewegingen ais gevolg van de 
verru im ing in 2015 11%, ofwel een toenam e van 79 
naar 88 bewegingen per dag ter hoogte van Vlissin- 
gen. Ervan uitgaande dat schorafslag alleen optreedt 
tijdens hoogwater (ais het voor het schor gelegen slik 
is overspoeld), betekent d it dat er maximaal ongeveer 
0,9 scheepsbewegingen extra zullen zijn die aanleiding 
kunnen geven to t belasting op de schorren langs de 
Westerschelde. Gezien het fe it dat de schorren in de 
Westerschelde, ook in het nauwere oostelijke deel, vrij 
ver van de hoofdvaargeul liggen, is n iet te verwachten 
dat deze extra, relatief geringe belasting to t afslag van 
schorren zal leiden.

3. Calam iteiten
Effecten die samenhangen met de scheepvaart hebben 
vooral betrekking op risico's ais gevolg van calam itei
ten. De externe veiligheid (risico's van het vervoer van 
gevaarlijke stoffen voor de omgeving) w ord t niet beïn
vloed door de bagger- en stortwerkzaam heden, maar 
is u its lu itend afhankelijk van de scheepvaartontw ikke-
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ling op de rivier (zie H oofdrapport Actualisatie SMER). 
Risico's verbonden aan w ijz ig ingen in het scheepvaart- 
beeld zijn beschreven in het Basisrapport Overige 
aspecten. Het daar berekende plaatsgebonden risicoó 
kan worden gebru ikt ais indicatie voor eventuele ver
anderingen in de veiligheidssituatie voor natuur. Voor 
het berekenen van het plaatsgebonden risico is geke
ken naar het aantal schepen dat de benodigde im pact 
kunnen hebben om to t een ongeval m et vrijkom en van 
gevaarlijke stoffen te komen. Het be tre ft zeeschepen 
die 20.000 ton o f meer vervoeren.

Onafhankelijk van de verru im ing w ord t voor 2030 een 
toenam e van het aantal transporten van brandbare 
gassen (+5%) en amm oniak (+47%) verwacht. In de hui
dige situatie (2005) kom t de p r io -6)contour incidenteel 
voor op de vaarweg tussen Terneuzen en Hansweert 
en bedraagt de verwachtingswaarde voor het aantal 
aanvaringen over de hele Westerschelde 2,05 schepen 
per jaar. In de autonom e ontw ikke ling (zonder ver
ruim ing) verwacht men een toenam e van het aantal 
schepen dat bij een aanvaring betrokken raakt van 
0,12 to t 0,15 per jaar. Ais gevolg van de verru im ing is 
de toename groter: de verwachte verandering van 
het aantal schepen dat bij een aanvaring betrokken 
raakt bedraagt respectieve lijk+0,51 en +0,40 schip per 
jaar voor 2015 en 2030. Ais gevolg van de verruim ing 
neemt de verwachtingswaarde voor het aantal sche
pen dat bij een aanvaring betrokken raakt ten opzichte 
van de autonom e ontw ikke ling dus toe met respectie
ve lijk  17% en 13% in 2015 en 2030. In tabel 5-3 is het 
bovenstaande samengevat (zie ook Basisrapport Ove
rige aspecten).

6) Plaatsgebonden risico: de kans perjaardateen persoon komt te  overlijden, 
ais deze zich onafgebroken en onbeschermd langs een transportroute verblijft 
ais gevolg van een incident met het vervoer van gevaarlijke stoffen. De grens
waarde voor nieuwe situaties is gesteld op p r= io -6  (oftewel: een kans van i  op 
1.000.000).

Jaar

a u to n o m e

o n tw ik k e lin g

o n tw ik k e lin g

incl.

v e rru im in g

t.o .v .

au to n o m e

o n tw ik k e lin g

re la t ie v e

ve ra n d e r in g

(% )

2005 2,05 - - -

2010 2,20 - - -

2015 2,18 2,56 +  0,38 +  17

2030 2,17 2,45 +  0,29 +  13

ta b e l 5-3  Kans o p  a a n va rin g  (a a n ta l schepen p e r ja a r )  

in  de W esterschelde

Een verhoogde kans op aanvaringen le id t naar ver
wachting to t een evenredig verhoogde kans op schade 
aan de ecologische waarden in de Westerschelde door 
het vrijkom en van voor de natuur schadelijke stof
fen. In geval van een ongeval m oet rekening worden 
gehouden m et een negatief effect op de kw a lite it van 
de hab ita ttypen en de planten en dieren die hier leven 
en/of hun voedsel vergaren.

5.1.2 Effecten op soorten 

Bodemdieren
Relaties tussen ingrepen en effecten
Bodemdieren spelen een belangrijke rol in het voedsel- 
web van estuaria en dus ook in dat van de Westerschel- 
de. In relatie to t de instandhoudingsdoelen is vooral 
van belang dat bodem dieren (w.o. schelpdieren) voed
sel vormen voor diverse soorten vissen en (bescherm
de) vogels. De vissen vormen op hun beurt weer een 
belangrijke voedselbron voor visetende vogels en zee
honden. Hoewel voor toetsing aan de Natuurbescher
m ingswet geen specifieke criteria voor bodem dieren 
bestaan, w ord t hier toch aandacht geschonken aan de 
eventuele effecten van het pro ject Verruim ing vaargeul 
op bodem dieren vanwege hun belangrijke rol in het 
ecosysteem van de Westerschelde.
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Gebruik emissies - 
calamiteiten

scheepvaart

Aanwezigheid

Aanleg

vertroebeling - 
doorzicht

baggeren en 
storten

biomassa algen

oppervlakte 
leefgebied 

(direct effect)

oppervlakte 
leefgebied 

(indirect effect) biomassa voor 
vissen en vogels 

en eetbare 
bodemdieren

f ig u u r  5-3  Relaties tussen aanleg, a a n w e z ig h e id /o n d e rh o u d  en g e b ru ik  van de ve rru im de  vaa rgeu l en bodem d ieren

Ais gevolg van baggeren in de vaargeul en het vervo l
gens op plaatranden, in nevengeulen en de hoofdgeul 
storten van baggerspecie treden op de korte term ijn

(effecten van aanleg) en op de m iddellange term ijn  
(effecten van aanwezigheid en onderhoud) effecten 
op bodem dieren op. Ook door een eventueel toege
nomen gebruik van de verruim de vaargeul kunnen 
effecten op het voorkom en van bodem dieren of de 
kw alite it van hun leefgebied optreden.

De relaties tussen de aanleg, aanwezigheid/onderhoud 
en het gebruik van de verruim de vaargeul en de effec
ten op bodem dieren in de Westerschelde zijn weerge
geven in figuur 5-3.

Effecten van aanleg, aanw ezigheid  en onderhoud van 
de verruimde vaargeul
De aanleg, aanwezigheid en het onderhoud van de 
verruim de vaargeul kan (de biomassa van) bodem die
ren ais vo lg t beïnvloeden (zie ook figuur 5-3):
1. directe beïnvloeding van de oppervlakte leefgebied 

door bedelving m et baggerspecie;
2. indirecte beïnvloeding ais gevolg van m orfologische 

veranderingen (verschuiving ecotopen);
3. veranderingen van de beschikbaarheid van voedsel 

ais gevolg van toename van de slibconcentratie in 
het water tijdens bagger- en startactiv ite iten;

4. effecten van emissies van baggerschepen ais gevolg 
van u itlog ing  en verbrandingsgassen.
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In tabel 5-4 zijn de berekende effecten op bodem 
dieren op de korte term ijn , d irect na aanleg (2010) en 
op de m iddellange term ijn  (2015/2030) weergegeven. 
Onder de tabel w o rd t per e ffecttype nader ingegaan 
op de effectbepaling.

e ffe c tty p e e ffe c t op b o d e m d ie re n HS 2 0 1 0  (a a n le g )

2 0 1 5 -2 0 3 0

(o n derh ou d )

baggeren biomassa (ton  AVDW) n.b. -11

aandeel van to ta le  biomassa (%) n.b. - 0,6

sto rten biomassa (ton) -81 -4,0 -4,9

aandeel van to ta le  biomassa (%) -4,6 - 0,2 -0,3

m orfo log ische veranderingen t.o.v. N u la lte rn a tie f (%) - - +1,9

vertroebe ling biomassa (ton  AVDW) verw aarloosbaar e ffect

biomassa (ton  AVDW) geen e ffect

ta b e l 5 -4  E ffecten van de aan leg , a a n w ez igh e id  en h e t o n d e rh o u d  van de ve rru im de  vaa rgeu l op  de to ta le  biom assa  

bodem d ieren  in de W esterschelde; AVDW: asvrij d ro o g g e w ich t; HS: h u id ig e  s itu a tie  o n d e rh o u d

7. Directe effecten op bodemdieren door verwijderen van 
drempels en bedelving m et baggerspecie 
Door het (lokaal) verdiepen van de vaargeul, het 
onderhouden van de verruim de vaargeul en het stor
ten van de aanlegbaggerspecie zal een bepaald areaal 
bodem geheel worden ontdaan van de daar levende 
bodem dieren of zullen bodem dieren worden bedekt 
o f begraven. De omvang van d it effect op bodem die
ren is d irect afhankelijk de oppervlakte aangetaste 
bodem en kan -  in theorie -  van invloed zijn op het 
gehele ecosysteem, om dat bodem dieren een voedsel
bron vorm en voor verschillende vissoorten die op hun 
beurt weer voedsel vorm en voor visetende vogels en 
zeezoogdieren.

Effecten op de tota le biomassa bodem dieren van de 
Westerschelde zijn berekend door voor elk bagger- en 
stortvak de to ta le  oppervlakte aangetaste bodem te 
berekenen en d it te verm enigvuld igen m et de gem id
delde biomassa van het in de betreffende vakken voor

komende ecotoop. Voor de gebruikte schattingen voor 
de gem iddelde biomassa per ecotoop w ord t verwezen 
naar het Basisrapport Natuur (tabel 5-19). Vervolgens 
zijn de berekende waarden voor de afzonderlijke vak
ken bij elkaar opgete ld. Tabel 5-4 bevat een overzicht 
van de berekende effecten. Bij het verw ijderen van de 
drempels in de Westerschelde w ord t maximaal onge
veer 1,2% van de to ta le  biomassa bodem dieren van 
de Westerschelde verw ijderd. De verru im ing zal 2 jaar 
in beslag nemen, wat betekent dat het effect per jaar 
0,6% bedraagt.
Bij het storten van de aanleg- en onderhoudsbagger- 
specie gaat in principe meer bodemdierenbiomassa 
verloren dan bij het baggeren, om dat de specie over 
een grotere oppervlakte w ord t verspreid. Voor de 
berekening van de beïnvloede oppervlakte zijn ais u it
gangspunten gehanteerd:
• De schepen laten hun lading in één keer vallen 

(kleppen);
• De baggerschepen varen tijdens het kleppen niet.
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• Een vrijw el stilliggend baggerschip m et een beunvo
lume van 5000 m 3 bedekt dan ca. 6500 m2 bodem. 
Hierbij is ervan uitgegaan dat het materiaal in p rin 
cipe in een gebied van enkele tienta llen meters rond 
het schip terechtkom t, dat het schip nog een klein 
beetje beweegt én de stroomsnelheid 0,5 to t 1,5 m/s 
bedraagt.

• De ladingen van schepen die achtereenvolgens 
hetzelfde stortvak bezoeken storten hun lading zo, 
dat de bodem niet overlappend w ord t bedekt; het 
be tre ft dus een schatting voor het maximale effect.

Bij het storten van de aanleg- en onderhoudsbag- 
gerspecie gaat maximaal 0,2 to t 0,3% van de tota le 
bodemdierenbiomassa per jaar meer verloren dan bij 
de huidige onderhoudsbaggerwerken. Het be tre ft 
bodem dieren die leven in de bodem van hoofdgeulen, 
nevengeulen en op die delen van de plaatrandstort- 
vakken die onder de laagwaterlijn liggen. Het be tre ft 
allemaal ecotopen die als 'hoogdynam isch' (ruw) zijn 
gekenschetst.

Bij de berekening van effecten van het storten van 
specie op bodem dieren is ervan uitgegaan dat ter 
plekke van het s to rt alle bodemleven verdw ijn t. D it zal 
zeker het geval zijn ais het materiaal door kleppen op 
één plek geconcentreerd w ord t neergelegd. Op deze 
plaatsen zal het w aarschijn lijk enkele jaren duren voor
dat de oorspronkelijke gemeenschap is hersteld. De 
hersteltijd is korter naarmate het beïnvloedingsgebied 
vóór de verstoring meer opportunistische, zich snel 
voortp lantende soorten bevat. In de Westerschelde 
hebben de meeste soorten één to t twee reproductie- 
perioden per jaar (Wal e.a., 2007). Verondersteld kan 
worden dat de bodemdiergemeenschappen op de in 
de alternatieven onderzochte stortlocaties w einig of 
geen langlevende soorten zullen bevatten. De loca
ties liggen immers ofwel in een (neven)geul ofwel op 
hoogdynamisch sublitorale delen van plaatranden. Het 
herstel zal dus relatief snel gaan (orde 1-2 jaar). Overi
gens blijken er bij gebru ikvan  een zogenaamde 'dif-
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fusor' waarbij het materiaal in dunnere laagjes w ord t 
gestort, niet of nauwelijks effecten op de samenstel
ling van de bodemdierengemeenschap op te treden, 
zoals de resultaten van de m on ito ring  van de effecten 
van de proefsto rting  Walsoorden hebben laten zien 
(Forster e.a., 2006).

De voorspelde negatieve effecten op de bodem dieren
biomassa zullen niet of nauwelijks doorwerken in het 
ecosysteem van de Westerschelde aangezien de effec
ten optreden in ecotopen die ais foerageergebied voor 
vissen m inder aantrekkelijk zijn. Voor vogels kunnen 
effecten van het door baggeren en storten veroorzaak
te verlies aan bodem dieren worden uitgesloten, om dat 
niet w ord t gestort op locaties die door vogels worden 
gebru ik t om te foerageren.

2. Morfologische veranderingen
Ais gevolg van de voorspelde (licht) positieve effecten 
op de oppervlakten laag dynamisch litoraal kan een 
klein positie f effect op de tota le bodem dieren b io 
massa in de Westerschelde worden verwacht. In 2015 
bedraagt de relatieve verandering ten opzichte van het 
Nula lternatief +1,9. Deze toename zal vooral ten goede 
komen aan steltlopers die op laagdynamische droog
vallende platen en slikken foerageren.

3. Effecten van toegenomen sHbconcentratie op 
bodemdieren

Tijdens het baggerproces kom t u it de baggerspecie 
afkom stig fijn  materiaal (slib of zwevend stof) vrij in de 
waterkolom . D it gebeurt zowel door de bodem roering 
die op treedt rond de zuigkoppen ais door het in het 
water lozen van overvloeiwater. Extra slib in de water
kolom kan via een effect op de algenproductie  to t een 
afname van de hoeveelheid beschikbaar voedsel voor 
bodem dieren leiden.
Uit de ten behoeve van het m ilieueffectonderzoek 
uitgevoerde pluim berekeningen b lijk t dat ais gevolg 
van de m et de verruim ing van de vaargeul samenhan-



gende baggeractivite iten geen grote veranderingen 
in het gem iddelde doorzicht worden verwacht. Dit 
betekent dat ook de effecten op de groei van algen, en 
daarmee op de to ta le  algenbiomassa, beperkt zullen 
zijn. Effecten op organismen, die d irect of ind irect van 
algen afhankelijk zijn, zijn dan ook niet te verwachten. 
Lokaal, in het ooste lijk deel van de Westerschelde kun
nen iets grotere effecten op het gem iddeld doorzicht 
optreden, maar d it le id t niet to t een zodanig substanti
ële afname dat op de schaal van de hele Westerschelde 
effecten op de groei van algen zijn te verwachten. Voor 
een uitgebreide beschrijving van effecten van bagge
ren en storten op de slibconcentraties en het doorzicht 
w o rd t verwezen naar het Basisrapport S libdynamiek.

4 . Effecten van emissies van baggerschepen op 
bodemdieren 

Tijdens de aanleg en het onderhoud van de ver
ruim de vaargeul kan ais gevolg van de aanwezigheid 
van baggerschepen het water extra worden belast 
m et stoffen die vrijkom en u it de op de scheepsromp 
aangebrachte aangroeiwerende verf ('anti-fou ling ') 
en stoffen die tijdens de verbranding van brandstof 
w orden u itgestoten (stikstof- en zwaveloxiden). In een 
worst-case schatting van de mogelijke effecten op de 
w aterkw alite it (zie onder 'effecten op hab ita ttypen ') is 
gebleken dat er geen o f verwaarloosbare effecten op 
de w aterkw alite it zijn te verwachten. Directe effecten 
(verg iftig ing) of indirecte effecten (via voedselweb) op 
bodem dieren kunnen derhalve worden uitgesloten.

Effecten van gebruik van de verruimde vaargeul
Het, ten opzichte van de situatie zonder verruim ing 
veranderde gebru ik van de verruim de vaargeul kan de 
volgende effecten op de kw alite it van het leefgebied 
van bodem dieren hebben (zie o o k fig u u r 5-3):
1. effecten van emissies van schepen ais gevolg van 

u itlog ing  en verbrandingsgassen 
(directe en indirecte effecten);

2. effecten door (verhoogde) kans op optreden van 
calamiteiten.

In tabel 5-5 zijn de berekende effecten op bodem die
ren van het gebru ik van de verruim de vaargeul weer
gegeven. Onder de tabel w o rd t per e ffecttype nader 
ingegaan op de effectbepaling.

e ffe c tty p e e ffe c t op b o d e m d ie re n g e b ru ik v a a rg e u l

emissies biomassa (ton  AVDW) geen e ffect

ca lam ite iten biomassa (ton  AVDW) nie t kw antificeerbaar,

n ie t u it te  s lu iten  e ffect

ta b e l 5 -5  Effecten de aan leg , aa n w e z ig h e id  en he t 

o n d e rh o u d  van de ve rru im de  vaa rgeu l 

op  de to ta le  b iom assa bodem d ieren  in  

de Westerschelde; AVDW: a svrij d ro o g g e w ich t

7. Emissies van schepen die van de vaargeul 
gebruik maken 

Ais gevolg van een intensiever gebru ik van de ver
ruimde vaargeul kunnen veranderingen optreden in 
de to ta le  emissies van schepen die van de vaargeul 
gebru ik maken. Het gaat daarbij vooral om de (extra) 
u its too t van bij de verbranding vrijkom ende stikstof- 
en zwavelverbindingen en daaropvolgende depositie 
van deze stoffen in het water. D it kan leiden to t effec
ten op het aquatische voedselweb en daarmee indirect 
op bodem dieren. De verwachte scheepvaartontw ikke- 
lingen (zie H oofdrapport MER, hoofdstuk 10) laten met 
name een toenam e van het aantal grotere schepen 
zien en slechts in geringe mate een toenam e van het 
tota le aantal scheepsbewegingen. Het huidige emis- 
siebeleid m et de daarbij behorende norm stellingen 
zijn zodanig dat er geen substantiële toenam e van de 
emissies van stikstof- en zwavelverbindingen is te ver
wachten. In de autonom e ontw ikke lingen worden aan
scherpingen van d it beleid en verbeteringen van de 
technieken met betrekking to t de emissie van stikstof-

P a s s e n d e  B e o o rd e lin g  M E R -d o s s ie r  | 72



en zwaveloxiden verwacht. Met d it alles worden, zowel 
op korte ais lange term ijn , geen schadelijke effecten 
van emissies op de kw a lite it van het leefgebied voor 
bodem dieren ais gevolg van het extra gebru ik van de 
verruim de vaargeul verwacht.

2. Effecten van verhoogde kans op calamiteiten op 
bodemdieren

Door het toegenom en gebru ik van de vaargeul neemt 
de kans op het optreden van een scheepsongeval met 
negatieve effecten op de natuur van de Westerschelde 
toe (zie onder 'effecten op habita ttypen '). Bij een der
ge lijk  ongeval kunnen toxische stoffen vrijkom en die 
to t sterfte van bodem dieren kunnen leiden (ve rg ifti
ging of verstikking, b ijvoorbeeld door olie). De kans

dat een dergelijk effect optreedt, is n iet goed te bepa
len, n e tzo  min ais de omvang ervan.

Vissen
Relaties tussen ingrepen en effecten
Ais gevolg van baggeren in de vaargeul en het vervo l
gens op plaatranden, in nevengeulen en de hoofdgeul 
storten van baggerspecie treden op de korte term ijn 
(effecten van aanleg) en op de m iddellange term ijn 
(effecten van aanwezigheid en onderhoud) verschui
vingen op in de oppervlakten van ecotopen en daar
mee m ogelijk  ook op de omvang en de kw a lite it van 
het leefgebied voor vissen. Ook door een eventueel 
toegenom en gebruik van de verruim de vaargeul kun-

baggeren en 
storten

Aanwezigheid

Gebruik scheepvaart

zie ook 1ER bodemdieren

biomassa algen

vertroebeling - 
doorzicht

vangbaarheid
prooien

verstoring (geluid 
onder water)

oppervlakte (luw) 
leefgebied

biomassa
bodemdieren

zoöplankton

biomassa voor 
vogels en 

zeehonden eetbare 
vissoorten

omvang en 
kwaliteit leefgebied 

fint, zeepri ken  
rivierprik

calamiteiten

f ig u u r  5 -4  Relaties tussen aan leg , a a n w e z ig h e id / o n d e rh o u d  en g e b ru ik  van de ve rru im de  vaa rgeu l en de o m vang  en de k w a li

te it van h e t lee fgeb ied  vo o r f in t, r iv ie rp rik  en zeeprik  c.g. de b iom assa vo o r vogels en zeehonden ee tbare  v issoorten
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nen effecten op het voorkom en van vissen of de kw ali
te it van hun leefgebied optreden.

De relaties tussen de aanleg, aanwezigheid/onderhoud 
en het gebruik van de verruim de vaargeul en de effec
ten op de omvang en de kw a lite it van het leefgebied 
voor vissoorten met een instandhoudingsdoel in het 
Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinge zijn 
weergegeven in figuur 5-4.

Effecten van aanleg, aanw ezigheid  en onderhoud van 
de verruimde vaargeul
De aanleg, aanwezigheid en het onderhoud van de 
verruim de vaargeul kan de omvang en de kw a lite it van 
het leefgebied voor vissen ais vo lg t beïnvloeden 
(zie ook figuur 5-4):
1. directe of indirecte beïnvloeding van de oppervlakte 

van geschikt leef- en foerageergebied;
2. veranderingen in de beschikbaarheid van voedsel en 

de vangbaarheid ervan ais gevolg van toenam e van 
de slibconcentratie in het water tijdens bagger- en 
sto rtactiv ite iten;

3. effecten van toegenom en geluidsverstoring onder 
water door een toegenom en aanwezigheid van bag
gerschepen;

4. effecten van emissies van baggerschepen ais gevolg 
van u itlog ing  en verbrandingsgassen.

Voor de in het kader van de Natuurbescherm ingswet 
belangrijke vissoorten fin t, riv ierprik en zeeprik worden 
geen o f verw aarloosbare effecten van de aanleg, aan
wezigheid en het onderhoud van de verruim de vaar
geul verwacht. D it w ord t hierna per e ffecttype nader 
toegelicht.

7. Oppervlakte leef- en foerageergebied vissen 
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat voor 
vissen vooral de laag dynamische delen van het estu
arium (ook de n iet bij laag water droogvallende delen) 
belangrijk zijn ais leef- en foerageergebied. Effecten

van de verru im ing op de oppervlakte laag dynamisch 
gebied variëren van een verlies van 43 ha (0,7%) op de 
korte term ijn  to t een toenam e van 110 to t 280 ha op 
de m iddellange term ijn  (2015-2030). Op de korte te r
m ijn neemt de oppervlakte aan potentieel leef- en foe 
rageergebied dus iets af en op de m iddellange term ijn 
(in grotere mate) toe. Bij het berekende verlies d ient 
de kanttekening te worden geplaatst dat het hier niet 
om een verlies van een bepaalde oppervlakte aaneen
gesloten gebied gaat, maar om een geringe toename 
van de stroomsnelheid in de hele Westerschelde (1 
cm/s). Ais gevolg hiervan verandert langs de randen 
van platen in een zeer smalle zone zeer van laag- naar 
hoogdynamisch gebied (zie figuur 5-2 met b ijbeho
rende uitleg).

Een effect van een dergelijke kleine verandering in de 
stroomsnelheid zal de omvang en de kw a lite it van het 
leefgebied voor fin t, zeeprik en riv ie rprik  niet beïnvloe
den, aangezien hierdoor noch de foerageerm ogelijk- 
heden (negatief) worden beïnvloed noch de omvang 
van het leefgebied. Voor zeeprik en riv ierprik ge ld t dat 
de Westerschelde u itslu itend ais doortrekgebied w ord t 
gebru ikt en n iet ais voortp lantingsgebied. D it betekent 
ook dat deze twee soorten, die ais volwassen dier een 
parasitaire levenswijze hebben in de Westerschelde 
niet eten. Ook voor de Fint is de Westerschelde door
trekgebied. Deze haringachtige voedt zich tijdens de 
trek waarschijn lijk wel, maar leeft dan van organismen 
hoger in de waterkolom  ais vislarven en zoöplankton. 
De aantallen hiervan worden niet door de kleine veran
deringen in de stroomsnelheid beïnvloed.

2. Effecten van toegenomen slibconcentratie op vissen 
Tijdens het baggerproces kom t u it de baggerspecie 
afkom stig fijn  materiaal (slib of zwevend stof) vrij in de 
waterkolom . D it gebeurt zowel door de bodem roering 
die op treedt rond de zuigkoppen ais door het in het 
water lozen van overvloeiwater. Extra slib in de water
kolom kan via een effect op de algenproductie  to t
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een afname van de hoeveelheid beschikbaar voedsel 
voor vissen leiden én kan to t gevolg hebben dat oog- 
jagende vissen hun prooien m inder makkelijk vangen, 
om dat het water troebeler is geworden. Van de drie 
relevante vissoorten is alleen de Fint gevoelig voor 
deze m ogelijke veranderingen. De tw ee andere soor
ten, R ivierprik en Zeeprik foerageren immers n iet in de 
Westerschelde (zie hiervoor).

Ais gevolg van de verru im ing van de vaargeul worden 
geen grote veranderingen in het gem iddelde doorzicht 
verwacht, zowel tijdens springtij ais tijdens doodtij, 
en daarmee ook niet op de groei van algen. De veran
deringen in de slibconcentratie zijn h iervoor te klein. 
Effecten op organismen, die d irect o f ind irect van 
algen afhankelijk zijn, zijn dan ook niet te verwachten. 
Lokaal, in het ooste lijk deel van de Westerschelde kun
nen iets grotere effecten op het gem iddeld doorzicht 
optreden, maar d it le id t niet to t een zodanig substan
tiële afname dat doortrekkende Finten bij de verga
ring van hun voedsel worden gehinderd. Voor een 
uitgebreide beschrijving van effecten van baggeren en 
storten op de slibconcentraties en het doorzicht w ord t 
verwezen naar het Basisrapport S libdynamiek.

3. Effecten van geluidsverstoring onder water op vissen 
Ais gevolg van een toenam e in de aanwezigheid en 
de activite iten van baggerschepen neemt de geluids- 
druk onder water (lokaal) toe. Effecten hiervan op 
vissen zijn geschat door de afstanden te berekenen, 
vanaf de geluidsbronnen, waar het geluid vanwege de 
activ ite iten door vissen kan worden gehoord én waar 
dat m ogelijk  to t een reactie zou kunnen leiden. De 
beoordeling van effecten van het door baggerschepen 
veroorzaakte onderw atergelu id is uitgevoerd voor 
Haring (Clupea harengus), ais vertegenw oord iger van 
de gehoorspecialisten en Schar (Limanda limanda), ais 
vertegenw oord iger van de gehoorgeneralisten. Voor 
de gehanteerde u itgangspunten en de berekenings
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wijze w ord t verwezen naar het Basisrapport Natuur en 
de daarbij behorende ANNEX 12.

In tabel 5-6 zijn de resultaten van de berekeningen 
samengevat. De beïnvloede oppervlakte is bepaald 
door de oppervlakte te nemen van de zone rondom 
een baggerschip (aangehouden is een lengte van 200 
meter en een breedte van 25 meter) waarbinnen een 
reactie kan worden verwacht (gedragsverandering of 
m ijd ing). Uit het overzicht b lijk t dat de reactiezone 
beperkt is to t een gebied van enkele tienta llen meters 
rondom de baggerschepen en dat de beïnvloede zone 
in alle gevallen m inder dan 0,1% van het to ta le  leef- 
c.q. foerageergebied bedraagt. Ook ais m et meerdere 
baggerschepen tege lijk  w ord t gewerkt, is het effect 
nog zeer klein. Geconcludeerd w ord t dan ook dat de 
effecten van onderw atergelu id ais gevolg van aanleg- 
baggeren op vissen verwaarloosbaar zijn.

s le e p h o p p e r

w a a rn e e m - 

a f s tand

re a c tie -

a fs ta n d

be ïn v lo e d e  zone  (ha) en  a is % 

va n  o p p e rv la k te  s u b llto ra a l

Haring 30 km 95 m 4,0 (<  0,1 %)

Schar 17 km 15 m 0,6 ha (<  0,1 %)

ta b e l 5 - 6  E ffecten van o n d e rw a te rg e lu id  van 

baggerschepen op  vissen

4. Effecten van emissies van baggerschepen op vissen 
Tijdens de aanleg en het onderhoud van de verruim de 
vaargeul kan ais gevolg van de aanwezigheid van bag
gerschepen het water extra worden belast m et stoffen 
die vrijkom en uit de op de scheepsromp aangebrachte 
aangroeiwerende verf ('anti-fou ling ') en stoffen die 
tijdens de verbranding van brandstof worden u itge
stoten (stikstof- en zwaveloxiden). In een worst-case 
schatting van de mogelijke effecten op de w aterkw ali



te it (zie onder 'effecten op hab ita ttypen ') is gebleken 
dat er geen of verwaarloosbare effecten op de water
kw a lite it zijn te verwachten. Directe effecten (verg ifti
ging) o f indirecte effecten (via voedselweb) op vissen 
kunnen derhalve worden uitgesloten.

Effecten van gebruik van de verruimde vaargeul
Het, ten opzichte van de situatie zonder verruim ing 
veranderde gebru ik van de verruim de vaargeul kan de 
volgende effecten op de kw alite it van het leefgebied 
van vissen hebben (zie ook figuur 5-4):
1. effecten van emissies van schepen ais gevolg van 

u itlog ing  en verbrandingsgassen (directe en ind i
recte effecten);

2. verstoringseffecten;
3. effecten door (verhoogde) kans op optreden van 

calamiteiten.

Voor de in het kader van de Natuurbescherm ingswet 
belangrijke vissoorten fin t, riv ierprik en zeeprik worden 
voor w at be tre ft emissies en verstoring door geluid 
onderw ater geen o f verw aarloosbare effecten van 
het toegenom en gebruik van de verruim de vaargeul 
verwacht. Effecten van calam iteiten (scheepsongeval
len) zijn echter niet u it te sluiten. D it w ord t hierna per 
e ffecttype nader toegelicht.

1. Emissies van schepen die van de vaargeul gebruik 
maken

Ais gevolg van een intensiever gebru ik van de ver
ruim de vaargeul kunnen veranderingen optreden in 
de tota le emissies van schepen die van de vaargeul 
gebruik maken. Het gaat daarbij vooral om de (extra) 
u its too t van bij de verbranding vrijkom ende stikstof- 
en zwavelverbindingen en daaropvolgende depositie 
van deze stoffen in het water. D it kan leiden to t effec
ten op het aquatische voedselweb en daarmee indirect 
op vissen. De verwachte scheepvaartontw ikkelingen 
(zie H oofdrapport MER, hoofdstuk 10) laten m et name

een toenam e van het aantal grotere schepen zien en 
slechts in geringe mate een toename van het tota le 
aantal scheepsbewegingen. Het huidige emissiebeleid 
met de daarbij behorende norm stellingen zijn zodanig 
dat er geen substantiële toenam e van de emissies van 
stikstof- en zwavelverbindingen is te verwachten. In 
de autonom e ontw ikke lingen worden aanscherpingen 
van d it beleid en verbeteringen van de technieken met 
betrekking to t de emissie van stikstof- en zwaveloxi- 
den verwacht. M et d it alles worden, zowel op korte 
ais lange term ijn , geen schadelijke effecten van emis
sies op de kw a lite it van het leefgebied voor vissen ais 
gevolg van het extra gebru ik van de verruim de vaar
geul verwacht.

2. Effecten van geluidsverstoring door toegenomen 
scheepvaart op vissen

Vrachtschepen die door de vaargeul varen produceren 
in het algemeen m inder geluid onderw ater dan volop 
in bedrijf zijnde baggerschepen. De afstand waarop 
vissen m ogelijk  reageren op het onderwatergeluid 
dat een vrachtschip produceert bedraagt 5 (schar) to t 
50m (haring). De reactiezones zijn dus relatief gering. 
De verwachting is dat het aantal schepen dat door de 
vaargeul gaat niet substantieel zal toenem en, maar dat 
vooral de gem iddelde g roo tte  van de schepen zal toe 
nemen. D it betekent dat voor de verschillende soorten 
de omvang van de zones waarbinnen een reactie kan 
optreden niet substantieel zal toenem en. Daarmee zijn 
de effecten van onderw atergelu id ten gevolge van een 
toegenom en gebru ik van de vaargeul ais gevolg van 
de verru im ing verwaarloosbaar klein.

3. Effecten van verhoogde kans op calamiteiten op vissen 
Door het toegenom en gebru ik van de vaargeul neemt 
de kans op het optreden van een scheepsongeval met 
negatieve effecten op de natuur van de Westerschelde 
toe. Bij een dergelijk ongeval kunnen toxische stof
fen vrijkom en die to t sterfte van vissen kunnen leiden
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of to t een verm inderde beschikbaarheid van voedsel 
(zoöplankton, bodemdieren). De kans dat een dergelijk 
effect op treedt is niet goed te bepalen, net zo min ais 
de omvang ervan.

Niet-broedende vogels
Relaties tussen ingrepen en effecten
Ais gevolg van baggeren in de vaargeul en het vervo l
gens op plaatranden, in nevengeulen en de hoofdgeul 
storten van baggerspecie treden op de korte term ijn 
(effecten van aanleg) en op de m iddellange term ijn  
(effecten van aanwezigheid en onderhoud) verschui
vingen op in de oppervlakten van ecotopen en daar
mee m ogelijk  ook op de omvang en de kw a lite it van 
het foerageergebied voor n iet-broedende vogels met 
een instandhoudingsdoel. Ook door een eventueel 
toegenom en gebru ik van de verruim de vaargeul kun
nen effecten op het voorkom en van niet-broedende 
vogels o f op de kw a lite it van hun foerageergebied 
optreden.

Binnen de n iet-broedende vogels m et een instandhou
dingsdoel zijn vier groepen te onderscheiden:
• vogels van in tergetijdengebieden (steltlopers en 

Bergeend);
• planteneters (ganzen en overige eenden);
• viseters (Fuut, M iddelste zaagbek);
• roofvogels.

Effecten van de aanleg, aanwezigheid en het onder
houd van de verruim de vaargeul op planteneters, 
viseters en roofvogels zijn n iet te verwachten. Voor 
roofvogels en planteneters ge ld t dat zij aan schorren 
zijn gebonden (met name land van Saeftinge). Hier
voor is getoond dat er geen effecten zijn te verwach
ten van de aanleg, aanwezigheid en het onderhoud 
van de verruim de vaargeul op de omvang en de kwa
lite it van de schorren in het Natura 2000-gebied. Voor 
de niet-broedende visetende soorten fu u t en m idde l
ste zaagbek zijn geen effecten te verwachten, om dat 
er geen effecten zijn te verwachten op de omvang en

Aanwezigheid

Aanleg waterdiepte

waterbeweging

visuele
verstoring

emissies - 
calamiteiten

Gebruik

droogvalduurbaggeren en 
storten

stroomsnelheid 
aan bodem

scheepvaart

oppervlakte
voedselrijk

foerageergebied

niet broedende 
vogels van 

intergetijden- 
gebied

f ig u u r  5 -5  Relaties tussen aan leg , a a n w e z ig h e id / o n d e rh o u d  en g e b ru ik  van de ve rru im de  vaa rgeu l en n ie t b roedende vogels 

van in te rg e tijd e n g e b ie d  m e t een ins ta n d h o u d in g sd o e l
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kw alite it van hun foerageergebied (open water). De 
relaties tussen de aanleg, aanwezigheid/onderhoud 
en het gebruik van de verruim de vaargeul en de effec
ten op de niet-broedende, aan in tergetijdengebieden 
gebonden vogels met een instandhoudingsdoel in het 
Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinge zijn 
weergegeven in figuur 5-5.

Effecten van aanleg, aanw ezigheid  en onderhoud van 
de verruimde vaargeul
De aanleg, aanwezigheid en het onderhoud van de 
verruim de vaargeul kan de n iet-broedende vogels van 
het in tergetijdengebied ais vo lg t beïnvloeden (zie ook 
figuur 5-5):
1. directe of indirecte beïnvloeding van de oppervlakte 

van geschikt foerageergebied door m orfologische 
veranderingen;

2. effecten van toe-genom en verstoring door een to e 
genomen aanwezigheid van baggerschepen;

3. effecten van emissies van baggerschepen ais gevolg 
van u itlog ing  en verbrandingsgassen.

In tabel 5-7 zijn de berekende effecten op n ie t-broe
dende vogels van in tergetijdengebieden op de korte 
(2010) en m iddellange te rm ijn  (2015/2030) w eergege
ven. Onder de tabel w o rd t per e ffecttype nader inge
gaan op de effectbepaling.

1. Effecten van veranderde morfologie 
In de Westerschelde worden ais gevolg van de aanleg, 
aanwezigheid en het onderhoud van de verruim de 
vaargeul re latief kleine effecten op de oppervlakten 
voor foeragerende vogels belangrijke laagdynamische 
ecotopen verwacht (enkele procenten). Het grootste 
effect dat ecologisch relevant is, be tre ft de toename 
met 94 to t 225 ha laag dynamisch litoraal op de m id
dellange term ijn . Op de korte term ijn  (2010) neemt 
ais gevolg van het onder de laagwaterlijn storten op

Soort t.o .v . N u la lte rn a t ie f t .o .v . h u id ig e  s itu a tie

2 01 0

vo g e ld a g e n % v o g e ld a g e n %

2015 2 0 1 0 2015 201 0 2015 2 01 0 2015

Bergeend 0 +103 0 + 6,6 0 + 83 0 +5,3

Bontbekplev ier 0 +22 0 + 2,8 0 -5 0 - 0,6

Bonte s trand loper 0 +124 0 + 2,8 0 -25 0 - 0,6

Bosruiter 0 0 -4,8 -0,3 0 0 -0,9 -4,0

G roenpoo tru ite r -2 0 -4,8 -0,3 0 -1 -0,9 -4,0

Kanoet 0 +12 0 + 6,8 0 + 8 0 +4 ,7

Rosse g ru tto 0 +23 0 + 6 ,4 0 +23 0 +6 ,3

Tureluur -15 -1 -4,8 -0,3 -3 -12 -0,9 -4,0

W ulp 0 + 6 4 0 + 6,6 0 + 45 0 +4 ,5

Z ilve rp lev ie r 0 +33 0 +6 ,5 0 +26 0 +5,1

Zw arte ru ite r -5 0 -4,8 -0,3 -1 -4 -0,9 -4,0

ta b e l  5 -7  M a x im a le  veranderingen in  a a n ta lle n  foe ragerende kustvogeis ( x i0 0 0  voge ldagen) t.o.v. he t N u la lte rn a tie fe n  de

h u id ig e  s itu a tie  ais g e vo lg  van de aan leg  (s itua tie  2 0 1 0 ), a a n w ez igh e id  en h e t o n d e rh o u d  van de ve rru im de  vaa rgeu l 

(s itu a tie  2 0 1 5 )
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plaatranden de oppervlakte litoraal ook toe, maar d it 
be tre ft hoogdynamisch gebied7'.

Een toenam e van het areaal laagdynamisch litoraal 
komt in principe ten goede aan bodem dieren en daar
op foeragerende vogels. Op basis van m odelberekenin
gen met het model WEBTICS (het scholekstermodel) 
is echter geconcludeerd dat het effect van verruim ing 
van de vaargeul van de Westerschelde op de draag
kracht voor Scholeksters erg klein is (zie Rappoldt & 
Ens, 2007; Wijsman & Kesteloo, 2007). Er w ord t een 
klein positie f effect op de draagkracht voor Scholek
sters in het Westelijke deel van de Westerschelde voor
speld en een klein negatief effect op de draagkracht 
voor Scholeksters in het m iddengedeelte van de Wes- 
terschelde. Echter, de berekende effecten zijn zo klein 
dat zij qua omvang niet zijn te onderscheiden van de 
onzekerheden die het gevolg zijn van onzekerheden in 
de verschillende stappen van de berekening.

Van de overige foeragerende kustvogeis zijn de op 
bodem dieren (wormen en schelpdieren) foeragerende 
steltlopers gevoelig voor eventuele verschuivingen 
in oppervlakten bij laagwater droogvallend gebied. 
Voor deze soortgroep bestaan geen ecologische 
modellen waarin de verschillende tussenvariabelen 
zijn verdisconteerd. De effecten zijn daarom ingeschat 
aan de hand van voorspelde effecten op de droog- 
valduur en stroomsnelheid aan de bodem. Deze twee 
factoren samen bepalen in hoge mate de biomassa 
van bodem dieren (met name worm en en dergelijke) 
en de beschikbaarheid daarvan voor daarop foerage
rende steltlopers. Bij de berekening van de effecten 
is gebruik gemaakt van de soortafhankelijke relaties 
tussen deze abiotische variabelen en de verschil
lende soorten steltlopers zoals voor de Westerschelde

7) Deels gaat het hier om een model-artefact, omdat het de situatie direct na storten 
van aanlegbaggerspecie in hoogdynamische sublitorale gebieden betreft. Het 
model is nog niet 'ingespeeld' op de nieuwe situatie met een geringere diepte.

7 9  I M E R -d o s s ie r  P a s s e n d e  B e o o rd e lin g

beschreven door Ens e.a. (2005). Verder is ervan u it
gegaan dat de beschikbaarheid van geschikt foera
geergebied bepalend is voor de vogelaantallen. De 
effecten op droogvalduur en stroomsnelheid zijn aan 
de hand van m odelberekeningen voor 2015 bepaald 
(zie Basisrapport Water).

D irect na aanleg (situatie 2010) worden voor het 
leeuwendeel van de foeragerende vogels (met name 
steltlopers) geen effecten van de voorspelde verande
ringen in de dynamische condities verwacht. Er worden 
nam elijk geen substantiële effecten op de oppervlakte 
laag dynamisch litoraal voorspeld, het natuurtype 
waarin de belangrijkste voedselbronnen voor ste lt
lopers zich bevinden. De enige u itzondering vorm t 
een kleine groep soorten, zoals de tureluur, die een 
voorkeur hebben voor gebieden m et een relatief lange 
droogvalduur en zeer lage stroomsnelheden; voor 
deze soorten w ord t een (tijde lijk) negatief effect van 
4,8% voorspeld. Het areaal voor deze soorten geschikt 
foerageergebied neemt m ogelijk  iets af, om dat de 
gem iddelde stroomsnelheid ais gevolg van de ver
ruim ing in (zeer) geringe mate toeneem t. De vraag is 
echter of d it effect w erkelijk optreedt, om dat de veran
deringen in stroomsnelheid klein zijn (zie hiervoor).

Uit de berekeningen b lijk t dat de door de aanwezig
heid en het onderhoud van de verruim de vaargeul 
veroorzaakte morfologische veranderingen op de 
m iddellange term ijn  (2015-2030) waarschijn lijk niet 
to t negatieve effecten op steltlopers (inclusief berg
eend) leiden. Voor 7 van de 11 soorten w ord t zelfs een 
positie f effect verwacht. Ais gevolg van een negatieve 
trend in de autonom e ontw ikke ling zijn de positieve 
effecten ten opzichte van de huidige situatie m inder 
groot of negatief (bonte strandloper, bontbekplevier).



2. Verstoringseffecten
Ais gevolg van de verhoogde aanwezigheid van bag
gerschepen kunnen niet-broedende, foeragerende of 
rustende vogels worden verstoord. Het kan een to e 
name van verstoring door licht, geluid en visuele aan
wezigheid betreffen. Voor n iet-broedende vogels b lijk t 
de verstoring ais gevolg van aanwezigheid (visuele 
verstoring) maatgevend te zijn. Uit berekeningen aan 
de effecten van licht in het kader van de MER Bestem
m ingen Maasvlakte 2 is namelijk gebleken dat de 
effectafstand van een volledig in bedrijf zijnde haven 
en industriegebied slechts to t op enkele honderden 
meters een lichtniveau (opvallend licht) u itstraalt dat 
boven het niveau van het achtergrondlicht u itkom t.
De te voeren verlichting op de baggerschepen zal 
hiervan een fractie  bedragen. Daarom is het versto
rende effect van lich t ais ondergeschikt beschouwd ten 
opzichte van de overige verstorende effecten (geluid, 
visuele aanwezigheid) en w ord t het niet ais zelfstan
dig effect beoordeeld. Voor w at be tre ft de eventuele 
effecten van geluid zijn in het kader van het onderzoek 
naar de effecten van het pro ject Verruim ing vaargeul 
berekeningen uitgevoerd, w aaruit b lijk t dat voor alle 
scenario's de geluidscontouren waarbij verstoring zou 
kunnen optreden ruimschoots binnen de gehanteerde 
contour voor visuele verstoring van 600 meter vallen 
(zie Basisrapport Overige aspecten en onderliggende 
rapportages).

In de Westerschelde v ind t ten gevolge van baggeren 
en vervolgens storten van aanleg- en onderhouds- 
specie een zekere overlap plaats van de gehanteerde 
verstoringscontour m et laagdynamische litorale gebie
den in de Westerschelde. D it zijn de gebieden waar 
foeragerende kustvogeis (met name steltlopers) foera- 
geren. Omdat bij het toepassen van de, aan het project 
Verruim ing vaargeul gekoppelde aangepaste stortstra- 
tegie het aantal én de omvang van de stortvakken ten 
opzichte van de huidige situatie is gew ijzigd, treedt 
ook een verandering in de oppervlakte potentieel

verstoord gebied op. In de huidige situatie is dat 10% 
van de to ta le  oppervlakte van laagdynamisch litoraal 
gebied. Tijdens de aanleg van de verruim de vaargeul, 
waarbij u its lu itend op de plaatranden w ord t gestort, 
neemt de oppervlakte potentieel verstoord gebied 
ten opzichte van de huidige situatie af (to t 4%), te rw ijl 
bij storten in nevengeul de oppervlakte potentieel 
verstoord foerageergebied toeneem t (to t 19% van de 
tota le oppervlakte laag dynamisch litoraal). De daad
werkelijke verstoring bedraagt slechts een deel van de 
oppervlakte potentieel verstoord gebied, om dat niet 
alle stortlocaties tege lijk  worden gebru ikt. Ais ervan 
w ord t uitgegaan dat een baggerschip, bij laagwater 
(ais het litoraal geheel d roogvalt en vogels aan het 
foerageren zijn) op een stortlocatie aanwezig is en zich 
aan de rand van het stortvak bevindt dan bedraagt 
de maximale verstoorde oppervlakte ca. 50 ha. D it is 
ongeveer 1% van de tota le oppervlakte laag dyna
misch litoraal gebied, het potentië le foerageergebied 
voor steltlopers. Het effect kan daarmee ais verwaar
loosbaar worden beschouwd, aangezien slechts 8% 
van de to ta le  oppervlakte nevengeul-stortvakken 
(inclusief 600 meter contour) to t mogelijke verstoring 
le id t (kans van 0,08%).

3. Effecten van emissies
Tijdens de aanleg en het onderhoud van de ver
ruimde vaargeul kan ais gevolg van de aanwezigheid 
van baggerschepen het water extra worden belast 
met stoffen die vrijkom en uit de op de scheepsromp 
aangebrachte aangroeiwerende verf ('antifou ling ') 
en stoffen die tijdens de verbranding van brandstof 
worden u itgestoten (stikstof- en zwaveloxiden). In een 
worst-case schatting van de m ogelijke effecten op de 
w aterkw alite it (zie onder 'effecten op hab ita ttypen ') is 
gebleken dat er geen of verwaarloosbare effecten op 
de w aterkw alite it zijn te verwachten. Directe effecten 
(verg iftig ing) o f indirecte effecten (via voedselweb) 
op n iet-broedende (foeragerende) vogels kunnen der
halve worden uitgesloten.

P a s s e n d e  B e o o rd e lin g  M E R -d o s s ie r  | 8 0



Effecten van gebruik van de verruimde vaargeul
Het, ten opzichte van de situatie zonder verruim ing 
veranderde gebru ik van de verruim de vaargeul kan de 
volgende effecten op de n iet-broedende vogels heb
ben (zie ook figuur 5-5):
1. effecten van emissies van schepen ais gevolg van 

u itlog ing  en verbrandingsgassen (indirecte effecten);
2. verstoringseffecten (visueel en geluid);
3. effecten door (verhoogde) kans op optreden van 

calamiteiten.

Voor de n iet-broedende vogels met een instandhou
dingsdoel worden geen of verwaarloosbare effecten 
van emissies en (visuele) verstoring ais gevolg van 
het toegenom en gebruik van de verruim de vaargeul 
verwacht. Effecten van calam iteiten (scheepsongeval
len) zijn echter niet u it te sluiten. D it w o rd t hierna per 
e ffecttype nader toegelicht.

1. Emissies van schepen die van de vaargeul gebruik 
maken

Ais gevolg van een intensiever gebru ik van de ver
ruimde vaargeul kunnen veranderingen optreden in 
de to ta le  emissies van schepen die van de vaargeul 
gebru ik maken. Het gaat daarbij vooral om de (extra) 
u its too t van bij de verbranding vrijkom ende stikstof- 
en zwavelverbindingen en daaropvolgende depositie 
van deze stoffen in het water. D it kan leiden to t effec
ten op het aquatische voedselweb en daarmee indirect 
op vissen en daarop foeragerende vogels. De ver
wachte scheepvaartontw ikkelingen (zie H oofdrapport 
MER, hoofdstuk 10) laten m et name een toenam e van 
het aantal grotere schepen zien en slechts in geringe 
mate een toenam e van het to ta le  aantal scheepsbe- 
wegingen. Het huidige emissiebeleid m et de daarbij 
behorende norm stellingen zijn zodanig dat er geen 
substantiële toename van de emissies van stikstof- en 
zwavelverbindingen is te verwachten. In de autonom e 
ontw ikke lingen worden aanscherpingen van d it beleid 
en verbeteringen van de technieken met betrekking
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to t de emissie van stikstof- en zwaveloxiden verwacht. 
Met d it alles worden, zowel op korte ais lange term ijn, 
geen schadelijke indirecte effecten (via het voedsel
web) van emissies op n iet-broedende vogels ais gevolg 
van het extra gebru ik van de verruim de vaargeul ver
wacht.

2. Effecten van verstoring door toegenomen scheepvaart 
op niet-broedende vogels

Ais gevolg van een intensiever gebruik van de ver
ruimde vaargeul kunnen veranderingen optreden 
in de diverse vormen van verstoring boven water. In 
tegenste lling to t de h iervoor beschreven effecten van 
verstoring door baggerschepen zijn voor de versto
ringseffecten van scheepvaart de geluidscontouren 
maatgevend. Effecten van visuele verstoring worden 
niet verwacht, om dat de verstoringscontouren niet zu l
len verschuiven ais gevolg van het verruimen van de 
vaargeul. Er zullen m ogelijk  wel meer (grotere) sche
pen door de vaargeul gaan, maar om dat de vaargeul in 
de huidige situatie (en in de autonom e ontw ikkeling) 
ook intensief w ord t gebru ikt, is bij vogels gewenning 
opgetreden. Voor het inschatten van eventuele effec
ten van extra geluidsbelasting op niet-broedende, 
foeragerende vogels is conform  het onderzoek voor 
Maasvlakte 2 een verstoringscontour van 51 dB(A) 
gehanteerd. In de Westerschelde ve rtoon t deze con
tou r geen overlap met laag dynamisch litoraal gebied 
(ais maat voor potentieel foerageerbiotoop).

3. Effecten van verhoogde kans op calamiteiten op 
niet-broedende vogels

Door het toegenom en gebruik van de vaargeul neemt 
de kans op het optreden van een scheepsongeval met 
negatieve effecten op de natuur van de Westerschelde 
toe. Bij een dergelijk ongeval kunnen stoffen vrijkom en 
ais gevolg waarvan negatieve effecten op de kw alite it 
van het foerageergebied kunnen optreden. Daarnaast 
kan ais gevolg van het vrijkom en van g iftige  stoffen 
sterfte van vogels optreden of de gezondheid worden



aangetast. De kans dat deze effecten w erkelijk op tre 
den is niet goed te bepalen, net zo min ais de omvang 
ervan.

Broedvogels
Relaties tussen ingrepen en effecten
Ais gevolg van baggeren in de vaargeul en het vervo l
gens op plaatranden, in nevengeulen en de hoofdgeul 
storten van baggerspecie treden m ogelijk  effecten op 
de oppervlakte van het broedgebied of op de kw alite it 
van het foerageergebied voor broedvogels m et een 
instandhoudingsdoel op. Ook door een eventueel toe 
genomen gebru ik van de verruim de vaargeul kunnen 
effecten op het voorkom en van broedvogels of op de 
kw a lite it van hun b ro e d -en /o f foerageergebied op tre 
den.

De relaties tussen de aanleg, aanwezigheid/onder
houd en het gebruik van de verruim de vaargeul en 
de effecten op in kolonies broedende vogels met een

instandhoudingsdoel in het Natura 2000-gebied Wes- 
terschelde & Saeftinge zijn weergegeven in figuur 5-6. 
Voor de overige broedvogels met een instandhou
dingsdoel worden de ingreep-relaties, indien relevant, 
hierna bij de beschrijving van de diverse effecttypen 
besproken.

Effecten van aanleg, aanwezigheid en onderhoud van 
de verruimde vaargeul
De aanleg, aanwezigheid en het onderhoud van de 
verruim de vaargeul kan de in kolonies broedende 
vogels ais vo lg t beïnvloeden (zie ook figuur 5-6):
1. directe o f indirecte beïnvloeding van de oppervlakte 

van geschikt broed- en foerageergebied door mor
fologische veranderingen;

2. effecten op voedselbeschikbaarheid ais gevolg van 
toegenom en slibconcentraties;

3. effecten op vangbaarheid prooien ais gevolg van 
toegenom en slibconcentraties;

4. verstoringseffecten.

broed paren 
koloniebroeders 

(visdief, grote stern, 
dwergstern)

Aanwezigheid

baggeren en 
storten

Gebruik scheepvaart

bV

visuele
verstoring

visbiomassa

V

f ig u u r  5 -6  Relaties tussen aanleg, a a n w e z ig h e id /o n d e rh o u d  en g e b ru ik  van de ve rru im de  vaa rgeu l en soorten  ko lon iebroeders  

m e t een ins ta n d h o u d in g sd o e l
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In tabel 5-8 zijn de berekende effecten op broedvogels 
met een instandhoudingsdoel op de korte (2010) en 
m iddellange te rm ijn  (2015/2030) weergegeven. Onder 
de tabel w ord t per e ffecttype nader ingegaan op de 
effectbepaling.

S o ort t.o .v . N u la lte rn a t ie f  /  h u id ig e  s itu a tie

b ro e d p a re n %

201 0 2 0 1 5 /2 0 3 0 2 0 1 0  2 0 1 5 /2 0 3 0

Blauw borst 0 0 0 0

Bontbekp lev ie r 0 0 0 0

Kluut 0 0 0 0

Strandplevier 0 0 0 0

Dwergstern 0 0 0 0

Grote stern 0 0 0 0

Visdief p.m. -4 p.m. -0,3

Zw artkopm eeuw 0 0 0 0

Bruine k iekendie f 0 0 0 0

ta b e l 5 -8  E ffecten van de aan leg  (s itua tie  2 0 1 0 ), a a nw e

z ig h e id  en h e t o n d e rh o u d  van de verru im de  

vaa rgeu l (s itu a tie  2 0 1 5 / 2 0 3 0 ) op  broedvogels  

t.o.v. he t N u la lte rn a tie fe n  de h u id ig e  s itu a tie

7. Effecten van veranderde morfologie 
Substantiële m orfologische effecten van de verruim ing 
zouden kunnen leiden to t veranderingen in de opper
vlakte geschikt broedgebied voor broedvogels, dat w il 
zeggen de boven de hoogw aterlijn  gelegen schorren, 
platen en stranden. Er worden geen of zeer beperkte 
veranderingen in de oppervlakten hiervan ais gevolg 
van het pro ject Verruim ing vaargeul verwacht (zie ook 
Basisrapport Natuur). Effecten van het pro ject op de 
oppervlakten geschikt foerageergebied zijn dan ook 
uit te sluiten.
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2. Effecten van verhoogde slibconcentraties op 
beschikbaarheid van voedsel

Ais gevolg van de verru im ing van de vaargeul worden 
geen grote veranderingen in het gem iddelde doorzicht 
verwacht, zowel tijdens springtij ais tijdens dood tij, en 
daarmee ook niet op de groei van algen. De verande
ringen in slibconcentratie h iervoor te klein. Effecten op 
organismen, die d irect of ind irect van algen afhankelijk 
zijn, zijn dan ook niet te verwachten. Lokaal, in het 
ooste lijk  deel van de Westerschelde kunnen iets g ro 
tere effecten op het gem iddelde doorzicht optreden, 
maar d it le id t niet to t een zodanig substantiële afname 
dat effecten op het voedselweb van de Westerschelde 
zullen optreden. De beschikbaarheid van voedsel voor 
broedvogels die voor hun voedsel afhankelijk zijn 
van de Westerschelde zal dus niet worden beïnvloed. 
Vogels die hun voedsel op schorren verzamelen onder
vinden hiervan uiteraard ook geen effect. Voor een 
uitgebreide beschrijving van effecten van baggeren en 
storten op de slibconcentraties en het doorzicht w ord t 
verwezen naar het Basisrapport Slibdynamiek.

3. Effecten van veranderd doorzicht 
(vangbaarheid prooien)

Hoewel er ais gevolg van de verru im ing en de daarbij 
behorende bagger- en s to rtactiv ite iten  geen grote 
veranderingen in het gem iddeld oorzicht worden 
verwacht (zie hiervoor), treden er lokaal m ogelijk  wel 
kleine effecten op het areaal m et onvoldoende door
zicht voor oogjagende viseters ais sterns op. Opwaarts 
van Hansweert to t aan ongeveer Prosperpolder w ord t 
een gem iddelde verhoging van het percentage met 
onvoldoende doorzicht (kleiner dan 40 cm) van 5-10% 
verwacht (zie Basisrapport Slibdynamiek). D it kan 
effecten hebben op het broedsucces van in het Land 
van Saeftinge broedende visdieven en daarmee op de 
daar aanwezige populatie. Naast de beschikbaarheid 
van voldoende voedsel in de broedperiode speelt het 
vangstsucces (de 'vangbaarheid ' van prooien) name



lijk  een belangrijke rol. De vangbaarheid van prooien 
w ord t vooral door het doorzicht bepaald.
Voor de inschatting van effecten op het aantal broed- 
paren visdieven in de Westerschelde is voor een 'w orst 
case' schatting aangenomen dat een afname van het 
areaal m et onvoldoende doorzicht in het ooste lijk 
deel van de Westerschelde uitslu itend to t een verm in
derd broedsucces van de in het Land van Saeftinge 
broedende visdieven le idt. De op de Hooge Platen 
broedende visdieven, grote sterns en dwergsterns ver
zamelen hun voedsel in andere delen van de Wester- 
schelde en kustzone (waaronder Vlakte van de Raan). 
Ook is ervan uitgegaan dat de overleving van adulte 
vogels niet w o rd t beïnvloed.

4 . Verstoringseffecten
Ais gevolg van aanleg en ondergoud van de verruim de 
vaargeul zal de aanwezigheid van baggerschepen 
in de Westerschelde toenem en. Daarnaast vorm t de 
vergroting van de to ta le  oppervlakte van de verschil
lende stortvakken ten opzichte van de in de huidige 
situatie toegepaste stortstrategie een belangrijk aspect 
van de in d it pro ject voorgestelde aangepaste sto rt
strategie. Deze veranderingen kunnen leiden to t een 
toenam e van de diverse vorm en van verstoring boven 
water. In tegenste lling to t de effecten van verstoring 
op n iet-broedende vogels zijn voor broedende vogels 
de geluidscontouren maatgevend. Voor het schatten 
van eventuele effecten van extra geluidsbelasting op 
broedvogels is conform  Reijnen e.a. (1992 en 1997) 
ervan uitgegaan dat vanaf 45 dB(A) negatieve effecten 
op broedvogels kunnen optreden. Op basis van de 
uitgevoerde berekeningen kan worden geconcludeerd 
dat deze contour in de Westerschelde nergens een 
overlap met schorren en perm anent droogvallende 
platen vertoon t (ais potentieel broedbiotoop).

Effecten van gebruik van de verruimde vaargeul
Het, ten opzichte van de situatie zonder verruim ing 
veranderde gebruik van de verruim de vaargeul kan de 
volgende effecten op broedvogels hebben:
1. effecten van emissies van schepen ais gevolg van 

u itlog ing  en verbrandingsgassen (indirecte effecten);
2. verstoringseffecten (visueel en geluid);
3. effecten door (verhoogde) kans op optreden van 

calamiteiten.

Voor de broedvogels m et een instandhoudingsdoel 
worden geen of verwaarloosbare effecten van emis
sies en verstoring (geluid) ais gevolg van het toege
nomen gebru ik van de verruim de vaargeul verwacht. 
Effecten van calam iteiten (scheepsongevallen) zijn ech
ter niet u it te sluiten. D it w o rd t hierna per e ffecttype 
nader toegelicht.

7. Emissies van schepen die van de vaargeul gebruik 
maken

Ais gevolg van een intensiever gebru ik van de ver
ruimde vaargeul kunnen veranderingen optreden in 
de to ta le  emissies van schepen die van de vaargeul 
gebru ik maken. Het gaat daarbij vooral om de (extra) 
u its too t van bij de verbranding vrijkom ende stikstof- 
en zwavelverbindingen en daaropvolgende depositie 
van deze stoffen in het water. D it kan leiden to t effec
ten op het aquatische voedselweb en daarmee indirect 
op vissen en daarop foeragerende (broed)vogels. De 
verwachte scheepvaartontw ikkelingen (zie Hoofdrap
po rt MER, hoofdstuk 10) laten met name een toename 
van het aantal grotere schepen zien en slechts in gerin 
ge mate een toename van het tota le aantal scheeps- 
bewegingen. Het huidige emissiebeleid m et de daarbij 
behorende norm stellingen zijn zodanig dat er geen 
substantiële toename van de emissies van stikstof- en 
zwavelverbindingen is te verwachten. In de autonom e 
ontw ikke lingen worden aanscherpingen van d it beleid 
en verbeteringen van de technieken met betrekking 
to t de emissie van stikstof- en zwaveloxiden verwacht.
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Met d it alles worden, zowel op korte ais lange term ijn, 
geen schadelijke indirecte effecten (via het voedsel
web) van emissies op broedvogels ais gevolg van het 
extra gebruik van de verruim de vaargeul verwacht.

2. Effecten van verstoring door toegenomen scheepvaart 
op broedvogels

Ais gevolg van een intensiever gebru ik van de ver
ruimde vaargeul kunnen veranderingen optreden 
in de diverse vormen van verstoring boven water. In 
tegenste lling to t de h iervoor beschreven effecten van 
verstoring door baggerschepen zijn voor de versto
ringseffecten van scheepvaart de geluidscontouren 
maatgevend. Effecten van visuele verstoring worden 
niet verwacht, om dat de verstoringscontouren n iet zu l
len verschuiven ais gevolg van het verruimen van de 
vaargeul. Er zullen m ogelijk  wel meer (grotere) sche
pen door de vaargeul gaan, maar om dat de vaargeul in 
de huidige situatie (en in de autonom e ontw ikkeling) 
ook intensief w o rd t gebru ikt, zijn de vogels hieraan 
aangepast. Voor het schatten van eventuele effecten 
van extra geluidsbelasting op broedvogels is conform  
Reijnen e.a. (1992 en 1997) ervan uitgegaan dat vanaf 
45 dB(A) negatieve effecten op broedvogels kunnen 
optreden. De uitgevoerde berekeningen laten zien dat 
deze contour in de Westerschelde weliswaar iets ver
schuift, maar dat deze voor geen van de alternatieven 
een overlap met schorren en perm anent d roogval
lende platen vertoon t (ais potentieel broedbiotoop).

3. Effecten van verhoogde kans op calamiteiten op 
broedvogels

Door het toegenom en gebru ik van de vaargeul neemt 
de kans op het optreden van een scheepsongeval met 
negatieve effecten op de natuur van de Westerschelde 
toe. Bij een derge lijk  ongeval kunnen stoffen vrijkom en 
ais gevolg waarvan negatieve effecten op de kw alite it 
van het broed- en foerageergebied kunnen optreden. 
Daarnaast kan ais gevolg van het vrijkom en van g iftige  
stoffen sterfte van vogels optreden of de gezondheid
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worden aangetast. De kans dat deze effecten werkelijk 
optreden is niet goed te bepalen, net zo min ais de 
omvang ervan.

Gewone zeehond
Relaties tussen ingrepen en effecten
Ais gevolg van baggeren in de vaargeul en het vervo l
gens op plaatranden, in nevengeulen en de hoofdgeul 
storten van baggerspecie treden m ogelijk  effecten op 
de omvang en de kw a lite it van het rust- en foerageer
gebied voor Gewone zeehonden op. Ook door een 
eventueel toegenom en gebruik van de verruim de vaar
geul kunnen effecten op het voorkom en van Gewone 
zeehonden o f op de kw a lite it van rust- o f foerageerge
bied optreden.

De relaties tussen de aanleg, aanwezigheid/onderhoud 
en het gebru ik van de verruim de vaargeul en de effec
ten op Gewone zeehonden in het Natura 2000-gebied 
Westerschelde & Saeftinge zijn weergegeven in figuur 
5-7. Voor de overige broedvogels m et een instandhou
dingsdoel worden de ingreep-relaties, indien relevant, 
hierna bij de beschrijving van de diverse effecttypen 
besproken.

Effecten van aanleg, aanwezigheid en onderhoud van 
de verruimde vaargeul
De aanleg, aanwezigheid en het onderhoud van de 
verruim de vaargeul kan Gewone zeehonden ais vo lg t 
beïnvloeden (zie ook figuur 5-7):
1. directe of indirecte beïnvloeding van de beschik

baarheid van geschikte ligplaatsen door m orfo log i
sche veranderingen;

2. effecten op voedselbeschikbaarheid ais gevolg van 
toegenom en slibconcentraties;

3. verstoringseffecten (visueel en geluid onder water).

Voor Gewone zeehonden worden geen effecten van 
het Voorkeursalternatief voor de aanleg, aanwezig
heid en het onderhoud van de verruim de vaargeul



Aanleg zie 1ER vissen

visuele
verstoring

Gebruik verstoring geluid 
onder water

baggeren en 
storten

visbiomassa

Aanwezigheid

scheepvaart

lengte 
plaatranden aan 

diep water

aantal
zeehonden

f ig u u r  5 -7  Relaties tussen aan leg , a a n w e z ig h e id /o n d e rh o u d  en g e b ru ik  van de ve rru im de  vaa rgeu l en Gewone zeehonden

verwacht. D it w o rd t hierna per e ffecttype nader toe 
gelicht.

7. Effecten van veranderde morfologie  
Substantiële m orfologische effecten van de verruim ing 
zouden kunnen leiden to t veranderingen in de opper
vlakte geschikte ligplaatsen voor Gewone zeehonden, 
dat w il zeggen veranderingen in plaatarealen met 
ais gevolg een geringere lengte aan plaatranden. De 
m odelresultaten laten zien dat veranderingen hierin 
beperkt zijn en dat het niet ondenkbaar is dat de totale 
plaatrandlengte iets toeneem t. Effecten van het pro
je c t op de beschikbaarheid van geschikte ligplaatsen 
zijn dan ook n iet te verwachten.

2. Effecten van verhoogde slibconcentraties 
op beschikbaarheid van voedsel 

Ais gevolg van de verru im ing van de vaargeul worden 
geen grote veranderingen in het gem iddelde doorzicht 
verwacht, zowel tijdens springtij ais tijdens dood tij, en 
daarmee ook niet op de groei van algen. In de Wester- 
schelde, waar het doorzicht m et 1 meter en meer rela

tie f hoog is, zijn de veranderingen in slibconcentratie 
h iervoor te klein. Effecten op organismen, die d irect 
o f ind irect van algen afhankelijk zijn, zijn dan ook niet 
te verwachten. Lokaal, in het ooste lijk  deel van de 
Westerschelde kunnen iets grotere effecten op het 
gem iddelde doorzicht optreden, maar d it le idt niet to t 
een zodanig substantiële afname dat effecten op het 
voedselweb van de Westerschelde zullen optreden. De 
beschikbaarheid van voedsel voor Gewone zeehonden 
in de Westerschelde zal dus niet worden beïnvloed. 
Voor een uitgebreide beschrijving van effecten van 
baggeren en storten op de slibconcentraties en het 
doorzicht w ord t verwezen naar het Basisrapport Slib
dynamiek.

3. Verstoringseffecten
Ais gevolg van aanleg en onderhoud van de verruimde 
vaargeul zal de aanwezigheid van baggerschepen in 
de Westerschelde toenem en. Daarnaast vorm t de ver
groting van de to ta le  oppervlakte van de verschillende 
stortvakken ten opzichte van de in de huidige situatie 
toegepaste stortstrategie een belangrijk aspect van de
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in d it pro ject voorgestelde aangepaste stortstrategie. 
Deze veranderingen kunnen leiden to t een toename 
van de diverse vormen van verstoring boven (visueel) 
én onder water (geluid).

Visuele verstoring van op platen rustende, zogende of 
verharende zeehonden kan optreden ais baggersche
pen té d icht naderen. Ais maat voor de visuele versto
ring van rustende zeehonden w ord t in het algemeen 
een verstoringsafstand van 1.200 meter aangehouden 
(Bouma e.a., 2005). Deze contour is toegepast op de 
in deze Passende Beoordeling onderzochte bagger
en stortlocaties. Verder is ervan uitgegaan dat al het 
boven de laagwaterlijn gelegen gebied op de platen, 
waar zeehonden worden gezien (zie beschrijving hui
dige situatie) potentieel rustgebied is (haul-out plek). 
Uit de analyse b lijk t dat bij de baggerlocaties niet of 
nauwelijks overlap op treedt m et de rustplaatsen van 
zeehonden in de Westerschelde. Verstoringseffecten

van het storten van aanlegspecie op rustende zeehon
den zijn echter niet u it te sluiten (zie tabel 5-9). Ook in 
de huidige situatie liggen enkele, vooral in het m idden
deel van de Westerschelde gelegen haul-out plekken 
binnen de verstoringszones. Bij de in deze Passende 
Beoordeling onderzochte aangepaste stortstrategie, 
waarbij het aantal en de omvang van de stortlocaties is 
uitgebreid, zou de kans op verstoring van zeehonden 
bij storten in de nevengeulen, met name in het gebied 
rond de platen van Valkenisse en de Zim mermangeul 
kunnen toenem en. In het Voorkeursalternatief is met 
d it risico rekening gehouden door de contouren van 
het in de nabijheid van deze locatie gelegen stortvak 
(SN51) hierop aan te passen (zie beschrijving Voorkeur
salternatief in hoofdstuk 2). Het effect w ord t h ierdoor 
vermeden. Bij storten op de plaatranden worden m in
der zeehonden dan in de huidige situatie (potentieel) 
verstoord.

g e m . a a n ta l ex . 

(2 0 0 0 -2 0 0 4 ) h u id ig e  s to rtlo c a tie s

s to rte n  op n e v e n g e u le n  

in MER o n d e rzo c h t v o o rk e u rs -a lte r - 

a lte r n a t ie f  n a t ie f

s to rte n  in 

p la a tra n d e n

Hoge Platen ( =  De Bol) 5 - - - -

Hoge Springer <  1 + - - +

Lage Springer 1 - - - -

M idde lp laa t 5 + + + -

M olenp laat 3 + + + -

Plaat van Ossenisse <  1 + + + -

Rug van Baarland 5 + + + +

Platen van Valkenisse/W alsoorden 2 - + - +

Z im m erm angeul 15 - + - -

to taa l aanta l verstoorde zeehonden 13 30 13 7

t.o.v. hu id ige  s itua tie +  17 0 - 6

ta b e l 5 -9  M o ge lijke  vers to ring  van zeehonden d o o r s ta r ta c tiv ite ite n  in  de h u id ig e  s itu a tie  en b ij u itb re id in g  van de hu id ig e  lo ca 

ties in  de nevengeu l en op  p la a tra n d e n ;

+  ove rlap  ve rs to ring scon to u r m e t lig p la a ts ; -  geen o ve rlap  ve rs to ring scon to u r m e t lig p la a ts
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Ais gevolg van een toenam e in de aanwezigheid en 
de activite iten van baggerschepen neemt de geluids- 
druk onder water (lokaal) toe. Effecten hiervan op 
Gewone zeehonden zijn geschat door de afstanden te 
berekenen, vanaf de geluidsbronnen, waar het geluid 
vanwege de activite iten door zeehonden kan worden 
gehoord én waar dat m ogelijk  to t een reactie zou kun
nen leiden. Voor de gehanteerde u itgangspunten en 
de berekeningswijze w ord t verwezen naar het Basis
rapport Natuur en de daarbij behorende ANNEX 12.

In tabel 5-10 zijn de resultaten van de berekeningen 
samengevat. De beïnvloede oppervlakte is bepaald 
door de oppervlakte te nemen van de zone rondom 
een baggerschip (aangehouden is een lengte van 200 
en een breedte van 25 m) waarbinnen een reactie kan 
w orden verwacht (gedragsverandering of m ijding).
Uit het overzicht b lijk t dat de reactiezone beperkt is 
to t een gebied van enkele tienta llen meters rondom 
de baggerschepen en dat de beïnvloede zone in alle 
gevallen m inder dan 0,1% van het to ta le  leef- c.q. foe 
rageergebied bedraagt. Ook ais m et meerdere bagger
schepen tege lijk  w ord t gewerkt, is het effect nog zeer 
klein. Geconcludeerd w ord t dan ook dat de effecten 
van onderw atergelu id ais gevolg van aanlegbaggeren 
op Gewone zeehonden verwaarloosbaar zijn.

s le e p h o p p e r

w a a rn e e m - re a c tie - b e ïn v lo e d e  zo n e  (ha) en  ais %

a fs ta n d afs ta n d va n  o p p e rv la k te  s u b llto ra a l

gewone

zeehond

10 km 20 m 0,9 ha (<  0,1 %)

ta b e l 5 - 7o  Effecten van o n d e rw a te rg e lu id  van baggerschepen  
o p  zeehonden

Effecten van gebruik van de verruimde vaargeul
Het, ten opzichte van de situatie zonder verruim ing 
veranderde gebruik van de verruim de vaargeul kan de 
volgende effecten op Gewone zeehonden hebben:
1. effecten van emissies van schepen ais gevolg van 

u itlog ing  en verbrandingsgassen (indirecte effecten);
2. verstoringseffecten (visueel en geluid);
3. effecten door (verhoogde) kans op optreden van 

calamiteiten.

Voor Gewone zeehonden worden geen of verwaar
loosbare effecten van emissies en verstoring ais gevolg 
van het toegenom en gebruik van de verruim de vaar
geul verwacht. Effecten van calam iteiten (scheepson
gevallen) zijn echter niet u it te sluiten. D it w o rd t hierna 
per e ffecttype nader toegelicht.

7. Emissies van schepen die van de vaargeul gebruik 
maken

Ais gevolg van een intensiever gebru ik van de ver
ruimde vaargeul kunnen veranderingen optreden in 
de to ta le  emissies van schepen die van de vaargeul 
gebru ik maken. Het gaat daarbij vooral om de (extra) 
u its too t van bij de verbranding vrijkom ende stikstof- 
en zwavelverbindingen en daaropvolgende depositie 
van deze stoffen in het water. D it kan leiden to t effec
ten op het aquatische voedselweb en daarmee indirect 
op vissen en daarop foeragerende zeehonden. De ver
wachte scheepvaartontw ikkelingen (zie H oofdrapport 
MER, hoofdstuk 10) laten m et name een toenam e van 
het aantal grotere schepen zien en slechts in geringe 
mate een toename van het to ta le  aantal scheepsbe- 
wegingen. Het huidige emissiebeleid m et de daarbij 
behorende norm stellingen zijn zodanig dat er geen 
substantiële toename van de emissies van stikstof- en 
zwavelverbindingen is te verwachten. In de autonom e 
ontw ikke lingen worden aanscherpingen van d it beleid 
en verbeteringen van de technieken met betrekking 
to t de emissie van stikstof- en zwaveloxiden verwacht. 
Met d it alles worden, zowel op korte ais lange term ijn,
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geen schadelijke indirecte effecten (via het voedsel
web) van emissies op Gewone zeehonden ais gevolg 
van het extra gebru ik van de verruim de vaargeul ver
wacht.

2. Effecten van verstoring door toegenomen scheepvaart 
op Gewone zeehonden 

Ais gevolg van een intensiever gebru ik van de ver
ruimde vaargeul kunnen veranderingen optreden in 
de diverse vormen van verstoring. Voor Gewone zee
honden gaat het daarbij zowel om eventuele visuele 
verstoring ais verstoring door een toenam e van de 
geluidsdruk onder water.
Effecten van visuele verstoring door een toename 
van het aantal langsvarende schepen op Gewone 
zeehonden worden niet verwacht, om dat de versto- 
ringscontouren niet zullen verschuiven ais gevolg van 
het verruimen van de vaargeul. Er zullen m ogelijk  wel 
meer (grotere) schepen door de vaargeul gaan, maar 
om dat de vaargeul in de huidige situatie (en in de 
autonom e ontw ikke ling) ook intensief w o rd t gebruikt, 
is bij zeehonden gewenning opgetreden. Daarnaast 
worden de meeste zeehonden rond de platen van Val- 
kenisse en de Zim m erm angeul gezien, locaties die op 
ruime afstand (meer dan 1.200 meter) vanaf de hoo fd 
vaargeul zijn gelegen.
Uit het onderzoek b lijk t dat de verwachte toegenom en 
scheepvaart niet to t een substantiële toenam e van 
de geluidsbelasting onder water zal leiden. Vracht
schepen die door de vaargeul varen produceren in 
het algemeen m inder geluid onder water dan volop 
in bedrijf zijnde baggerschepen. De afstand waarop 
Gewone zeehonden m ogelijk  reageren op het onder
watergeluid dat een vrachtschip produceert bedraagt 
14m. De reactiezone is dus relatief gering. De verwach
ting  is dat het aantal schepen dat door de vaargeul 
gaat niet substantieel zal toenem en, maar dat vooral 
de gem iddelde g roo tte  van de schepen zal toenem en. 
Dit betekent dat de omvang van de zone waarbinnen 
een reactie kan optreden niet substantieel zal toene
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men. Daarmee zijn de effecten van onderwatergeluid 
ten gevolge van een toegenom en gebru ik van de 
vaargeul ais gevolg van de verru im ing verwaarloosbaar 
klein.

3. Effecten van verhoogde kans op calamiteiten op
Gewone zeehonden 

Door het toegenom en gebru ik van de vaargeul neemt 
de kans op het optreden van een scheepsongeval met 
negatieve effecten op de natuur van de Westerschelde 
toe. Bij een dergelijk ongeval kunnen stoffen vrijkom en 
ais gevolg waarvan negatieve effecten op de kw alite it 
van het rust- en foerageergebied voor zeehonden kun
nen optreden. Daarnaast kan ais gevolg van het v rijko 
men van g iftige  stoffen de gezondheid van zeehonden 
worden aangetast. De kans dat deze effecten werkelijk 
optreden is niet goed te bepalen, net zo min ais de 
omvang ervan.

5.2 Effecten op de Beneden-Zeeschelde 
in Vlaanderen

5.2.1 Effecten op habitats

Effecten van aanleg op de kw antite it en 
de kw alite it van Europese habitats
In de Zeeschelde w ord t de aanlegspecie in principe 
alleen in de diepere delen van de rivier gestort. Hier
van zijn dus geen directe effecten op de oppervlakten 
van natuurtypen te verwachten. De verru im ing zelf 
le id t echter to t een directe vergroting van de getijam - 
p litude, en -  in mindere mate - to t een verhoging van 
de gem iddelde waterstand, hetgeen le id t to t verschui
vingen in oppervlakten van natuurtypen. Effecten in 
de ecologisch waardevolle delen van (het bestudeerde 
deel van) de Zeeschelde, te weten de schorren, slikken 
en het ondiepe water blijken beperkt te zijn: in het 
brakke deel gaat het om een afname van 2 ha ondiep 
water (1,2%) en in het zoete deel om een afname van 1 
ha slik (0,7%). In onderstaande tabel zijn de berekende



verschuivingen weergegeven en zijn natuurtypen ook 
gekoppeld aan de desbetreffende Europese habitats, 
waar relevant.

ha %

N a tu u rty p e z o e t b ra k b ra k zo e t

d iep sub lito raa l ( - ) +17 -9 +1,3 -1,6

v rij d iep sub lito raa l ( - ) -6 -1 -2,5 -0,7

ond iep sub lito raa l ( - ) -2 0 -1,2 -0,3

lito raa l (ha b ita ttyp e  1140) +2 -1 +0 ,9 -0,7

supra lito raa l brak (ha b ita ttyp e  

1130/1320/1330)

0 - 0 -

supra lito raa l zoet (ha b ita ttyp e  

1130/6430/91E0)

- 0 - 0

T otaal +11 -11 -1 ,5 -3 ,3

ta b e l 5-7  7 K w an tita tieve  ko rte  te rm ijn  e ffecten  (s itua tie  

2 0  to ) van baggeren en s to rten  ten behoeve  

van aan leg  van de ve rru im de  vaa rgeu l op  

op p e rv la k te n  n a tu u rty p e n  in de Zeeschelde  

t.o.v. N u /a lte rn a tie f

Korte term ijn  effecten op de kw alite it van de habitat- 
typen in de Zeeschelde, u itgedrukt ais de verhouding 
tussen de oppervlakte brak en zoet gebied (zoutgradi- 
ent) en veranderingen in de to ta le  oppervlakte schor/ 
s lik/ondiep water (steilheid) zijn niet of nauwelijks 
waarneembaar. Het kleine effect op de to ta le  opper
vlakte brak en zoet gebied van 11 ha le id t to t een 
procentuele verandering in de verhouding oppervlakte 
brak-zoet van circa i% 8).

8) Procentuele veranderingen van arealen, met name slik en schor, wordt in deze 
berekening mede bepaald door de opname van de Hedwige-Prosperpolder u it de 
Ontwikkelingschets 2010 in de bepaling ervan; voor de situatie 2010 is nog geen 
rekening gehouden met extra estuariene natuur ais gevolg van natuurontwikke
ling in de Hedwige-Prosperpolder.

Effecten van onderhoud op de kw antite it 
en de kw alite it van Europese habitats
Absoluut gezien bevinden de voorspelde verande
ringen in de Zeeschelde zich in de grootteorde van 
enkele ha. Op de langere term ijn  (2030) zijn de effec
ten het groo tst in het brakke deel van de Zeeschelde. 
Hier w ord t voorspeld dat ais gevolg van de verruim ing 
schortypen (supralitoraal) en litoraal ten opzichte van 
het Nula lternatie f m ogelijk  (verder) zullen eroderen. 
Over het hele brakke deel van de Zeeschelde b lijft de 
tota le oppervlakte aan slikken vrijw el gelijk, hoewel 
lokaal wel afslag van slik w ord t voorspeld. Er treden 
geen substantiële veranderingen in de oppervlakte 
ondiep water op. De effecten zijn het groo tst ter 
hoogte van het Galgenschoor, waar in de worst case 
een afname van de oppervlakten slik en schor van 
respectievelijk ruim 3,5 en 5% w ord t voorspeld. Ten 
noorden van d it schor is een verbreding van de vaar
geul voorzien om een zogenaamde zwaaizone voor de 
scheepvaart te creëren. Onderstaande tabel bevat een 
overzicht van de voorspelde effecten voor de verschil
lende natuurtypes, waar van toepassing tevens u itge
d rukt in termen van Europese habitats.

In nevenstaande tabel zijn de effecten op de kw alite it 
van de hab ita ttypen in de Zeeschelde weergegeven, 
u itgedrukt ais de verhouding tussen de oppervlakte 
brak en zoet gebied (zoutgradiënt) en veranderingen 
in de to ta le  oppervlakte brak en zoet schor/slik/ondiep 
water. Voor 2015 w ord t voorspeld dat de brakke zone 
iets groter w ordt, maar d it effect is in 2030 al niet of 
nauwelijks meer waarneembaar9'.

9) Procentuele veranderingen van arealen, met name slik en schor, wordt in deze 
berekening mede bepaald door de opname van de Hedwige-Prosperpolder u it de 
OS2010 in de bepaling ervan; voor de situatie in 2015 en 2030 is uitgegaan van 
een totale oppervlakte estuariene natuur inclusief de oppervlakten ontwikkelde 
natuur in de Hedwige-Prosperpolder. Voor de procentuele verandering van de 
oppervlakte schorren maakt d it niet o f nauwelijks u it, aangezien de modelre- 
sultaten over de periode 2015 slechts een zeer geringe netto toename van de 
oppervlakte schor in het betreffende deel van de Beneden-Zeeschelde laten zien.
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N a tu u r ty p e

ha (b a n d b re e d te )  

b ra k  zo e t

p e rc e n ta g e

b rak zo e t

situatie 2015

d iep sub lito raa l (—) -3 + 6 -0,2 +0 ,2

v rij diep sub lito raa l ( - ) -7 0 -2,7 +0 ,7

ond iep sub lito raa l ( - ) 0/-2 +1 0/-1,4 +2,6

lito raa l (HT 1140) +2 0 +0 ,2 /0 ,3 + 0 ,9

supra lito raa l brak (HT 1130/1320/1330) 0/-1 - 0 /-0 ,5 -

supra lito raa l zoet (HT 1130/6430/91 EO) - +2 - +4 ,3

situatie 2030

d iep sub lito raa l ( - ) + 8 0 +0 ,5 +0,1

v rij diep sub lito raa l (—) -12 0 -5,0 - 0,1

ond iep sub lito raa l ( - ) + 2 /+ 8 0 +2,21+7,7 -0,5

lito raa l (HT 1140) -1/+2 0 -0 ,1 /+ 0 ,2 +0 ,5

supra lito raa l brak (HT 1130/1320/1330) -3 /0 - -1,3/0 -

supra lito raa l zoet (HT 1130/6430/91EO) - 0 - -0,7

ta b e l 5 -7 2  Effecten van a a nw ez igh e id  en o n d e rh o u d  verru im de vaa rgeu l van de ve rru im de  vaa rgeu l op  o p p e rv la k ten  

h a b ita tty p e n  in  de Beneden-Zeeschelde t.o.v. N u la lte rn a tie f

P a ra m e te r h a b ita t ty p e a b s o lu u t re la t ie v e  v e ra n d e rin g  (% )

situatie 2015

k w a lite it  h a b ita ttyp e n verhoud ing opp. brak /zoe t 1130 +0 ,02 +1,4

opp. brak schor/s lik /ond iep  w a te r (ha) + 3 +0 ,3

opp. zoet schor/s lik /ond iep  w a te r (ha) -0 - 0,1

situatie 2030

k w a lite it  h a b ita ttyp e n verhoud ing opp. brak /zoe t 1130 0 +0,1

opp. brak schor/s lik /ond iep  w a te r (ha) + 3 +0 ,3

opp. zoet schor/s lik /ond iep  w a te r (ha) -0 -0,0

ta b e l 5 -7 3  Effecten van a a nw ez igh e id  en o n d e rh o u d  ve rru im de  vaa rgeu l van de ve rru im de  vaa rgeu l o p  k w a lite it  h a b ita tty p e n  

in  de Beneden-Zeeschelde t.o.v. N u la lte rn a tie f
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Effecten van gebruik op de kw antite it en 
de kw alite it van Europese habitats
Hieronder w ord t de vraag gesteld o f de toegenom en 
m ogelijkheden voor het gebru ik van de verruim de 
vaargeul to t gevolg zou kunnen hebben dat door 
golfslag een extra aantasting van slik en vooral schor 
(afkalven) te verwachten is.

Ais gevolg van de verru im ing van de vaargeul zal de 
scheepvaart ten opzichte van het Nula lternatie f toene
men. Ter hoogte van de drem pel van Frederik neemt 
het aantal scheepsbewegingen (zeevaart) ten opzichte 
van het Nula lternatie f per dag met 3 toe (van 12 naar 
15). Ais w o rd t aangenomen dat deze schepen uniform  
gespreid zijn in de tijd , dan im pliceert d it dat, rekening 
houdend m et het percentage van de tijd  waarin het 
getij boven de schorrandverdediging kom t (circa 9%), 
dat er dagelijks ongeveer 0,3 scheepsbewegingen 
extra zullen zijn die aanleiding geven to t belasting 
op het schor. D it kan leiden to t enige extra afslag ten 
opzichte van de eerder begrote effecten op d it schor 
ais gevolg van de verru im ing waarbij geen rekening 
is gehouden m et een toenam e van de scheepvaart.
De bij die schatting gehanteerde bandbreedte (zie 
hoger in tabel 5-12) was echter zo ruim dat de orde van 
groo tte  van effecten hierdoor niet zal veranderen.

Effecten van de aanwezigheid en het gebru ik van de 
zwaaizone zijn eveneens verwaarloosbaar: ter hoogte 
van de zwaaizone varen de schepen reeds erg traag.
De golfslag tengevolge van de manoeuvres aan de 
zwaaizone zorgen niet voor b ijkom ende golfslagwer- 
king op de schorren en slikken.

5.2.2 Effecten op soorten

Effecten van aanleg op to t doei gestelde soorten 
in het kader van de vogel- en de habitatrichtlijn
Zich baserend op de relatief geringe effecten op de 
oppervlakten van ecologisch belangrijke ecotopen 
worden de effecten op foeragerende en broedende 
vogelsoorten in de aanlegfase ais zeer beperkt 
geschat. Voor de op slikken foeragerende Bergeend en 
Bonte strandloper w ord t een positie f effect van m inder 
dan 0,1% voorspeld.

Op vlak van verstoring van vogels w ord t de volgende 
analyse gemaakt. In de Zeeschelde va lt tijdens stor
ten in de Schaar van Ouden Doei het to ta le slikareaal 
binnen de verstoringscontour voor vogels. Het zou 
betekenen dat het slikkengebied ongeschikt is ais 
foerageergebied voor bodem dieretende vogels (met 
name Bergeend en Bonte strandloper). Daarbij d ient 
echter rekening gehouden te worden m et de huidige 
aanwezigheid van baggerschepen op deze locatie. In 
de huidige situatie is de Schaar van Ouden Doei ook 
een locatie waar w ord t gestort (én gewonnen). De 
tota le capaciteit van deze locatie zal t.o.v. de huidige 
situatie en het Nula lternatief niet veranderen. Ais 
gevolg van het storten van aanlegspecie zal daarom 
geen extra verstoring optreden.

Kleine effecten zijn berekend op het bodemleven 
(<i% ) in vergelijk ing m et de huidige bagger- en stort- 
activ ite iten en d it ondanks de grotere baggervolu- 
mes. De stortstrategie die zal worden toegepast bij 
de verru im ing van de vaargeul, waarbij een deel van 
de aanlegspecie niet in de rivier w o rd t teruggestort, 
verklaart d it beperkte effect. Deze tijde lijke  verliezen 
kunnen beschouwd worden ais een beperkt (tijde lijk) 
kwaliteitsverlies van de litorale en sublitorale habita ts/ 
ecotopen (zie Basisrapport Natuur, 6.3).
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Na de verru im ing nemen de jaarlijkse onderhoudsvolu- 
mes ten opzichte van de huidige volumes af zodat dat 
ook de veroorzaakte effecten op bodem dieren afne
men i.v.m. het Nula lternatief (zie Basisrapport Natuur, 
paragraaf 6.4).

In hoofdstuk 3 werd reeds aangegeven dat er reeks 
van vissoorten to t doei w ord t gesteld m iddels de 
geform uleerde instandhoudingsdoelste llingen voor de 
Zeeschelde. De vraag d ient gesteld of een effect op de 
onderw aterbodem  en de bodem dieren in de Beneden- 
Zeeschelde kan eventueel relevant zijn in relatie met 
de to t doei gestelde vissoorten.

Voor de fase van aanleg d ient h ierbij in eerste instantie 
rekening gehouden te worden m et het fe it dat door de 
huidige beperkte w aterkw alite it en door de beperkte 
aanwezigheid van paaigronden van de Schelde een 
aantal van de to t doei gestelde vissoorten in de hui
dige situatie niet voorkom en of slechts zelden worden 
vastgesteld (Vandelannootte, 1998). Een effectanalyse 
voor wat be tre ft b ijkom ende bagger- en stortactiv i- 
te iten in het kader van de verru im ing van de vaargeul 
d ient dan ook in eerste instantie op de langere term ijn 
bekeken te worden (zie bespreking effecten van onder
houd op to t doei gestelde soorten in het kader van de 
vogel- en de habitatrichtlijn).

Effecten van onderhoud op to t doei gestelde  
soorten i.h.k.v. de Vogel- en de H abitatrichtlijn
De effecten op de oppervlakten van voor foeragerende 
vogels belangrijke natuurtypen (slik en schor) 
zijn re latief bescheiden. Voor vogels die voor hun 
voedsel afhankelijk zijn van bodem dieren w ord t ten 
opzichte van het N ulalternatief een klein (positief) 
effect verwacht.

Voor wat be tre ft het onderhoud van de vaargeul 
ge ld t op vlak van een eventuele verstoring van vogels 
dezelfde analyse ais deze die reeds is doorgevoerd
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voor de fase van aanleg. De stortlocatie  aan Schaar van 
Ouden Doei b lijft ook dan immers aan de orde.

Soort t.o .v . N u la lte rn a t ie f

vogeldagen %

Bergeend + 4 / + 5 +0,1 /  + 0 ,3

Bonte s trand loper + 3 / + 4 + 0,1 / + 0,2

ta b e l 5 - 74  V eranderingen in  a a n ta lle n  foe ragerende  

kustvogeis (x 1 0 0 0  voge ldagen) t.o.v. he t 

N u la lte rn a tie f en de h u id ig e  s itu a tie  vaa rgeu l 

in  de Zeeschelde in 2 0 3 0  ais g e vo lg  van 

aa nw ez igh e id  en he t o n d e rh o u d  van de 

verru im de  vaa rgeu l

Effecten van gebruik op to t doei gestelde soorten  
in het kader van de vogel- en de habitatrichtlijn
Conform de m ethodolog ie  en de principes die zijn u it
eengezet in 5.2. w o rd t voor de Zeeschelde volgende 
analyse doorgevoerd voor wat be tre ft verstoring van 
vogels.
• Langs de Zeeschelde v ind t wel enige overlap plaats 

van slik- en schorgebieden m et de verschuivende 
geluidscontouren, waarbij in sommige gevallen niet 
alleen de 45 dB(A) contour (= de gehanteerde drem 
pelwaarde conform  5.2.) over een schor verschuift, 
maar incidentele gevallen ook de hogere geluids- 
klassen. Hier ge ld t echter dat de verschuivingen zeer 
beperkt zijn (maximaal 20 meter). Omdat echter de 
betreffende schorren langs de oostoever doorgaans 
ook (zeer) smal zijn, kan een lokaal effect daarmee 
niet worden uitgesloten. Van de to ta le  oppervlakte 
aan beschikbaar schor bevindt zich maximaal 10 ha 
in een gebied waar de geluidscontouren verschuiven 
(in verband m et het Nulalternatief).

• Langs de Zeeschelde v ind t wel enige overlap plaats 
m et de verschuivende geluidscontouren, waarbij in 
sommige gevallen de 51 dB(A) contour (= de gehan
teerde drem pelwaarde conform  paragraaf 5.2.) over



een slik verschuift. De verschuivingen bedragen ech
ter maximaal io  m.

Zoals reeds aangegeven in paragraaf 5.2. zijn de 
reactiezones voor vissoorten re latief gering. Voor de 
specifieke to t doei gestelde instandhoudingsdoelstel- 
ling-soorten voor het Vlaamse deel van het Schelde- 
estuarium (Adriaensen e.a., 2005a), opgesomd in 
paragraaf 3.2.5 van deze Passende Beoordeling, zijn 
weliswaar geen reactiezones gekend maar de aan
name is dat ze zich in dezelfde g rootteorde bevinden. 
De verwachting is dat het aantal schepen dat door de 
vaargeul gaat niet substantieel zal toenem en, maar 
dat vooral de gem iddelde grootte  van de schepen 
zal toenem en. D it betekent dat voor de verschillende 
soorten de zones waarbinnen een reactie kan op tre 
den niet substantieel zullen toenem en. Daarmee zijn 
de effecten van onderw atergelu id ten gevolge van een 
toegenom en gebru ik van de vaargeul ais gevolg van 
de verruim ing zeer klein.

Tot slot d ient de vraag gesteld o f een effect op de 
onderw aterbodem  en de bodem dieren in de Beneden- 
Zeeschelde zich kan doorverta len naar to t doei gestel
de vissoorten in de instandhoudingsdoelstellingen 
voor het Schelde-estuarium (Adriaensen e.a., 2005a).

De kans op doorvertaaleffecten van verstoring van 
onderw aterbodem  naar vissoorten hangt in de eerste 
plaats af van de ecologie van de beschouwde vissoort. 
Voor trekkende soorten die de Beneden-Zeeschelde 
enkel gebruiken om te trekken naar stroom opwaarts 
gelegen paaigronden (bv. Zeeforel) zijn eventuele 
effecten in de voedselketen t.h.v. de Beneden-Zee
schelde m inder belangrijk.

Overigens kan worden gesteld dat door de verruim ing 
de jaarlijkse onderhoudsvolum es ten opzichte van de 
huidige volumes afnemen en zullen de veroorzaakte 
effecten op bodem dieren afnemen i.v.m. het Nulalter
natief. D it im pliceert dat de verru im ing van de vaargeul 
in de Beneden-Zeeschelde in ieder geval geen verdere 
verslechtering kan geven vanuit een rechtstreekse rela
tie bodem waterecologie naar vissen.

Verschillende anadrome vissoorten die gebruik maken 
van brakwatergebieden zoals de Beneden-Zeeschelde 
(Fint, Elft, Spiering) voeden zich overigens met zoö
plankton en niet met organismen die gefilterd worden 
van de onderw aterbodem .

5.2.3 Effecten op systeemniveau
Vooral voor de Zeeschelde werden instandhoudings
doelstellingen naast een habitat- en soortbenadering 
tevens vanuit een systeembenadering opgesteld (Adri
aensen e.a. 2005a) (zie paragraaf 3.2.5.). De effecten op 
systeemniveau z itten  in belangrijke mate reeds vervat 
in de ingeschatte effecten op de kw a lite it van de habi
tats zoals hoger beschreven in d it hoofdstuk.

Hieronder worden aanvullend met de hoger gegeven 
beschouwingen de belangrijkste procesmatige effec
ten van de verru im ing van de vaargeul weergegeven 
en zoveel m ogelijk  gerelateerd aan de instandhou- 
dingsdoelstellingen-procespa ra meters opgegeven 
door Adriaensen e.a. (2005a).

Het tem peren van de (hydro)dynamiek is ais doelste l
ling voor de Zeeschelde naar voren geschoven (Adri
aensen e.a., 2005a).
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Wat dat be tre ft is de conclusie in hoofdstuk 8 (Water) 
u it het hoo fd rapport MER van belang waarbij voor het 
pro ject verruim ing gesteld w ord t dat:

'De gevolgen van de verruiming voorde waterstanden, 
zoutdynamiek (ligging van de overgangen tussen zoute, 
zoete en brakke zones) en slibdynamiek (ligging van het 
turbiditeitsmaximum) blijken in alle gevallen beperkt te 
zijn. Ze zijn veel kleiner dan de gevolgen van de autonome 
ontwikkelingen. Bovendien zijn de berekende veranderin
gen ook veel kleiner dan de natuurlijke fluctuaties in het 
systeem. De effecten op de slibdynamiek zijn daarbij iets 
belangrijker dan de effecten op de waterstanden en de 
zoutdynamiek. De verruiming heeft dus geen significant 
o f een zeer beperkt effect op de onderzochte parameters.'

Adriaensen e.a. (2005a) schuiven specifieke instand- 
houdingsdoelste llingen naar voren met betrekking 
to t zuurstofconcentratie (> 5 m g/l in zomerhalfjaar;
> 6 m g/l in w interhalfjaar) en het gehalte aan opgelost 
silicium (Dsi > 0.15 m g/l). A lhoewel het m ilieueffectrap- 
po rt geen specifieke effectvoorspellingen doorvoerde 
voor deze parameters kan er wel een inschatting van 
effecten plaatsvinden. Zuurstofconcentraties mogen 
aangenomen worden gerelateerd te zijn aan de evo
luties van zwevende stofconcentraties. In het Vlaamse 
gedeelte van het Schelde-estuarium is de slibfractie 
immers aanzienlijk en kan ze de opgeloste zuursto f
concentratie beïnvloeden. Zowel in de aanlegfase ais 
bij onderhoud van de vaargeul worden verhoogde 
effecten van zwevende stofconcentraties voorspeld 
vergeleken m et het Nulalternatief. D it effect is in de 
fase van aanleg u itgedrukt ais een toename van de 
beperking in doorzicht met 5 to t 10 cm bovenop 
de huidige diepte van 20 to t 60 cm die nu in het
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stroomafwaartse gedeelte van het Vlaamse Schelde- 
estuarium ais troebel kan worden beschouwd. Op de 
m iddellange en lange te rm ijn  w ord t d it u itgedrukt 
ais een toename van 5 to t 10% in het diepteprofie l 
m et beperkt doorzicht. In de Beneden-Zeeschelde is 
de slibconcentratie dus al zo g root dat een eventuele 
verandering van de slibconcentratie slechts to t een 
geringe verandering in het (gem iddeld) doorzicht zal 
leiden.

Het gehalte aan opgelost silicium in de Schelde w ord t 
in belangrijke mate bepaald door de schoroppervlak- 
ken. Zoals eerder aangegeven zal de Scheldever- 
ru im ing nauwelijks invloed hebben op het to ta le 
schorareaal. Voor zover d it, in zeer beperkte mate, op 
de lange term ijn  wel het geval is d ient hier rekening 
gehouden te worden met de inrichting van grote 
oppervlakken schor in Vlaanderen in datzelfde tijds
perspectief (zie hoger). Concluderend ge ld t dus dat 
het pro ject 'Verruim ing vaargeul' niet geacht w ord t 
effecten teweeg te brengen op de opgeloste silicium- 
concentraties.





6  Beoordeling effecten

6.1 Inleiding tot het beoordelingskader
Het beoordelingskader m oet conform  zijn met de 
geest van de H abita trichtlijn . Passende Beoordelingen 
gebruiken de voor de betrokken Speciale Bescher
mingszones opgestelde Instandhoudingsdoelste llin- 
gen ais referentie.

Bij het vaststellen van de significantie spelen drie ele
menten een rol:
• De staat van instandhouding in vergelijk ing met de 

instandhoudingsdoelste llingen voor het gebied;
• De ernst en omvang van de vastgestelde effecten 

die op de Speciale beschermingszones inwerken 
tengevolge van het project;

• De invloed van cumulatieve effecten.

Op deze vier elementen van het beoordelingskader 
w ord t eerst nader ingegaan en daarna worden deze 
elementen gebru ik t voor de beoordeling van de effec
ten op de Speciale Beschermingszones.

6.1.1 Beoordeling effecten in het licht van 
de instandhoudingsdoelstellingen

Een eerste aspect van de Passende Beoordeling is dat 
effecten dienen te worden beoordeeld ten aanzien 
van een wenselijkheidsbeeld van ontw ikke ling van het 
betreffende habitat- en Vogelrichtlijngebied. Een der
ge lijk  wenselijkheidsbeeld kan daarbij sterk afw ijken 
van de huidige situatie en in sterke mate gebaseerd 
zijn op (theoretische) inzichten over de noodzake
lijke groo tte  van arealen van (aangemelde) Europese 
habitats of oppervlakten van vogelleefgebieden van 
(aangemelde) soorten ter realisatie van de gunstige
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staat van instandhouding. Instandhoudingsdoelste l
lingen -  op die wijze u itgedrukt -  zijn doorgaans 
gekenm erkt door een ruim telijke verta ling die inzicht 
geeft over waar, welke doelen dienen te worden gere
aliseerd. Vanuit die invalshoek d ient een doorgevoerde 
beoordeling van een plan of pro ject na te gaan in 
welke mate het bereiken van de gunstige staat (voor 
habitats en soorten) w ord t gehypothekeerd. In geval 
dat sprake is van een ongunstige staat (van habitats of 
soorten) w ord t elk bijkom end negatief effect ais signi
ficant beoordeeld, zonder dat daarbij drempelwaarden 
worden gehanteerd om effecten in klassen onder te 
verdelen.

Hoofdstuk 3 maakt du ide lijk  dat zowel voor Nederland 
ais voor Vlaanderen er bepaalde soorten en habitats 
zijn waarbij de gestelde instandhoudingsdoelstellingen 
m om enteel niet worden bereikt. B ijkomende nega
tieve effecten voor deze specifieke soorten en habitats 
dienen, in de zin zoals hoger gesteld, ais significant te 
worden beoordeeld.

De instandhoudingsdoelste llingen voor de Wester- 
schelde zijn om schrijvingen van de gewenste on tw ik 
kelingen van de hab ita ttypen en soorten waarvoor de 
Westerschelde in het kader van Natura 2000 is aange
wezen. Toetsing kan rechtstreeks gebeuren aan deze 
gewenste ontw ikke lingen per soort o f habitattype.

De instandhoudingsdoelste llingen voor het totaal van 
de Zeeschelde zijn ruim er dan deze voor de specifieke 
Speciale beschermingszones, en zijn een omschrijving 
de gewenste omvang van de populaties voor soorten



en omvang van habitats om een gunstige staat van 
instandhouding te bereiken. Deze gunstige staat van 
instandhouding is bepaald op basis van een w eten
schappelijke analyse op het systeem functioneren 
in het Schelde-estuarium. Toetsing kan gebeuren in 
relatie to t de doelstellingen per soort en habitat. De 
systeem ontw ikkeling is hiermee in belangrijke mate 
inherent getoetst.

6.1.2 Beoordeling effecten in het licht van 
de huidige situatie

Een tweede aspect van beoordeling is om na te gaan 
welke omvang van effect verwacht kan worden ten 
aanzien van het huidige areaal van de voorkom ende 
(en aangemelde) Europese habitats of het huidige 
voorkomen/areaal van vogels/vogelleefgebieden 
van voorkom ende (aangemelde) vogelsoorten. Dit 
ingeschatte effect kan vervolgens worden u itgedrukt 
ais een procentuele verandering. Aan onderscheiden 
effectklassen kan daarbij een oordeel worden gekop
peld (b ijvoorbeeld <1% = niet significant; tussen 1% en 
5% = significantie afhankelijk van context; >5% verlies 
= significant effect). Deze werkwijze is zinvol indien 
ecologische doelstellingen of instandhoudingsdoel
stellingen zijn u itgedrukt in termen van het huidige 
voorkom en van habitats (bv. 'behoud oppervlakte en 
kw alite it van het habitat') o f leefgebieden van soorten 
(bv. 'behoud oppervlakte en kw alite it leefgebied'), maar 
gaat niet meer op ais de huidige situatie onder het 
instandhoudingsdoel is gezakt. In dat geval ge ld t auto
matisch een hersteldoel.

In deze Passende Beoordeling zijn de onderscheiden 
effectklassen, die eerder zijn toegepast bij de beoor
deling van de effecten van de aanleg van Maasvlakte 
2, richtinggevend geweest voor een (eerste) oordeel. 
Andere overwegingen zijn echter steeds doorslagge
vend bij het u ite indelijke oordeel.
De overwegingen die daarbij een rol spelen zijn onder 
andere de doelste lling voor de soort o f habitat in het

Natura 2000-gebied (huidige omvang handhaven of 
herste l/ontw ikkeling), staat van instandhouding (lan
de lijk  en per gebied), de relatieve bijdrage van het 
gebied aan het landelijk doei, de landelijk opgave voor 
de betreffende soort o f habitat. Effectvoorspellingen 
worden in de meeste gevallen voorzien van onzeker
heidsmarges. Op grond van voorzorgsbeginsel w ord t 
bovengenoemde toetsing steeds gedaan aan de hand 
van de meest negatieve waarde in de verm elde band
breedte.

6.1.3 Cumulatieve effecten
Vanuit de Europese regelgeving inzake de H abitatricht
lijn w ord t explic ie t aangegeven dat het effect van een 
plan o f pro ject in com binatie gezien m oet worden van 
andere (relevante) plannen o f projecten: 'Voor elk plan 
o f project da t niet direct verband houdt met o f nodig is 
voor het beheer van het gebied, m aar afzonderlijk o f in 
combinatie met andere plannen o f projecten signifi
cante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een 
Passende Beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het 
gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoel
stellingen van dat gebied. Gelet op de conclusies van de 
beoordeling van de gevolgen voor het gebied en onder 
voorbehoud van het bepaalde in lid  4, geven de bevoegde 
nationale instanties slechts toestemming voor het plan o f 
project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het 
de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet 
zal aantasten en nadat z ij in voorkomend geval inspraak
mogelijkheden hebben geboden.'

Dit vereiste om effecten van een plan o f pro ject te 
onderzoeken in com binatie met andere plannen of 
projecten is overgenomen in de hierop betrekking 
hebbende wetgeving voor Nederland en Vlaanderen. 
Voor Nederland be tre ft d it artikel i ç f  van de Natuurbe
scherm ingswet; voor Vlaanderen betre ft d it in artikel 
36ter (par. 3 - 6 )  van het Decreet Natuurbehoud.
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Het is hier ook relevant het gestelde in de Pas
sende Beoordeling (Vogel- en Habitattoets) u it het 
strategische m ilieueffectenrapport voor de O ntw ik- 
kelingsschets 2010 aan te halen. In het strategische- 
m ilieueffectenrapport is het s tandpunt ingenom en 
dat de niet op natuurbehoud gerichte delen van een 
gemengd plan o f pro ject afzonderlijk passend beoor
deeld moet worden. Tegelijkertijd is daarin gesteld dat 
« ... de Passende Beoordeling voorde maatregelen tot 
verruiming dient te worden geplaatst in de context van 
het integrale maatregelenpakket voor veiligheid, toegan
kelijkheid en natuurlijkheid... ».'lo)

Tussen Nederland en Vlaanderen bestaat verschil 
van inzicht over het al dan niet meebegroten van de 
(positieve) effecten van natuurmaatregelen bij de toe t
sing van cumulatieve effecten. Bij de bespreking voor 
Nederland en Vlaanderen w ord t daarom apart op de 
gevolgde aanpak ingegaan.

6.2 Beoordeling Nederland

6.2.1 Beoordeling op basis van effectbepa- 
lingen (hoofdstuk 5)

1. H abitattypen
Oppervlakte. Uit het in tabel 5-1 gepresenteerde over
zicht b lijk t dat onder invloed van de aanleg, de aanwe
zigheid en het onderhoud van de verruim de vaargeul 
op de korte term ijn  (2010) geen- en op de m iddellange 
term ijn  (2015-2030) zeer kleine effecten op de opper
vlakten van de voor de Westerschelde & Saeftinge 
aangemelde hab ita ttypen zijn te verwachten. In alle 
gevallen gaat het om veranderingen die m inder dan 
0,5% bedragen. In fe ite  be tre ft het een klein verlies 
vanhabita ttype 1130 (estuaria) van maximaal 0,1%
(17 ha) van het totaal. D it komt ten goede aan de

io)Vogel- en habitattoets van ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, para
graaf 5.2
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schortypen (habita ttype 1310/1320/1330), waarvan de 
oppervlakte m et maximaal 0,5% toeneem t. De tota le 
oppervlakte van het Natura 2000-gebied verandert 
niet. Ondanks de ais zeer ongunstig beoordeelde staat 
van instandhouding van hab ita ttype 1130 én het fe it 
dat er in de Westerschelde een verbeterdoelste lling 
geldt, w o rd t het verlies van d it hab ita ttype ais niet sig
nificant beoordeeld, omdat:
• het om een klein verlies aan ecologisch m inder 

waardevolle, hoogdynamische ecotopen gaat;
• binnen het hab ita ttype 1130 ais gevolg van het pro

je c t de oppervlakte ecologisch waardevol laagdy
namisch gebied ten opzichte van het N ulalternatief 
m et 1,7 to t 4,5% toeneem t.

Kwaliteit. De kw alite it van de aangemelde habitat- 
typen is afgemeten aan de criteria: 1) de ligging van 
de zoutgrad iënt, u itgedrukt ais de verhouding zout 
en brak gebied binnen hab ita ttype 1130, 2) de tota le 
oppervlakte laag dynamisch gebied binnen habi- 
ta ttype  1130 en 3) de verdeling van schorren over 
de zoutgrad iënt, u itgedrukt ais de verhouding tus
sen de oppervlakte zout en brak schorgebied en 4) 
w ater(bodem )kw alite it, u itgedrukt ais de concentraties 
nutriënten en m ilieuvreem de stoffen. De voorspelde 
korte term ijn  en m iddellange term ijn  effecten van de 
verru im ing op de kw a lite it van hab ita ttypen in de Wes- 
terschelde zijn samengevat in tabel 6-1.



Parameter absolute verandering t.o.v. Nulalternatief relatieve verandering t.o.v. Nulalternatief (%)
201 0 2 0 1 0 /2 0 1 5 2 0 1 0 2 0 1 0 /2 0 1 5

verhoud ing o p p .z o u t/b ra k  1130 +0,10 -0 ,23 /+0 ,01 +1,7 -3 ,8 /+ 0 ,2

opp. 1130 laag dynam isch (ha) -43 + 109 /+ 284 -0,7 +1 ,7 /+ 4 ,5

verhoud ing opp. z o u t/b ra k  schor +0,01 -0 ,0 0 /-0 ,0 1 +1,6 - 0 ,4 / - 0 ,8

w a te r(b o de m )kw a lite it 1 geen o f verw aarloosbaar e ffect

ta b e l 6 -1  E ffecten van de aan leg , aanw ezighe id , o n d e rh o u d  en h e t g e b ru ik  van h e t V o o rkeu rsa lte rn a tie f vo o r de ve rru im in g  op  

de k w a lite it  van h a b ita tty p e n  in  de W esterschelde ten opz ich te  van h e t N u la lte rn a tie f

Er zijn, in vergelijk ing m et het Nulalternatief, kw alita
tieve effecten te verwachten die niet nui o f verwaar
loosbaar zijn:
• Zowel op de korte te rm ijn  ais op de m iddellange 

term ijn  treden in beide alternatieven ten opzichte 
van het Nula lternatie f veranderingen op in de ver
houding tussen zout en brak gebied, zowel voor 
hab ita ttype 1130 ais voor de schortypen. Deze ver
anderingen zijn het gevolg van het verschuiven van 
de (hele) zoutgrad iënt van maximaal enkele honder
den meters. Gezien de grote natuurlijke variab ilite it 
van de salin ite it in de Westerschelde (zie Hoofdrap
port M ilieueffectrapport, hoofdstuk 8 en het Basis
rapport Zoutdynam iek) worden deze verschuivingen 
ais niet significant beschouwd.

• Daarnaast treden veranderingen op in de berekende 
oppervlakte laag dynamische ecotopen (sublitoraal 
en litoraal). Op de korte term ijn , d irect na aanleg van 
de verruim de vaargeul, be tre ft het een afname van 
ruim 40 ha, hetgeen 0,7% van de to ta le  oppervlakte 
laagdynamisch gebied in de Westerschelde is. Van
wege de tijde lijkhe id  van het effect en vanwege de 
waargenomen locaties waar deze effecten optreden 
(randen van platen, zie ook figuur 5-2) worden deze 
effecten, ook in het licht van de ais zeer ongunstig 
beoordeelde staat van instandhouding van habi- 
ta ttype  1130 ais niet significant beschouwd. Op de 
m iddellange te rm ijn  neemt de oppervlakte laagdy

namisch gebied ten opzichte van het N ulalternatief 
toe, hetgeen ais een positie f effect w o rd t beoor
deeld.

2. Soorten
Ais gevolg van de aanleg van de verruim de vaargeul 
zijn op de korte term ijn  negatieve effecten (2010) voor 
een drietal, in het on tw erpbeslu it opgenom en in d it 
gebied n iet-broedende vogelsoorten berekend (ture
luur, zwarte ru iter en groenpootru iter). De effecten 
zouden het gevolg kunnen zijn van kleine verande
ringen in de ge tijam plitude, ais gevolg waarvan de 
gem iddelde stroomsnelheid iets toeneem t (met onge
veer 1 cm/s). H ierdoor kan aantasting van het voor 
deze soorten belangrijke luwe en daarom potentieel 
slibrijke en lang droogvallende gebied optreden. De 
effecten zijn begroot op 4,8% van de to ta le  populatie 
in het Natura 2000-gebied (zie tabel 6-2). Het voor
spelde effect (waarvan het n iet geheel zeker is dat het 
optreedt) is tijde lijk , om dat door het storten op plaat
randen ook weer oppervlakte geschikt foerageerge
bied w ord t gecreëerd.
Het effect w ord t ais n iet significant beoordeeld om de 
volgende redenen:
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S o o r t

t . o . v .  N u l a l t e r n a t i e f

versch il t .o .v . N u la lte rn a t ie f %  v a n  to ta a l

2010 2015 2010 2015

V o g e lr ich tlijn : n ie t broedvogels (1.000 vogeldagen)

Bergeend 0 +103 0 + 6 ,6

B on tbekplev ier 0 +22 0 +2 ,8

Bonte strand loper 0 +124 0 +2 ,8

G roenpoo tru ite r -2 0 -4,8 -0,3

Kanoet 0 +12 0 + 6 ,8

Rosse g ru tto 0 +23 0 + 6 ,4

Tureluur -15 -1 -4,8 -0,3

W ulp 0 + 6 4 0 + 6 ,6

Z ilve rp lev ie r 0 +33 0 + 6 ,5

Zw arte  ru ite r -5 0 -4,8 -0,3

V o g e lr ich tlijn : broedvogels (aantal broedparen)

V isd ie f 0 -4 0 -0,3

ta b e l 6 -2  K orte  en m id d e lla n g e  te rm ijn  e ffecten  op  soo rten  m e t een in s ta n d h o u d in g sd o e l in  h e t N a tu ra  2 0 0 0 -g eb ied  

W esterschelde & S ae ftinge

• Het effect is tijde lijk ;
• Er zijn voldoende u itw ijkm oge lijkheden in het Del

tagebied (Oosterschelde) in het geval er een tijde lijk  
effect op de beschikbaarheid van geschikt foera- 
geergebied optreedt;

• De landelijke staat van instandhouding van de soor
ten is gunstig.

Op de m iddellange term ijn  (2015) worden negatieve 
effecten op enkele n iet-broedende vogels en één 
broedvogelsoort verwacht. Aan de effecten op de 
n iet-broedende vogelsoorten groenpootru iter, tu re 
luur en zwarte ru iter lig t hetzelfde effectmechanisme 
ten grondslag ais hiervoor besproken voor de korte 
term ijn  effecten. In 2015 zijn de effecten ten opzichte 
van het N ulalternatief echter aanmerkelijk geringer en 
bedragen, afgezet tegen het totaal voor het Natura

2000-gebied niet meer dan 0,3%. D it effect w ord t ais 
niet significant beschouwd. Negatieve effecten op 
broedende visdieven zijn het gevolg van een afname 
in het doorzicht door de voorspelde toename van het 
slibgehalte in het water in het ooste lijk deel van de 
Westerschelde. Het effect is begroot op een afname 
van 4 broedparen in de in het Verdronken Land van 
Saeftinge broedende visdieven, hetgeen overeenkomt 
m et 0,3% van het to ta le aantal. Ook d it effect w o rd t ais 
niet significant bestempeld.

Niet opgenom en in de tabel zijn de effecten ais gevolg 
van het toegenom en gebruik van de verruim de vaar
geul. H iervoor ge ld t dat deze, zonder het nemen van 
additionele m itigerende maatregelen niet zijn u it te 
sluiten. Het gaat daarbij om de voorspelde toegeno
men kans op het optreden van aanvaringen, ais gevolg
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waarvan voor de natuur schadelijke stoffen kunnen 
vrijkom en. Het is met de beschikbare kennis niet goed 
m ogelijk  gebleken de kans dat deze effecten optreden 
te schatten en de aard en omvang van de effecten in 
het geval een calam iteit optreedt. Voorzichtigheids
halve moeten deze effecten dus ais significant worden 
beoordeeld.

3. Natuurw etenschappelijke betekenis 
en natuurschoon

Omdat het pro ject Verruim ing vaargeul geen of zeer 
beperkte effecten op de to ta le  oppervlakte en de 
kw a lite it van schorren zal hebben, kunnen negatieve 
effecten op kenmerkende waarden die daarmee 
samenhangen, zoals de geom orfo logische proces
sen, de zoet-zoutgradiënt, alsmede het voorkom en en 
aantal vindplaatsen van de aan schorren gebonden 
plantensoorten worden uitgesloten. Ook het natuur
schoon van het Verdronken land van Saeftinge zal niet 
w orden aangetast. Eventuele effecten op vogels zijn 
hiervoor besproken en beoordeeld.

6.2.2 Cumulatieve beschouwingen
Bij het onderzoek naar cum ulatie van effecten zijn con
form  eerder onderzoek drie verschillende situaties te 
onderscheiden (zie onder andere Vertegaal, 2006; Hei
nis e.a., 2007):
• Voor die soorten en habitats waarop significant 

negatieve effecten optreden, zijn de effecten van 
andere plannen projecten en handelingen n iet meer 
van belang voor de vraag o f het pro ject afzonderlijk 
of in com binatie m et andere plannen, projecten of 
handelingen significante gevolgen kan hebben voor 
het gebied. Immers: binnen het pro ject moeten dan 
oplossingen worden gezocht om voor het significant 
negatieve effect te m itigeren of te compenseren.

• Voor habitats en soorten waarop geen of verwaar
loosbare effecten optreden, zijn de effecten van 
andere plannen en projecten niet van belang.

Immers: effecten die nui of bijna nui zijn, kunnen 
door cumulatie met andere plannen, projecten of 
handelingen noo it 'u itg roe ien ' to t effecten die aan 
d it pro ject toe te rekenen zijn. De effecten van de 
andere plannen, projecten of handelingen zijn of 
veel groter (significant o f niet significant) of zijn ook 
nui of bijna nui.

• Bij het optreden van kleine, maar niet significante 
effecten is het onderzoek van mogelijke cumulatie 
dus het meest van belang. H ierbij is steeds nage
gaan of deze kleine effecten, samen met effecten 
van andere plannen, projecten of handelingen, zou
den kunnen leiden to t significante effecten.

Bij het opstellen van de lijst met 'andere' plannen, 
projecten en handelingen is gekeken naar (recente) 
ju risprudentie  en richtlijnen over het onderzoek naar 
cumulatieve effecten, zoals vereist volgens de Natuur
bescherm ingswet. Op basis daarvan zijn de volgende 
uitgangspunten geform uleerd voor het selectieproces:
• het m oet gaan om plannen, projecten en han

delingen, waarvan niet op voorhand kan worden 
uitgesloten dat ze effecten veroorzaken op de 
instandhoudingdoelste llingen van soorten en habi
tats in Natura 2000-gebieden waar effecten kunnen 
optreden ais gevolg van de verru im ing van de vaar
geul van de Westerschelde;

• het m oet gaan om plannen, projecten of handelin
gen die ofwel onlangs zijn uitgevoerd en waarvan 
de effecten nog 'na-ijlen', o f waarvoor de ru im telijke 
p lanvorm ingprocedure reeds is gestart en waarvan 
m et enige zekerheid gesteld kan worden dat deze 
daadwerkelijk u itgevoerd zullen worden.

Voor de cum ulatie van negatieve effecten op de 
beschermde natuur van Westerschelde & Saeftinge 
zijn de volgende projecten, plannen en handelingen 
nader onderzocht:
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• voo rtze tting  m orfologische ontw ikke ling ais gevolg 
van eerdere projecten (waar onder verruim ing
en inpolderingen) in com binatie m et autonom e 
(natuurlijke) ontw ikke ling;

• d ijkverbeteringen langs de Westerschelde;
• ontw ikke lingen in de zandw inning in de Wester- 

schelde;
• eventuele aanleg van Containerterm inal in haven 

van Vlissingen (Westerschelde Container Terminal);
• storten van havenslib u it de Westerscheldehavens;
• visserij op garnalen en tong '1'1'.

Plannen, projecten en handelingen met positieve 
effecten op de beschermde natuur zijn niet meege
nomen bij de beoordeling van cumulatieve effecten. 
Dit zou bij cumulatie kunnen werken ais een soort 
compensatie van negatieve effecten (door andere oor
zaken). D it is onzes inziens niet de intentie  van art. i ç f  
van de Natuurbescherm ingswet. Het gaat om de vo l
gende plannen en projecten:
• maatregelen ter verbetering van de w aterkw alite it;
• natuurontw ikke ling in het m iddengebied van de 

Westerschelde (natuurontw ikke lingspro ject u it de 
Ontwikkelingsschets 2010);

• natuurontw ikke ling Hedwigepolder;
• projecten u it het natuurcom pensatieprogram m a na 

de tweede verdieping van de Westerschelde.

V oortzetting  morfologische ontw ikkeling  
Westerschelde
De m orfologische ontw ikke ling in de Westerschelde 
is het gevolg van natuurlijke factoren (w.o. zeespie- 
gelrijzing) en ingrepen door de mens in het nabije 
(laatste verdieping) en het verdere verleden (verbreken 
verbindingen tussen Oosterschelde en Westerschelde,

n )M e t eventuele cumulatie van de effecten van de verruiming en effecten van de 
visserij op kokkels wordt geen rekening gehouden, omdat de kokkelvisserij een 
vergunningsplichtige activiteit in het kader van de Natuurbeschermingswet is.
Dit betekent dat alleen een vergunning kan worden afgegeven ais beschermde 
natuurwaarden niet worden aangetast. Het effect zou dus nui o f verwaarloosbaar 
moeten zijn.
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aanplanten Engels slijkgras, grote en kleine inpo lde
ringen, etc.). Al deze factoren hebben to t de huidige 
m orfo log ie  van de Westerschelde geleid en liggen ten 
grondslag aan de nog steeds voortgaande on tw ikke
ling. Vanwege het fe it dat effecten van ingrepen in 
het algemeen over langere tijd  doorwerken (decennia) 
is het niet goed m ogelijk  onderscheid te maken tus
sen de effecten van afzonderlijke menselijke ingrepen 
en de gevolgen van natuurlijke ontw ikke lingen (zie 
bijvoorbeeld laatste MOVE-rapportage: van Eck& 
Holzhauer, 2007). Cumulatie van de effecten van de 
verru im ing w ord t daarom afgezet tegen '(autonome) 
voo rtze tting  van de m orfologische ontw ikke ling ' waar 
zowel de effecten van natuurlijke ontw ikke lingen ais 
door de mens beïnvloede ontw ikke lingen onderdeel 
van uitmaken.

In de Westerschelde is vanaf 1959 de oppervlakte 
van platen redelijk stabiel gebleven, maar heeft een 
substantiële afname van de oppervlakten van slik
ken en schorren plaatsgehad. D it is het gevolg van de 
veranderingen van het Sloegebied (afname m et ruim 
700 hectare), de on tw ikke ling van industrieterrein bij 
de Paulinapolder (afname m et ruim 150 hectare) en de 
inpolderingen ter hoogte van de Appelzak in het uiter
ste oosten van de Westerschelde (afname met ruim 
900 hectare). Kort voor de onderzochte periode heeft 
de afdam m ing van de Braakman plaatsgevonden en is 
al een deel van het Sloegebied veranderd in industrie
gebied.

Naast de ontw ikke lingen van het areaal is ook de ver
deling van het areaal over de verschillende ecotopen- 
klassen veranderd. Deze verandering kan nog niet 
worden gekwantificeerd voor de slikken. Voor de pla
ten zijn tw ee ontw ikke lingen van belang:
• de platen zijn hoger geworden, zodat de droogval- 

percentages zijn toegenom en;
• het areaal hoogdynamische plaat is toegenom en ten 

koste van het areaal laagdynamische plaat.



De com binatie van deze twee ontw ikke lingen heeft 
ertoe geleid dat per saldo een afname van het areaal 
ecologisch waardevolle laagdynamische, relatief laag 
gelegen platen is opgetreden.

De verwachting is dat de geschetste on tw ikke ling van 
het aaneengroeien en hoger worden van platen zich 
doorzet én dat de tota le oppervlakte van slikken en 
schorren in het ooste lijk deel van de Westerschelde 
achteruitgaat. Doorvertaald naar soorten betekent d it 
vooral een negatieve autonom e ontw ikke ling voor 
steltlopers die immers foerageren op laagdynamische 
droogvallende gebieden (slikken en laagdynamische 
delen van platen).
Zoals hiervoor is uiteengezet worden er op de korte en 
m iddellange term ijn  geen o f verwaarloosbare nega
tieve effecten van de verru im ing op de oppervlakten 
laagdynamisch gebied voorspeld. Op de m iddellange 
te rm ijn  worden ook geen negatieve effecten op ste lt
lopers voorspeld; het is zelfs niet ondenkbaar dat posi
tieve effecten optreden. Op de korte en m iddellange 
te rm ijn  w ord t versterking van de negatieve autonom e 
ontw ikke ling van de staat van instandhouding van 
het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinge 
ais gevolg van de verru im ing van de vaargeul dus niet 
verwacht.

Dijkverbeteringen langs de Westerschelde
In 1997 is het Projectbureau Zeeweringen begonnen 
m et het verbeteren van de d ijkbekledingen langs de 
Westerschelde. Bij deze werkzaamheden kan zeer 
lokaal enig habitatverlies optreden door de zeewaartse 
verschuiving van de buitenteen van de dijk. De ver
schuiving beperkt zich echter to t hoogstens enkele 
meters en landwaartse verschuiving kom t ook voor.
Op basis van ontw erpnota 's is voor hab ita ttype 1130 
een toenam e berekend van 0,24 hectare (0,001%). 
Daarnaast is er ook nog een deel van het areaal ais 
'onbekend' geclassificeerd. Slechts op 1 locatie is in 
dat geval sprake van verlies aan areaal (0,23 ha), in alle

andere gevallen is sprake van u itb re id ing  van areaal 
'onbekend'. Zelfs ais d it verlies to t hab ita ttype 1130 
gerekend w ord t le id t d it in totaal to t 0,1 hectare toena
me van areaal hab ita ttype 1130. Cumulatie m et nega
tieve effecten van de verruim ing op de oppervlakte 
van hab ita ttype 1130 kunnen dus worden uitgesloten.

Bij het verbeteren van de d ijkbekledingen kan daar
naast verstoring van in de nabijheid foeragerende 
vogels optreden. Cumulatie met eventuele verstorings- 
effecten van de aanleg- en sto rtactiv ite iten  kan w or
den uitgesloten, aangezien deze ó f ais verwaarloosbaar 
zijn geschat (vogels) ó f betrekking hebben op soorten 
(Gewone zeehond) die niet zullen worden verstoord 
door de werkzaamheden aan de dijken.

O ntw ikkelingen in de zandwinning  
in de Westerschelde
Het huidige beleid voor zandw inning in de Wester- 
schelde w ord t thans onderw orpen aan een kritische 
analyse. D it zou kunnen resulteren in een afbouw  van 
de zandw inning, om de invloed ervan op de g roo t
schalige zandbalans van de Westerschelde te beper
ken, waarbij zou gestreefd worden naar een afbouw  
van de zandw inning tegen 2011. Een gezamenlijk 
Vlaams/Nederlands besluit hierover is nog niet geno
men. Geconstateerd kan worden dat zandw inning een 
belangrijke rol speelt bij de lange term ijn  ontw ikkeling 
van de Scheldebodem (zie Basisrapport M orfologie) en 
het beoordelen van de veranderingen ten gevolge van 
de autonom e ontw ikke ling.

Het effect van de zandw inning is verdisconteerd in 
de bodem veranderingen die vanuit de morfologische 
studie zijn toegeleverd (zie Basisrapport M orfologie) 
en die gebru ikt zijn om de bodems voor 2030 (en 2015) 
te construeren. Bij de m orfologische berekeningen van 
de autonom e ontw ikke ling is het huidige zandw in- 
ningbeleid doorgezet. Het be tre ft een w inn ing van 2 
m iljoen m3 zand per jaar in de Westerschelde. De in
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deze Passende Beoordeling bepaalde morfologische 
effecten van de verru im ing kunnen daarom niet Ios 
worden gezien van de huidige zandw inpraktijk .

Cumulatie van effecten heeft betrekking op de met 
zandw inning gepaard gaande overvloeiverliezen en 
de toenam e van het slibgehalte in de het water. Ervan 
uitgaande dat het te w innen zand evenveel slib bevat 
ais het materiaal dat bij de aanleg- en het onderhoud 
van de vaargeul w ord t opgebaggerd en gestort, dan 
komt ais gevolg van zandw inning in een 'w orst case' 
schatting jaarlijks maximaal de he lft van de hoeveel
heid slib vrij die ais gevolg van de bagger- en stortacti- 
v ite iten van de verru im ing vrijkom en. D it betekent dat 
de slibconcentratie maximaal met 1,8% (cumulatief) 
toeneem t in plaats van m et 1,2% (verruim ing). Ook met 
een dergelijke verhoging is het onwaarschijn lijk dat 
indirecte effecten op habitats (aanslibbing van schor
ren) of op soorten (verm inderde beschikbaarheid of 
'vangbaarheid ' voedsel) van de Westerschelde zullen 
optreden.

Aanleg Containerterm inal in haven van 
Vlissingen (Westerschelde Container Terminal)
Ais de Westerschelde Container Terminal w o rd t aange
legd zal daarmee ca. 90 ha hoogdynamisch litoraal en 
sublitoraal van hab ita ttype 1130 (estuaria) perm anent 
verloren gaan. Voorspeld is dat door de verru im ing op 
de m iddellange term ijn  de oppervlakte van habitat- 
type 1130 m et maximaal 17 ha zal afnemen, om dat de 
oppervlakte aan schortypen m et dezelfde hoeveelheid 
toeneem t. In tegenste lling to t de aanleg van de Wes
terschelde Container Terminal gaat ais gevolg van het 
pro ject Verruim ing vaargeul geen ha aan beschermd 
natuurgebied verloren, maar gaat het om een verschui
ving tussen hab ita ttypen. Wel be tre ft het, net ais bij de 
aanleg van de Westerschelde Container Terminal een 
verlies van hoogdynamisch gebied. Het pro ject Verrui
m ing vaargeul voegt aan het oordeel van de effecten 
van de aanleg van de Westerschelde Container
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Terminal niets toe, om dat m et het pro ject niet alleen 
een beperkte oppervlakte hoogdynamisch gebied ver
loren gaat, maar ook een veelvoud daarvan aan laag 
dynamisch gebied ontstaat. De verbeterdoelste lling 
voor hab ita ttype 1130 heeft betrekking op de on tw ik 
keling van laag dynamische estuariene natuur.

Storten van havenslib
De havens langs de Westerschelde worden onderhou
den door jaarlijks ongeveer 4,2 M m 3 aan aangeslibd 
materiaal in de Westerschelde terug te storten (huidige 
vergunningen). Het be tre ft re latief slibrijk materiaal 
(circa 50% slib) dat op verschillende locaties w ord t 
gestort die alle dieper dan 5 meter zijn gelegen. De 
to ta le  hoeveelheid slib die op deze wijze jaarlijks in de 
Westerschelde terecht kan komen, bedraagt 2,1 M m 3. 
D it is meer dan 10 maal zoveel ais de hoeveelheid die 
bij het storten van aanleg- en onderhoudsspecie van 
de verru im ing (mogelijk) vrijkom t. Bij het storten van 
d it havenslib kunnen dezelfde e ffecttypen worden 
verwacht ais bij het storten van de aanleg- en onder
houdsspecie. Het belangrijkste effect be tre ft de extra 
vertroebeling van het water ais gevolg waarvan de 
primaire productie kan worden beïnvloed en daarmee 
de beschikbaarheid van voedsel voor (beschermde) 
soorten hoger in de voedselketen. In het H oofdrapport 
MER Verruim ing vaargeul zijn deze effecten van storten 
van aanleg- en onderhoudsspecie ais verwaarloos
baar geschat, om dat de slibconcentratie in het water 
in een 'w orst case' schatting m et maximaal 1,2% zal 
toenem en. Ook u it p lu im berekeningen is gebleken dat 
effecten op het doorzicht in het grootste deel van de 
Westerschelde niet zijn te verwachten. Het enige, zeer 
kleine effect be tre ft een effect op het doorzicht in het 
meest ooste lijk deel van de Westerschelde, dat le id t to t 
een klein negatief effect op het broedsucces van in het 
Verdronken Land van Saeftinge broedende visdieven. 
In het gebied waar d it effect op treed t zijn geen s to rtin 
gen van havenslib voorzien.



Visserij
Cumulatie van effecten van visserij en effecten van ver
ruim ing kan optreden ais door verruim ing negatieve 
effecten zouden optreden op prooisoorten voor vogels 
en zeehonden die ook van belang zijn voor vissers. In 
de Westerschelde is vooral de visserij op garnalen en 
tong van belang. Er worden geen negatieve effecten 
van de verruim ing op deze soorten verwacht. Cumula
tie  is dus niet aan de orde.

6.2.3 Eindconclusies significantie
Uit het voorgaande is du ide lijk  geworden dat op de 
korte en m iddellange term ijn  geen significante effec
ten van de aanleg, aanwezigheid en het onderhoud 
van de verruim de vaargeul op de oppervlakten en 
kw a lite it van de aangemelde hab ita ttypen van het 
Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinge zijn te 
verwachten. Ais de effecten van andere plannen, p ro 
je c t en handelingen mee worden beschouwd b lijft het 
oordeel voor effecten op hab ita ttypen niet-significant. 
Voor het leeuwendeel van de soorten worden geen 
negatieve (en soms zelfs positieve) effecten van de 
verru im ing verwacht. Voor een drietal niet-broedende 
vogelsoorten (tureluur, g roenpootru ite r en zwarte 
ruiter) is geconcludeerd dat m ogelijk  tijde lijke  effecten 
optreden (max. 4,8% van de populatie  in het Natura 
2000-gebied). Deze effecten zijn ais n iet-significant 
beoordeeld o.a. vanwege de u itw ijkm oge lijkheden die 
deze soorten hebben en de gunstige staat van instand
houding waarin zij verkeren. Van andere plannen, 
projecten en handelingen worden geen additionele 
effecten op deze soorten verwacht.
In het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saef
tinge is de staat van instandhouding van hab ita ttype 
1130 ais zeer ongunstig beoordeeld. De autonom e 
m orfologische ontw ikke lingen (zonder verruim ing) 
zullen hier geen verbetering in aanbrengen. Uit het 
effectenonderzoek is du ide lijk  geworden dat het Voor
keursalternatief voor het pro ject Verruim ing vaargeul 
niet to t een verdere verslechtering van de staat van

instandhouding zal leiden. Voor enkele soorten niet- 
broedende vogels w ord t de situatie ten opzichte van 
de autonom e ontw ikke ling m ogelijk  zelfs iets beter.

Door het gebruik van de verruim de vaargeul neemt de 
kans op aanvaringen met m ogelijk  schadelijke effecten 
op de beschermde natuurwaarden van de Wester
schelde toe. A fhankelijk van de aard en de omvang van 
de effecten kan d it het bereiken van een gunstige staat 
van instandhouding (tijde lijk) in gevaar brengen. Voor
zichtigheidshalve moeten deze effecten ais significant 
worden beoordeeld. Het is daarom noodzakelijk dat er 
additionele m itigerende maatregelen worden getro f
fen.

6.3 Beoordeling Vlaanderen

6.3.1 Beoordeling op basis van
effectbepalingen (hoofdstuk 5)

Belangrijkste vaststelling u it hoofdstuk 5 voor Vlaan
deren is dat er tegen de tijdshorizont 2030 1 ha slik en 
3 ha schor zal verdwijnen in het brakke gedeelte van 
de Zeeschelde (Beneden-Zeeschelde), met zwaartepunt 
ter hoogte van het Galgenschoor waar een verlies zou 
kunnen optreden van 3 -( to t 5% van d it gebied.

Het effect heeft betrekking op de volgende twee Habi
tat- en Vogelrichtlijngebieden:
• H abita trichtlijngebied Schelde- en Durme-estuarium 

van de Nederlandse grens to t Gent;
• Vogelrichtlijngebied Schorren en polders van de 

Beneden-Schelde.

In het licht van de ongunstige staat van instandhou
ding van het Schelde-estuarium en in het b ijzonder de 
Europese habitats in de estuariene sfeer waarvoor het 
SBZ-H is aangemeld, is d it een betekenisvol effect.
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6.3.2 Cum ulatieve beschouwingen

Algemeen
Het in rekening brengen van de voorgenom en natuur- 
maatregelen zoals opgenom en in de Ontw ikkelings- 
schets, of ru im er ten aanzien van alle (relevante) 
natuurontw ikkelingsprojecten in het Schelde-estuari- 
um, zal in de Vlaamse toetsing onderdeel zijn van het 
doorvoeren van cumulatieve beschouwingen. Daar
bij is het van belang te beseffen dat het pakket aan 
natuurmaatregelen to t doei heeft om de gunstige staat 
van en een robuuste situatie voor het estuarium te 
realiseren. H ierbij w o rd t geanticipeerd op alle ingrepen 
die zich in de afgelopen decennia hebben afgespeeld 
in het estuarium én op de ontw ikke lingen die verwacht 
worden zich te zullen afspelen.

Dit im pliceert dat negatieve effecten op habitats en 
soorten of het systeem functioneren van de Schelde 
niet zonder meer in balans mogen worden gebracht 
met positieve effecten van geplande natuurontw ikke
lingen. U itgangspunt is immers dat zolang de robuuste 
natuursituatie niet is bereikt optredende effecten, hoe 
klein ook, ais significant negatief beoordeeld moeten 
worden.

Vanuit d it perspectief zou een cumulatieve beschou
w ing van de effecten van de verru im ing van de vaar
geul m et de natuurontw ikkelingsprojecten er wel in 
kunnen bestaan om na te gaan tegen welke tijd sho ri
zon de negatieve effecten zouden optreden en of 
tegen die tijd  verwacht kan worden dat na tuurontw ik
kelingsprojecten de robuuste natuursituatie hebben 
weten te realiseren.

Mochten negatieve effecten optreden op een m om ent 
dat geschat w ord t dat de robuuste natuursituatie is 
bereikt, dan d ient eventueel de significantie van het 
effect te worden herbekeken.
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Voor Vlaanderen zouden volgende projecten, han
delingen en plannen cum ulatie f beschouwd kunnen 
worden met de effecten van het pro ject 'Verruim ing 
Vaargeul':
1. n iet-gestuurde ontw ikke ling huidige Zeeschelde: 

zeespiegelrijzing, ontw ikke lingen in de scheepvaart 
(toename binnenscheepvaart, containeroverslag en 
overige goederenstromen);

2. ontw ikke lingen in overig transport; weg- en spoor
wegverkeer (infrastructurele u itb re id ing  in en rond 
Antwerpen, Liefkenshoekspoortunnel, toenam e ver
keer, m otortechno log ie  in auto's en vrachtwagens);

3. besliste natuurontw ikkelingsprojecten:
• Hedwige-Prosperpolder (natuurontw ikke lingspro

jec t u it de Ontwikkelingsschets 2010), gedeelte 
Prosperpolder;

• (natuur)projecten u it het geactualiseerde Sigma- 
plan;

• Natuurprojecten L ippenbroek en O ntpoldering 
Heusden;

• N atuurontw ikkeling te Kruibeke-Bazel-Rupelmon- 
de (Historisch Passief Linkerscheldeoever)

• on tw ikke ling van de haven van Antw erpen en 
voorziene natuurkernstructuren op de linker- en 
rechterscheldeoever (strategisch plan);

4. emissiebeleid (Kyoto, NEC-richtlijn, Kaderrichtlijn 
Luchtkw alite it, Kaderrichtlijn Water);

5. recreatieve ontw ikkelingen.

Voor w at be tre ft het effect van de stijg ing van de 
zeespiegel onder punt 1 d ient opgem erkt te worden 
dat d it al verrekend is binnen de vastgestelde effecten 
voor het beschouwde pro jecta lte rna tie f dat onderwerp 
is van deze Passende Beoordeling (zie hoofdstuk 5). 
Voor de andere aspecten w ord t h ieronder summier 
geschat in welke richting de verschillende m ogelijk 
relevante ontw ikke lingen zouden kunnen opgaan:
• op niveau van effecten de ecosystemen en de p ro 

cessen in de Schelde;



O n tw ik k e lin g  /  p ro je c t /  p lan

E ffecten  op  systeem processen  

In e s tu a r iu m

E ffec ten  op so o rten  g evo n d en  

a a n  e s tu a ria E ffecten  op  e s tu a r ie n e  h a b ita ts

O n tw ik k e lin g e n  s c h eep vaa rt 0 -, m ogelijke  extra  verstoring  vogels 0

O n tw ik k e lin g e n  w e g - en  s p o o rw e g v e rk e e r 0, geen w ezen lijke  in te rac tie  met 

estuaria

0, geen w ezen lijke  in te rac tie  met 

estuaria

0, geen wezen lijke  in te rac tie  m et 

estuaria

N a tu u ro n tw ik k e lin g s p ro je c te n + + + ,  b ijkom ende estuariene natuur: 

m eer ru im te  voor hab ita ts  m et 

be langrijke  systeem bijdrage.

+ + + ,  m eer beschikbaar leefgebied 

voor soorten gebonden aan estuaria

+ + + ,  b ijkom ende opperv lak ten  aan 

estuariene hab itats.

Em issiebele id + + ,  reële kansen op verbetering  

zuu rs to f- en nu triën tenhu ishoud ing

+ + ,  m eer kansen voor gevoelige 

soorten

+ , m eer kansen voor k w a lita t ie f 

betere on tw ikke lin g  van hab itats 

(veg e ta tie -o n tw ikke lin g )

R e crea tieve  o n tw ik k e lin g e n 0 -.recrea tieve  o n ts lu iting  van 

bestaande en n ieuw e na tuurgeb ie 

den kaneffect hebben op po ten tië le  

draagkracht

0

ta b e l 6 -3  In sch a ttin g  van effecten  van andere  o n tw ikke lin g e n  en p ro jec ten , re le van t vo o r he t inv loedsgeb ied  van h e t p ro je c t 

van de ve rru im in g  van de vaa rgeu l vo o r V laanderen

• op niveau van effecten naar soorten;
• op niveau van effecten naar habitats.

Realisatie van natuurontw ikkelingsprojecten: 
toets aan de toekom stige staat van instandhouding
N atuurontw ikkelingsprojecten worden, zoals weer
gegeven in tabel 6-3, beschouwd ais de belangrijkste 
on tw ikke ling in het licht van de Europese natuur
doelstellingen in het Vlaamse gedeelte van het 
Schelde-estuarium dat nog niet verrekend was in de 
effectbepaling van het onderzochte pro jecta lternatie f 
voor de verruim ing van de vaargeul.

H ieronder w ord t de vraag gesteld hoe de negatieve 
effecten op de slikken en schorren in de Beneden- 
Zeeschelde tegen de tijdshorizont bekeken moeten 
w orden in het licht van deze op stapel staande natuur
ontw ikkelingen.
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Eén van de belangrijkste instandhoudingsdoelstel- 
lingen die Vlaanderen heeft vastgelegd is dat er voor 
het Schelde-estuarium een b ijkom ende oppervlakte 
van 500 ha slik en 1500 ha schor gerealiseerd d ient te 
worden (Adriaensen e.a., 2005a) m et het oog op het 
realiseren van een robuuste natuursituatie.

Om het m ogelijk  te maken om de effecten op de 
Beneden-Zeeschelde tengevolge van de verruim ing 
passend te beoordelen, moet bepaald worden of in 
dezelfde tijdsspanne van het optreden van deze effec
ten de gunstige staat van instandhouding ais dan niet 
bereikt is. De toekom stige gunstige staat van instand
houding w ord t hier ook de 'robuuste natuursituatie ' 
genoemd. Het al dan niet bereiken van de gunstige 
staat van instandhouding voor het Schelde-estuarium 
beïnvloedt immers het oordeel over de effecten van 
het project.



We gaan hieronder na o f deze robuuste natuursituatie 
gerealiseerd zal worden en zo ja, wanneer.

Om de effecten van het project van de verruiming 
'zuiver'weer te geven werd in eerste instantie geen 
rekening gehouden met de gunstige effecten van de 
natuurprojecten. Bij de cumulatieve beoordeling wor
den de arealen van de natuurprojecten, die in uitvoe
ring zijn, in overweging genomen.

N atuurontw ikkeling in de omgeving  
van de Haven van Antwerpen
Ter invulling van de Vogel- en H abita trich tlijnverp lich- 
tingen die spelen in de betreffende (delen van) Vogel
en H abita trichtlijngebieden in de om geving van de 
Haven van Antwerpen zijn natuurscenario's u itgew erkt 
(Indeherberg e.a., 2006; A fdeling Natuur, 2006). Deze 
natuurscenario's integreren de ontw ikke lingen in het 
kader van het compensatieplan naar aanleiding van de 
bouw  van het Deurganckdok, verankerd in het Nood- 
decreet en aangevuld met compensaties voor eerdere 
ingrepen tussen 1981 en 2001 (het Historisch Passief).

De concrete invulling van de natuurontw ikke ling in het 
havengebied op linker- en rechteroever zal vorm krij
gen na u itw erking van het M ilieueffectrapport Strate
gisch Plan Haven van Antw erpen dat in voorbereid ing 
is (Resource Analysis e.a., 2007).

Het studiegebied overlapt met de plangebieden van 
het SIGMA-plan en de Hertogin Hedwige- en Pros
perpolder maar kan resulteren in de realisatie van 
natuurgebieden en estuariene gebieden die nog geen 
deel uitmaken van de gebieden waartoe de Vlaamse 
Regering een besluit heeft genomen in het kader van 
de Ontwikkelingsschets 2010 en het MWeA van het 
SIGMA-plan.

1 0 9  I M E R -d o s s ie r  P a s s e n d e  B e o o rd e lin g

Geactualiseerde Sigmaplan
Het Sigmaplan werd opgesteld in 1977 naar aanleiding 
van een overstrom ingsram p in januari 1976- Het oor
spronkelijke hoofddoel van het Vlaamse Sigmaplan is 
de beveilig ing van het Zeescheldebekken tegen storm 
vloeden en overstrom ingen.

Met de beslissingen van 22 ju li 2005 en 28 april 2006 
over het Geactualiseerde Sigmaplan heeft de Vlaamse 
Regering de opdracht van het Sigmaplan uitgebreid en 
een belangrijk natuurlu ik toegevoegd. Met name werd 
m et de genoemde beslissingen de piste vastgelegd om 
het Vlaamse gedeelte van het Schelde-estuarium to t 
een gunstige staat van instandhouding te brengen. In 
het zogenaamde Meest Wenselijke A lternatie f worden 
de projecten beschreven die d it moeten verwezen
lijken. Een belangrijk deel van deze projecten is door 
de Vlaamse Regering al in u itvoering gestoken (zie 
tabel 6.3 voor de estuariene projecten die hieronder 
vallen). Voor een tweede reeks van projecten (met 
een latere tim ing) kunnen nog alternatieven worden 
aangedragen mits die voor Vlaanderen dezelfde garan
ties bieden op de realisatie van de gunstige staat van 
instandhouding. M on ito ring  zal ook moeten uitw ijzen 
o f de lijst van projecten van het Meest Wenselijke 
A lternatie f later zal moeten worden bijgesteld. Omdat 
de eerste reeks van projecten nu al in u itvoering zijn 
gestoken kunnen ze ook reeds worden meegerekend 
in een cumulatieve analyse.

Het S igm aproject wat in de Beneden-Zeeschelde het 
verst staat en waarvan de im pact het g rootst zal zijn is 
de on tw ikke ling ais in tergetijdegebied van de cluster 
Hertogin Hedwigepolder en Prosperpolder. De belang
rijkste gevolgen van deze activ ite iten voor de g roo t
schalige ontw ikke lingen in het Schelde-estuarium 
zullen voortv loe ien u it de toegenom en kom berging 
en het directe effect op het areaal in tergetijdengebied 
(zie Basisrapport Water).



Aan Vlaamse kant gaat het om 162 ha Prosperpolder 
die zal gerealiseerd worden binnen een vergelijkbaar 
tijdskader ais de verruim ing.

Kruibeke -  Bazel- Rupelmonde (KBR)
Het pro ject Kruibeke-Bazel-Rupelmonde is een project 
waarbij een voorm alig landbouw - en bosgebied met 
oog op natuurdoelstellingen zal worden ontw ikkeld. 
Het is een compensatiegebied voor het Historisch Pas
sief op het Linkerscheldeoevergebied. Het estuariene 
gedeelte zal bestaan u it zowel on tpo lderingen ais 
gecontroleerd overstrom ingsgebied m et gereduceerd

getij (GOG-GGG) via in- en uitwateringssluizen. Totale 
oppervlakte: 300 ha.

Andere projecten (Lippenbroek en ontpoldering  
Heusden)
Deze projecten werden na ju li 2005 (BVR over de 
instandhoudingsdoelstellingen) gerealiseerd, zij maken 
deel u it van het plan om robuuste natuur te creëren. 
Het gaat h ierbij om respectievelijk 10 ha en 20 ha voor 
de GGG Lippenbroek en de ontpo ldering  in Heusden.

De Bunt 2010 67,44

Grote V ijver 2010 103,!

Klein Broek 2010 32,78

Vlassenbroekse Polder 2010 101,85

Zennegat 2010 65,02

Anderstad 2015 14,77

Groot Schoor (Hamme) 2015 26,7

Bovenzanden 2020

P o tp o ld e rl 2020 82,34

Stort van Hingene 2025 7,73

Prosperpolder -  Noord 2010 162

U ite rd ijk 2015

Stort de Naeyer 2025 5,02

Groot Schoor (Bornem) 2020

Anderstad I 2015 11,77

W ijn teers (deel 2) 2010 27,85

Groot Broek 2010 64,23

Doelpolder Noord 2010 144,5

P o tpo lde rvan  L illo 2010 17,03

Gebied

Bergenmeersen

MWeA-sigmaplan Beslist beleid Datum Totale getijdengebonden natuur (ha)

2010 41,37
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S tort van Burchtse Weei 2025

Fort Filip 2015 42,93

Grensgebied 2020 15,38

S to rt Ballooi 2025

Grote Wal -  K leine Wal - Zw ijn 2010 148,64

Overig deel D oelpolder +  Prosperpolder Zuid 2025 458

Polder van W aasmunster (deels) 2020 10,55

Schouselbroek 2015 127,04

T ielrode broek 2025

Gebied

Burchtse weei

MWeA-sigmaplan Beslist beleid Datum Totale getijdengebonden natuur (ha)

2010 68

N a tuu ron tw ikke ling  in de om geving van de 

Haven van Antw erpen

opgenom en in overig deel D oelpolder +  Prosper- 

po lde rzu id

KBR • 2009 300

Andere pro jecten • 2005-2006 30

Som projecten in u itvoering 1 448,63

Som resterende pro jecten 2030 911,00

Som van voorziene pro jecten in 2030 

ta b e l 6 -4  H et to ta a l a re a a l estuariene  n a tu u r voo rz ien in  V laam se na tu u rp ro je c te n

2 359,63

Vlaanderen beschikt dus over een piste om de gun
stige staat van instandhouding voor het Vlaamse deel 
van het Schelde-estuarium te bereiken en van een 
belangrijk deel is de u itvoering al gestart. Op basis van 
louter de natuurprojecten die nu reeds in u itvoering 
zijn gebracht of zich in ontw ikkelingsfase bevinden, 
kan nog niet worden besloten dat er een overschot 
is op de gunstige staat van instandhouding w aarte
genover de langeterm ijneffecten van de verruim ing 
ais niet significant mogen worden beschouwd. In de 
vervolgfase van het Geactualiseerde Sigmaplan is het 
bereiken van de gunstige staat van instandhouding 
voor het Vlaamse deel van het Schelde-estuarium wel 
een centrale doelstelling.

6.3.3 Eindconclusies significantie
Gelet op bovenstaande w ord t geconcludeerd dat er 
een significant negatief effect b lijft van i  ha slik en 3 
ha schor. Er d ient rekening gehouden te worden met 
de onzekerheden in de e ffectvoorspelling (zie para
graaf 4.2) waarbij een bandbreedte to t 50% op de vast
gestelde effecten d ient te worden ingecalculeerd.

6 .3 .4  Geen significante effecten op 
overige vogelrichtlijngebieden  

Vogelrichtlijngebied Durme en m iddenloop  
van de Schelde
Voor het Vogelrichtlijngebied 'Durm e en m iddenloop 
van de Schelde' gelegen in het meest stroom opwaarts
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(westelijk) gedeelte waarvoor de IHD-Z van kracht zijn 
kan kortweg gesteld dat effecten ais gevolg van de 
verru im ing van de vaargeul niet w aarsch ijn lijkz ijn .
De gem iddelde hoogwaterstanden in het betreffend 
deel van de Zeeschelde zijn berekend niet te zullen 
veranderen i.v.m. het Nulalternatief. D it im pliceert dat 
er ook geen veranderingen verwacht moeten worden 
voor w at be tre ft het areaal aan natuurtypes in d it 
Vogelrichtlijngebied, en dus ook niet op vlak van de 
oppervlakten aan leefgebieden voor (aangemelde) 
vogelsoorten.
Gezien de ligg ing van het Vogelrichtlijngebied, op 
grote afstand van de bagger- en stortlocaties, worden 
ook kwalitatieve effecten op in het gebied foerageren- 
de Vogelrichtlijnsoorten verwaarloosbaar geacht.

Vogelrichtlijngebied De Kuifeend en Blokkersdijk
Het betreffende V ogelrichtlijngebied bestaat u it twee 
afzonderlijke deelgebieden: enerzijds het gebied De 
Kuifeend, anderzijds het gebied Blokkersdijk. Voor 
beide zijn afzonderlijk instandhoudingsdoelste llingen 
opgesteld (Van Hove e.a., 2004a) (zie hoofdstuk 3). 
Beide gebieden bestaan in hoofdzaak u it wetlands die 
geen fysische interactie o f verb inding vertonen met 
de Schelde. Alleen al d it gegeven geeft dat er geen 
directe effecten moeten verwacht ais gevolg van de 
verru im ing van de vaargeul op d it gebied. Bagger- en 
s to rtactiv ite iten  in de Schelde zou indirect wel aanlei
ding kunnen geven to t verplaatsingen van watervogels 
in het brakke deel van het estuarium. Wetlands ais 
Blokkersdijk en De Kuifeend kunnen daarbij fungeren 
ais u itw ijk- en rustgebied voor in de nabijheid ver
stoorde watervogels.

6.4 Conclusie m itigatie  en compensatie
De Passende Beoordeling van de effecten van de aan
leg, aanwezigheid en het onderhoud van de verruimde 
vaargeul volgens het Voorkeursalternatief op het Natu
ra 2000-gebied Westerschelde & Saeftinge le id t to t 
de conclusie dat de daarin opgenom en m itigerende

maatregelen to t gevolg hebben dat het pro ject geen 
significant negatieve effecten heeft op de staat van 
instandhouding van het gebied. Anders gesteld, het 
pro ject voegt geen extra negatieve effecten toe aan de 
negatieve autonom e trend en bu ig t de negatieve on t
w ikkeling in enkele gevallen (foerageerm ogelijkheden 
steltlopers) m ogelijk  in de richting van een gunstiger 
staat van instandhouding, zij het in geringe mate. In 
relatie to t de u itvoering van het pro ject Verruim ing 
vaargeul volgens het Voorkeursalternatief hoeven dus 
geen additionele m itigerende maatregelen o f com pen
serende maatregelen in het Natura 2000-gebied Wes
terschelde & Saeftinge te worden getroffen.

Voor wat be tre ft het toegenom en gebruik van de 
verruim de vaargeul kunnen (significant) negatieve 
effecten niet worden uitgesloten. M et het toegenom en 
gebru ik neemt namelijk de kans op aanvaringen ten 
opzichte van de autonom e ontw ikke ling toe en d it 
kan de natuurwaarden van de Westerschelde negatief 
beïnvloeden, aangezien daarmee het risico van v rijko 
men van schadelijke stoffen ook toeneem t. Genoemde 
effecten kunnen (zo veel m ogelijk) worden vermeden 
door het treffen van m itigerende maatregelen in de 
preventieve en curatieve sfeer. D it houdt in dat ener
zijds de kans op aanvaringen d ient te worden verkleind 
(preventie) en anderzijds dat in het geval een aanva
ring is opgetreden de schade aan de natuur door tijd ig  
ingrijpen zo veel m ogelijk  d ient te worden beperkt 
(bestrijding). Voor wat be tre ft de preventie kan w or
den aangesloten bij het Veiligheidsplan Westerschelde 
(Permanente Commissie voor de Toezicht op de 
Scheldevaart). Mom enteel zijn in d it plan echter geen 
specifieke maatregelen voorzien om effecten op de 
natuur te voorkom en. Het calam iteitenbestrijd ingsplan 
van Rijkswaterstaat Zeeland en het veiligheidsplan 
Westerschelde van de Permanente Commissie m oe
ten worden getoetst op de bruikbaarheid van deze 
plannen voor het voorkom en en zo nodig bestrijden 
van negatieve gevolgen van calam iteiten voor natuur-
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waarden en het op basis daarvan kunnen nemen van 
passende maatregelen. Deze plannen zullen daartoe 
moeten worden aangepast of aangevuld. Deze aanpas
sing m oet zodanig zijn dat het aanvullend risico voor 
de natuur gem itigeerd is en daarmee niet meer signi
ficant.

Het verlies van areaal slik en schor op de Beneden- 
Zeeschelde dat zou optreden tegen 2030 is m iddels de 
in het Voorkeursalternatief opgenom en m itigerende 
maatregelen niet opgeheven. Additione le  m itigerende 
maatregelen om deze nadelige effecten te voorko
men zijn overwogen. Het b lijk t dat er geen adequate 
m itigerende maatregel kan ontw orpen worden om de 
effecten op de slikken en schorren ten gevolge van 
de verru im ing -  eveneens deze van de aanwezigheid 
van de zwaaizone -  te voorkom en of op te heffen.
Hier d ient zich het compensatiespoor zich aan, mits 
kan worden aangetoond dat er geen m inder nadelige 
alternatieven voor het pro ject voorhanden zijn en mits 
redenen van g roo t openbaar belang kunnen worden 
ingeroepen (zie hoofdstuk 8 en 9).
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7 Alternatievenafweging

7.1 Plaats en betekenis van alternatieven
Op niveau van het strategisch m ilieueffectenrapport 
werd, m ocht op projectniveau blijken dat besloten 
zou moeten worden to t het optreden van significante 
effecten, en in het licht van artikel 6 lid 3 en 4 een 
alternatievenafweging doorgevoerd. Aangezien hoger 
is besloten to t het optreden van significante effecten 
is het gestelde over de alternatieven voor het project 
van de verru im ing van de vaargeul nu aan de orde en 
w ord t hieronder hernomen.

De centrale vraag waarop een antw oord m oet worden 
gevonden is o f er alternatieve oplossingen bestaan 
voor de verru im ing van de vaargeul die geen o f een 
geringere aantasting van de natuurwaarden van de 
speciale beschermingszones inhouden.

In fe ite  gaat het hier om een dubbele vraag:
1. Is het andere plan /  pro ject probleemoplossend; 

dat w il zeggen verw ezenlijkt het de achterliggende 
doelstelling?

2. Indien d it zo is, heeft het dan m inder nadelige 
gevolgen voor de 'Natura 20oo'-doelstellingen?
De resultaten van het uitgevoerde onderzoek naar 
alternatieven worden hierna op hoofd lijnen weerge
geven12'.

De volgende alternatieven zijn onderzocht:

i2)Zie Verruiming van de vaarweg van de Schelde, een maatschappelijke kosten- 
batenanalyse, CPB en VITO, augustus 2004, en de alle daarmee gerelateerde 
deelstudies. Dit hoofdstuk moet dan ook tegen de achtergrond van deze studies 
worden begrepen. Zie ook Consortium ARCADIS-TECHNUM, 2007 (Hfdstk. 3.3 p.
25-32).
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• Nulalternatief;
• varianten voor mate van verruim ing;
• ontw ikkelen van voorhavens.

7.2 Nulalternatief
Het Nula lternatie f omvat de ontw ikke lingen die zich 
voordoen zonder de u itvoering van het project, met 
name geen verbeteringswerken ten behoeve van 
de toegankelijkheid van de havens in het Schelde- 
estuarium. D it geeft aanleiding to t het u itw ijken van 
containerschepen naar havens buiten het estuarium, 
m et name Rotterdam. Binnen het kader van de pro
bleem stelling en de daaraan gekoppelde geografische 
ruim te waarbinnen een oplossing voor de toegankelijk
heid van de Scheldehavens m oet worden gezocht, is 
de haven van Rotterdam niet ais redelijk a lternatief te 
beschouwen. Er van uitgaande dat een oplossing d ient 
te worden gevonden om containers op een kostenef
fic iënte en m ilieuvriendelijke w ijze van en naar de Ant
werpse regio en het achterland te kunnen vervoeren, is 
de Rotterdamse haven daarvoor geen alternatief.

In de situatie waarin de vaargeul naar Antw erpen niet 
verruim d w ord t, zal een g root aantal containers met 
ais herkomst en bestem ming het achterland van Ant
werpen worden afgehandeld via Rotterdam 13'. In ver-

i3 )U it de maatschappelijke kosten-batenanalyse is gebleken dat zonder de verrui
ming het marktaandeel van Rotterdam binnen Nederland en Vlaanderen oploopt 
van 55% to t meer dan 70%. Gegeven het deels overlappende verzorgingsgebied 
en de relatief korte afstand tussen deze havens kan d it to t marktdominantie in 
de regio leiden. Rotterdam ais oplossing draagt aldus niet bij aan het behoud van 
de mainportfunctie van Antwerpen ais haven van internationaal belang in het 
trans-Europees netwerk (Beschikking 1346/2001/EG, ter wijziging van Beschikking 
1692/96/EGten aanzien van zeehavens, binnenhavens en intermodale terminals)



gelijk ing m et de situatie bij verru im ing le idt d it to t een 
welvaartsverlies in Europa, Nederland en Vlaanderen. 
D it welvaartsverlies is ge lijk  aan de netto  maatschap
pelijke baten, het batig saldo van de verruim ing.

7.3 Alternatieve havens voor 
containervervoer

Nagegaan is of de havens van Zeebrugge en Vlissin- 
gen een a lternatie f kunnen bieden voor het verruimen 
van de vaarweg. Vlissingen heeft op d it m om ent geen 
containeroverslag van betekenis. Er zijn echter plannen 
voor het realiseren van containeroverslagvoorzienin- 
gen, maar het is nog niet du ide lijk  welk plan daadwer- 
ke lijkza l worden uitgevoerd. Tevens ontbreken één of 
meerdere (succes)factoreni4 i 14) waardoor de realisatie 
van een containeroverslagcapaciteit ter hoogte van 
Vlissingen slechts beperkt succes zal kennen ais alter
natie f voor overslag in Antw erpen. Containeroverslag
capaciteit ter hoogte van Vlissingen is b ijgevolg geen 
reëel a lternatie f is voor de verru im ing van de vaargeul. 
Studies in het kader van de maatschappelijke kosten- 
batenanalyses laten zien dat Vlissingen eerder m et Rot
terdam zal concurreren dan met Antwerpen.

Niettegenstaande bovenstaande bevindingen, d ient 
te worden opgem erkt dat er geen analyses uitgevoerd 
zijn m et ais doei uitspraken te doen over de mate van 
succes van een m ogelijk  verdere on tw ikke ling van Vlis
singen op zichzelf. Uitspraken daarover zijn daarom in 
d it kader niet aan de orde.

Zeebrugge heeft de laatste jaren wel aan belang 
gewonnen in de containeroverslag. Toch b lijft het aan-

i4)Als succesfactoren is voornamelijk te denken aan 1) een goede maritieme toegan
kelijkheid, aangepast aan de ontwikkelingen in de (container)scheepvaart 2) de 
beschikbaarheid van aanlegplaatsen en havencapaciteit om ontwikkelingen in de 
groei van goederenoverslag te kunnen opvangen 3) ladinggenererend vermogen, 
d.i. de potenties om voldoende goederenstromen uit het achterland aan te  bieden 
waardoor retourlading aan reders en verladers aangeboden kan worden 4) een 
gunstige ligging ten opzichte van consumenten en producenten en ten opzichte 
van belangrijke scheepvaartroutes en 5) operationele betrouwbaarheid, snelheid 
en flexib ilite it. Zie Voorhavens in de praktijk: quick scan, IBM, 2004

deel binnen de Hamburg -  Le Havre range beperkt. Op 
basis van de studies in het kader van de maatschap
pelijke kosten-batenanalyses kan aangenomen worden 
dat het aandeel van de haven in de tota le container
overslag in de range ook op korte en m iddellange 
term ijn  beperkt zal blijven. De geplande capaciteits
u itbre id ingen in Zeebrugge zullen weliswaar de m oge
lijkheden voor containeroverslag vergroten, maar de 
onzekerheid b lijft g roo t o f de markt bereid zal zijn om 
de transportstrom en van andere havens af te leiden 
naar Zeebrugge.

Tegen deze achtergrond is het niet reëel te veronder
stellen dat Zeebrugge en Vlissingen op (de korte to t 
m iddellange) te rm ijn  de rol van Antw erpen in de Ham
burg - Le Havre range kunnen overnemen ais alterna
tie f voor verru im ing. Zelfs bij een breed gedragen en 
beleidsmatig te ondersteunen keuze om term inals in 
de containeroverslag zeewaarts m ogelijk  te maken, 
moet eraan worden getw ijfe ld  of de overige Schelde- 
havens zonder verruim ing voldoende kritische massa 
kunnen generen om een evenw ichtige m arktverdeling 
tussen havens in het Schelde-estuarium en Rotterdam 
te behouden. Rotterdam zal immers m et de u itbre id ing 
van de Maasvlakte een sterke m arktpositie innemen.

Daarmee is tevens een antw oord gegeven op de bij 
eerder geform uleerde vraag of het a lternatie f voor
havens probleemoplossend is. Dat is n iet het geval.
De vraag of voorhavens ais a lternatie f voor verruimen 
van de vaargeul kunnen worden beschouwd, is dus 
ontkennend beantwoord. Het is daarom niet nodig om 
in te gaan op de vraag of voorhavens m inder nadelige 
gevolgen hebben voor Natura 2000-gebieden. In geval 
het a lternatie f voorhavens wél probleemoplossend zou 
zijn geweest, dan is niet zeker dat d it a lternatief m in
der nadelige gevolgen zou hebben voor Natura 2000. 
Zowel Vlissingen ais Zeebrugge grenzen aan speciale 
beschermingszones volgens de Vogel- en Habitatricht- 
lljn. U itbre id ing van havenfaciliteiten en vervoerslijnen
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naar het achterland ten gevolge van containeroverslag 
zal daar leiden to t een directe of indirecte (tengevolge 
van externe werking) ingreep in de speciale bescher
mingszones. Deze maatregelen zouden dus evenzeer 
de Passende Beoordeling ex artikel 6.3 moeten onder
gaan en, bij significante effecten, aan de voorwaarden 
van artikel 6.4 moeten worden getoetst. Zoals gezegd 
is deze beoordeling hier niet meer aan de orde.

7.4 Varianten voor mate van verruiming
Voor de toegankelijkheid van de havens in het Schel- 
de-estuarium is, naast het Nula lternatie f een verru i
m ing van de vaargeul naar de haven van Antwerpen 
(Deurganckdok) onderzocht voor een getijonafhanke- 
lijke vaart met een diepgang van 13,10 meter en 12,50 
meter15'. Deze laatste optie  is onderzocht om dat een 
verschil in diepgang van 30 cm (tussen 13,10 en 12,80 
meter) te klein is om uitspraken te kunnen doen over 
de m orfologische en ecologische effecten. De effecten 
van een diepgang van 12,80 meter (zoals genoemd in 
het mem orandum van Vlissingen) zijn geïnterpoleerd 
tussen beide onderzochte diepgangen. In het onder
zoek is uitgegaan van de beschreven diepgang pius 
12,5% kielspeling.

Voor de maatschappelijke kosten en baten op Euro
pees niveau is verruim ing to t 13,10 meter te verkiezen 
boven een beperktere verru im ing van b ijvoorbeeld 
12,50 meter of 12,80 meter. Verruim ing to t 13,10 meter 
draagt zowel bij aan de welvaart van Vlaanderen ais 
aan die van Nederland. Vanuit binationaal perspectief 
(Nederland en Vlaanderen) is het pro ject maatschap
pe lijk  rendabel in 2008. Met verruim ing to t 13,10 meter 
kan Antw erpen op term ijn  haar marktaandeel in de 
Hamburg -  Le Havre range behouden. De baten zijn 
bij 13,10 meter 2,5 to t 4 keer hoger dan de bijkom ende 
kosten. Eenzelfde beeld ge ld t voor een verruim ing to t
13,10 meter ten opzichte van de verru im ing to t 12,80 
meter. De effecten van de twee verruim ingsvarianten

i5)(Consortium ARCADIS-TECHNUM, 2007) Hfdstk. 3.3.3 p. 31 e.v.
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(12,50 meter en 13,10 m) op de natuur daarentegen
laten weinig to t geen verschil z ien16'.

7.5 Samenvatting alternatievenafweging
Uit de beschouwing en afweging van de mogelijke
alternatieve oplossingen is gebleken dat:
• Het beschouwde Nulalternatief, waarbij de haven 

van Rotterdam het merendeel van de container
stromen zal ontvangen, is om diverse, hierboven 
genoemde redenen niet ais a lternatief te beschou
wen.

• Een (verdere) on tw ikke ling van de mogelijkheden 
to t containerafhandeling in de voorhavens Zeebrug
ge en Vlissingen zal niet o f nauwelijks van invloed 
zijn op de containerstrom en waar Antw erpen zich 
op richt. Het ontw ikkelen van containeroverslag in 
voorhavens is daarmee geen a lternatief voor verru i
m ing van de vaargeul naar Antwerpen.

• Er kan, gegeven een aantal onzekerheden, geen 
verschil in ecologische effecten worden aangetoond 
tussen de verschillende verdiepingsvarianten. Van
u it economisch oogpun t is een verruim ing van de 
vaargeul to t 13,10 meter te prefereren boven een 
bescheidenere verru im ing van 12,50 meter of 12,80 
meter. De geform uleerde probleem stelling w ord t 
vanuit een afweging van kosten en baten het best 
opgelost bij een verru im ing to t 13,10 meter.

• Voor de zone van de Beneden-Zeeschelde, ten aan
zien waarvan het beperkt significant effect werd 
vastgesteld, zijn er voor de verru im ing to t 13,10 
meter geen reële u itvoeringsvarianten denkbaar. De 
rivier heeft hier een beperkte breedte en de te ver
ruimen vaargeul lig t vast.

i6 ) (C o n s o rtiu m  ARCADIS-TECHNUM, 2007) H fds tk . 6 p. 65 e.v.



■ïn*
*  -  ; .  >



8  Dwingende reden van groot openbaar belang

8.1 Algemeen
Het vertrekpunt bij het thema toegankelijkheid is de 
wens het zeegaande goederenvervoer te laten plaats
vinden op de meest kostenefficiënte, m ilieu- en ru im 
tevriendelijke wijze. Daarbij werd vastgesteld dat de 
toegankelijkheid van de haven van Antw erpen onder 
toenem ende druk kom t te staan door de beperkte 
diepgang ten gevolge van plaatselijke ondiepten in de 
vaarweg. O ntw ikkelingen in de containervaart spelen 
hierbij een belangrijke rol. Nadat in het vorige hoo fd 
stuk werd vastgesteld dat er geen alternatieve oplos
singen m oge lijkz ijn  om tegem oet te komen aan de 
probleem stelling, w ord t hierna ingegaan op de dw in 
gende redenen van g root openbaar belang om te kie
zen voor de voorgestelde verru im ing van de vaargeul.

In een strategische onderzoeks- en beoordelingsfase 
werd al eerder het g roo t openbaar belang van het p ro 
jec t onderkend.

8.2 Ontwikkelingen in de containersector
In de containervaart tekenen zich de laatste jaren 
enkele belangrijke tendensen af:
• Groei van het transport van en naar West-Europa. 

Het vervoer van containers van en naar de havens in 
de Hamburg -  Le Havre range is in de periode 1990 -  
2000 gestegen met gem iddeld 7,5% per jaar17'. Voor 
de periode 2000 -  2010 w ord t een groei van 3 to t 
5,5% per jaar verwacht en 2 to t 4% voor de periode

2010 -  2030, afhankelijk van de ontw ikke lingen in de 
wereldeconom ie'18'.

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

• Reders hanteren strikte vaarschema's om kosten 
te besparen. Voor het varen van en naar de havens 
in West-Europa w il men derhalve zo min m ogelijk  
afhankelijk zijn van belem m eringen zoals de mari
tiem e toegang.

8.3 Verruiming van de vaargeul
De verru im ing schept de randvoorwaarde om naar 
verwachting de aanloopweerstand van Antwerpen 
voor containerrederijen het komende decennium op 
een aanvaardbaar niveau te houden. De kw alite it van 
de achterlandverbindingen van Antwerpen is zodanig 
o f zal dat worden dat de extra groei van het goede
renverkeer ais gevolg van de verru im ing kan worden 
opvangen.

Addendum: de noodzaak van de aanleg van de 
zwaaizone opwaarts van de Europaterminal in de 
Beneden-Zeeschelde 

Algemeen
De zwaaizone is een zone waarin een eivorm ige uit- 
graving in de vaargeul gemaakt w ord t die toelaat dat 
de grotere containerschepen v lo t kunnen keren op de

i7)Haven bed r i jf  Rotterdam N.V. /  Port information desk 
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i 8)Verruiming van de vaarweg van de Schelde, een maatschappelijke kosten- 
batenanalyse, CPB ism Vito, 2004



Beneden-Zeeschelde om terug naar de zee te varen.
De aanleg hiervan is noodzakelijk om de toegankelijk
heid van grotere containerschepen in het Deurganck- 
dok in de Antwerpse haven te kunnen verzekeren. 
Zonder de zwaaizone gaat de verruim ing aan haar 
belangrijkste doelstelling voorbij: verbeteren van de 
toegankelijkheid van de Antwerpse haven voor grotere 
containerschepen.

Verruiming van de vaargeul in de Beneden-Zeeschelde
De verru im ing van de vaargeul van 250 meter naar 370 
meter en een verdieping to t -14,7 meter GLLWS in het 
pand Europaterminal -  Deurganckdok in de Beneden- 
Zeeschelde zou voldoende breed zijn om de zeer grote 
schepen (scheepslengtes groter dan 300 meter en 
breedtes groter dan 40 m) to t 2020/2030 een veilige 
vaart naar het Deurganckdok te garanderen. Met het 
aspect veilige vaart werd het kruisen van dergelijke 
grote schepen bedoeld onm idde llijk  stroom opwaarts 
van de Europaterminal.

Voor de schepen naar het Deurganckdok is aan de 
ingang van het Deurganckdok een ruime zwaaizone 
voorzien (met een breedte van 640m, deels in het 
dok en deels op de rivier), te rw ijl de schepen naar de 
Noordzeeterm inal kunnen zwaaien frontaal voor de 
term inal (zwaaizones m et breedtes to t 640m). De sche
pen naar de Europaterminal kunnen alleen zwaaien ter 
hoogte van de toegangsgeul naar de Berendrecht- en 
Zandvlietsluis of desnoods frontaal voor de term inal 
indien de scheepslengte maximum 250 à 350 meter 
bedraagt naargelang de precieze ligg ing aan de te rm i
nal.

Noodzaak voor de aanleg van een zwaaizone
Door de toenem ende scheepslengte en scheepsdrukte 
w ord t wel verwacht dat zwaaien frontaal voor de Euro
paterm inal op term ijn  voor een steeds groter aantal 
schepen niet meer veilig zou blijven. De vaargeul is op 
die locatie op het smalste punt slechts 300m breed en

zit geprangd tussen de Containerterm inal en de leidam 
van de Schaar van Ouden Doei. Het enige a lternatie f is 
dan zwaaien te r hoogte van de toegangsgeul naar de 
Berendrecht- en Zandvlietsluis.

Gelet op de prognoses voor de toename van de 
scheepsafmetingen kon echter verwacht worden dat 
zwaaiproblem en zich niet meteen zouden voordoen 
de eerste jaren na u itvoering van de Verruim ing van de 
Zeeschelde.

Bij de ingebruiknam e van het Deurganckdok (met 
opening op 6 ju li 2005) zijn echter bij de te verlenen 
concessies voor exp lo itatie  van de Containerterminals 
onverwachte ontw ikke lingen opgetreden.

Zo werd er eertijds enkel een toenam e van de contai- 
nerbehandelingscapacite it verwacht in het Deurganck
dok. De filosofie van een open getijdendok, zoals het 
Deurganckdok, is dat de w achttijden aan de sluizen 
vermeden worden. Desondanks is er in 2005 een rede
rij die extra containercapacite it achter de sluizen, ter 
hoogte van het Delwaidedok, gerealiseerd heeft. D it 
brengt m et zich mee dat de containervaart doorheen 
de Berendrecht en Zandvlietsluis significant is toege
nomen.

Ook w ord t nu al vastgesteld dat vooral de zeer grote 
containerschepen worden afgeleid naar het Deur
ganckdok, d it ten nadele van het aantal grote schepen 
aan de Noordzeeterm inal en de Europaterminal.
D it kom t om dat de rederijen met de grootste schepen 
de concessies aan het Deurganckdok hebben binnen- 
gerijfd.

Het gevolg is dat de zwaaizone ter hoogte van de toe
gangsgeul naar de Berendrecht- en Zandvlietsluis veel 
meer dan voorzien w ord t gebru ikt ais passage voor 
de grote containerschepen richting Deurganckdok 
en richting Delwaidedok. Het zijn echter ook schepen
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die varen binnen een klein vaarvenster en daardoor 
absolute voorrang krijgen om de zwaaizone Zandvliet- 
Berendrecht te passeren of om de vaargeul naast de 
Europaterminal te gebruiken.

Dit alles heeft met zich m eegebracht dat op som
mige ogenblikken de scheepsdrukte nu reeds te groot 
geworden is in de zwaaizone toegangsgeul Berend- 
recht-Zandvlietsluis. Daardoor zijn er sinds januari 2006 
herhaaldelijk bijna-aanvaringen geweest (tussen sche
pen maar ook met de containerkranen op de terminals) 
waarbij een zwaaimanoeuvre met een te g root schip 
werd uitgevoerd frontaal voor de Europaterminal, te r
w ijl d it beter had kunnen gebeuren in de zwaaizone.

Uit oogpun t van herstel van de vaarveiligheid is het 
daarom absoluut noodzakelijk dat een bijkom ende 
zwaaizone vroeger w ord t gerealiseerd dan to t nog toe 
gewenst.

8.4 Positie van de haven van Antwerpen 
in het Trans-Europees Netwerk (TEN)

Uit Beschikking 1346/2001/EG, ter w ijz ig ing van 
Beschikking 1692/96/EG ten aanzien van zeehavens, 
binnenhavens en interm odale terminals, b lijk t dat de 
haven van Antwerpen beschouwd w ord t ais haven van 
internationaal belang in het Trans-Europees Netwerk 
Transport (TEN-T). Binnen d it netw erk worden infra
structuurpro jecten van gemeenschappelijk belang 
geacht wanneer ze betrekking hebben op:
• de aanleg en het onderhoud van alle onderdelen 

van het algemene voor alle transportgebruikers 
toegankelijke transportsysteem binnen het haven
gebied en van de verbindingen m et het nationale en 
internationale verkeersnet. H ieronder vallen:
• de on ts lu iting en het onderhoud van terreinen 

voor commerciële en andere havenverwante doel
einden;

• aanleg en onderhoud van weg- en spoorverbin
dingen;
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• aanleg en onderhoud, inclusief u itbaggeren, van 
toegangswaterwegen en overige w ateroppervlak
ten;

• aanleg en onderhoud van navigatie-, verkeers-, 
beheers-, com m unicatie- en inform atiesystemen 
in de haven en de toegangswegen.

In het licht van deze beschikking kan de verruim ing 
van de vaargeul naar Antw erpen ais in frastructuurpro
je c t van gemeenschappelijk belang worden gezien. De 
u itvoering van het pro ject ste lt de haven van Antw er
pen in staat om haar rol en positie ais internationaal 
verb ind ingspunt tussen de wereldm arkten en Noord- 
west-Europa in het Trans-Europees Netwerk Transport 
(TEN-T) te vervullen en zodoende op een gunstige en 
duurzame wijze bij te dragen to t de doelstellingen van 
het Europees Vervoersbeleid zoals verwoord in het 
Witboek-146 van de Europese Commissie. Belangrijke 
aandachtspunten daarbij zijn:
• het verbeteren van de m ultim odale bereikbaarheid 

binnen het havennetwerk;
• het opvangen van de toenem ende vervoersvraag op 

een m inder m ilieubelastende w ijze19';
• het bewerkstelligen van de modal sh ift naar m inder 

m ilieubelastende vervoersmodi.

Door het pro ject zal de haven van Antw erpen haar 
m arktpositie op de korte te rm ijn  verbeteren en op lan
gere te rm ijn  kunnen behouden. Behoud van m arktpo
sitie van de haven van Antw erpen is van belang voor 
de welvaart in het algemeen en de werkgelegenheid 
van Vlaanderen in het bijzonder.

8.5 Kosten en baten van de verruiming
De Maatschappelijke kosten-batenanalyse van de ver
ruim ing van de vaarweg van de Schelde (CPB en VITO,

i9)Voor de Ontwikkelingsschets is d it punt niet van toepassing omdat het voordeel 
van de vermindering van de emissies van andere vervoersmodi (weg, raii en bin
nenvaart) globaal te  niet wordt gedaan door het nadeel van de toename van de 
emissies van de zeescheepvaart



2004) laat voor de varianten zonder Vlissingen zien dat 
de verruim ing to t 13,10 meter maatschappelijk renda
bel is, bij alle voor het onderzoek beschouwde groe i
scenario's20', d iscontovoeten21' en bij alle varianten 
voor de kosten. W ordt containeroverslag in Vlissingen 
gerealiseerd to t een niveau van 3,6 m iljoen TEU22' in 
2030, dan kunnen de baten van verruim ing ongeveer 
twee procent lager uitkom en, maar b lijft het project 
m aatschappelijk rendabel. Met verruim ing zal het 
marktaandeel in de containersector van Antw erpen in 
de Hamburg-Le Havre range op de korte term ijn  met 3 
to t 4 procentpunten toenem en, van een marktaandeel 
van 21% in 2001 to t 24 à 25% in 2010. Op de lange 
te rm ijn  zal door de schaalvergroting van de (container) 
schepen het marktaandeel van Antw erpen weer te rug 
lopen to t ongeveer het huidig niveau. Zonder ver
ruim ing zal het marktaandeel van Rotterdam kunnen 
oplopen van ruim 31% in 2001 to t ruim 40% in 2030. 
Ook m et verru im ing zal het marktaandeel van Rotter
dam toenem en, to t circa 35% in 2030.

20)Global competition, European coordination en Divided Europe
21)Global competition, European coordination en Divided Europe
22)Voor Vlissingen is in de analyse een variant opgenomen waarin arbitrair aan

genomen is dat daar in 2030 bij hoge economische groei een overslag bereikt 
is van 3,6 miljoen TEU perjaar. Deze aanname is gemaakt om vastte stellen of 
en in welke mate containeroverslag in Vlissingen van invloed is op de baten van 
verruiming. Hoewel de cijfers arbitrair zijn, zijn ze wel verdedigbaar. De oorspron
kelijke plannen voorde WCT waren aldus de provincie Zeeland gebaseerd opeen 
containeroverslag van circa 3 miljoen TEU in 2020. Na de recente studies naar de 
WCT is dat getal teruggebracht to t circa 2,3 miljoen TEU in 2020. Gelet op de thans 
(eind 2004) lopende studies naar een aangepast ontwerp (lees kortere kade) zal 
dat getal nog enigszins naar beneden bijgesteld moeten worden. De diverse WCT- 
onderzoeken hebben geen van alle de periode na 2020 beschouwd. Uitgaande van 
een overslag van 2,3 miljoen TEU in 2020 en een jaarlijkse groei van 2,5 procent 
zou in 2030 een overslag van 3 miljoen TEU bereikt worden. Bij een groei van 3,5 
procent (overeenkomend met de gemiddelde prognoses) zou in 2030 een overslag 
van 3,3 miljoen TEU worden bereikt. Dit is een gering verschil met de door het CPB 
veronderstelde 3,6 miljoen TEU in 2030. Indien de containeroverslag in Vlissingen 
lager wordt dan is verondersteld in de studies voor de Ontwikkelingsschets, dan 
zal de invloed op de uitkomsten van de kosten-batenanalyses geringer zijn. Bij 
alle onzekerheden, inherent aan lange termijn verkenningen, zijn de verschillen 
tussen de door ProSes gehanteerde cijfers en die van de provincie Zeeland niet van 
betekenis voor de besluitvorming

De maatschappelijke kosten-batenanalyse geeft op 
hoofd lijnen de volgende conclusie over verru im ing van 
de vaargeul to t 13,10 meter:
• Verruim ing van de vaargeul draagt bij aan de w el

vaart van Europa, Vlaanderen en Nederland;
• Het pro ject is al in 2008 maatschappelijk rendabel 

voor Europa, Vlaanderen en Nederland. De Europese 
transportbaten van een verru im ing to t 13,10 meter 
in 2030 (discontovoet 4%) variëren van 1,5 to t 2,2 
m iljard euro, afhankelijk van het economische groe i
scenario. Voor Vlaanderen liggen deze tussen de 0,7 
en 1,1 m iljard euro, voor Nederland tussen de 0,4 en 
0,6 m iljard euro23'. Vanuit Europees perspectief zijn 
de externe effecten24' per saldo o. Voor Vlaanderen 
zijn de externe effecten van transport licht negatief 
(0,1 m iljard euro) ais gevolg van de extra doorvoer 
bij verru im ing. Voor Nederland zijn deze nihil (o).

• Verruim ing to t 13,10 meter ineens is te prefereren 
boven een beperkte verru im ing to t 12,50 meter of 
12,80 meter. Een vergelijk ing tussen een verruim ing 
to t 13,10 meter en een van 12,50 meter leert dat de 
b ijkom ende jaarlijkse rentelasten van de aanlegkos- 
ten en onderhoudskosten bij 13,10 meter hoger zijn 
dan bij 12,50 meter, maar de b ijkom ende baten die 
daar tegenover staan zijn 2,5 to t 4 keer hoger dan 
deze bijkom ende kosten. Eenzelfde beeld ge ld t voor
13,10 meter ten opzichte van de verru im ing to t 12,80 
meter.

In 2007 werd een actualisatie van de in de verken- 
ningsfase uitgevoerde maatschappelijke kosten- 
batenanalyse op hoofd lijnen uitgevoerd (Consortium 
ARCADIS-TECHNUM, 2007). In deze actualisatie werd 
onderm eer rekening gehouden met de versnelde ont
w ikkelingen in de containervaart alsook m et de 
w ijz ig ing in de geplande capaciteit van de WCT-termi-

23)Voorde Provincie Zeeland zijn de baten berekend opeen netto contante waarde 
van 8 - 24 miljoen euro

24)Voor de Provincie Zeeland zijn de baten berekend op een netto contante waarde 
van 8 - 24 miljoen euro
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nal. Daarnaast werden ook de regionale effecten op 
Zeeland onderzocht.
• De resultaten van de actualisatie onderbouwen de 

conclusies van CPB en VITO uit 2004 dat de ver
ruim ing van de vaarweg van de Schelde vanuit 
europees perspectief een zeer aanbevelenswaardig 
pro ject is (vanuit welvaartseconomische gezichts
punt). Ook voor de verschillende betrokken regio's /  
landen heeft het pro ject een positieve economische 
impact.

• De welvaartseconomische im pact voor Zeeland 
w ord t beperkt positie f verwacht. Er w ord t verwacht 
dat de verru im ing van de vaarweg directe baten 
genereert ten belope van 25 to t 30 m iljoen euro. 
Daarnaast w o rd t een lichte afname van de externe 
kosten tengevolge van het hinterlandverkeer ver
wacht ten belope van 1 m iljoen euro.

De verwachte toenam e van externe kosten tenge
volge van toename van maritiem  verkeer op de Wes- 
terschelde w ord t op basis van de resultaten u it het 
onderzoek in het kader van het m ilieueffectrapport 
beperkt geacht. Deze werden in voorliggende maat
schappelijke kosten-batenanalyses niet kw antita tie f 
meegenomen.
In de maatschappelijke kosten-batenanalyses is verder 
geen rekening gehouden met indirecte economische 
effecten, deze worden beperkt geacht. Wel werden 
externe effecten tengevolge van toegenom en trans- 
portstrom en voor het achterland aan de hand van ken
getallen meegenomen.

8.6 Conclusies
Gelet op het belang van het behoud van Antwerpen 
ais Europese m ainport in de Hamburg -  Le Havre range, 
gelet op de specifieke problem atiek van de haven van 
Antwerpen, gelet op de ontw ikke lingen in de contai
nervaart, ge let op de afwezigheid van alternatieven en 
de wenselijkheid om de m ultim odale bereikbaarheid 
binnen het havenonderzoek (TEN-T) te verbeteren,
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gelet op de positieve uitkomsten van de maatschap
pelijke kosten- en batenanalyse van de verruim ing 
voor zowel Nederland ais Vlaanderen, noodzaakt d it de 
afweging te maken dat de verruim ing van de vaarweg 
in de Westerschelde en in de Beneden-Zeeschelde 
ais maritiem e toegangsweg van en naar de Schelde- 
havens, in het b ijzonder naar de haven van Antwerpen, 
een pro ject is waarvoor 'dw ingende redenen van groot 
openbaar belang' gelden in de zin van artikel 6.4 van 
de H abitatrichtlijn .

Addendum
De dw ingende redenen van openbaar belang die 
hierboven aangetoond worden op basis van een 
onderzoek in 2004, zijn inm iddels nog belangrijker 
geworden. In de tussenliggende periode is gebleken 
dat de groei van de containerscheepvaart naar Ant
werpen sneller is gegroeid dan oorspronkelijk aange
nomen, waardoor de noodzaak om de toegang to t de 
haven van Antw erpen via een verruim de vaargeul te 
verbeteren, nog sterker is geworden.

In de beoordeling van de m ilieugevolgen zijn de aan
gepaste groeiprognoses voor de containerscheepvaart 
op de Westerschelde ais u itgangspunt genomen. De 
aangepaste goederenprognoses gebaseerd op de 
meest recente in form atie over de ontw ikke lingen in de 
zeescheepvaart en conta inertransporten op de Wester- 
schelde en Beneden-Zeeschelde, zijn terug te vinden 
in het Achtergronddocum ent Goederenprognoses (zie 
ook Leeswijzer). Uit de onderzoeksresultaten van de 
m ilieugevolgen van de toegenom en containerscheep
vaart is gebleken dat deze niet significant toenemen 
in de Speciale Beschermingszone -  ook niet bij een 
verru im ing van de vaargeul. Het H oofdrapport Actua li
satie SMER beschrijft deze effecten in detail.
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9 Compensatie

Ais compenserende maatregelen voor de resterende, 
in de Beneden-Zeeschelde optredende negatieve 
effecten worden voorgesteld:
• De compensatie van negatieve effecten van de aan

leg in de Beneden-Zeeschelde ter hoogte van het 
Galgenschoor (verlies van i  ha slik en 3 ha schor in 
het brakke deel) door de vervroegde aanleg van het 
natuurpro ject tussen Fort Filip en Noordkasteel. De 
maatregelen om estuariene natuur te herstellen ter 
hoogte van Fort Filip (maximaal 14 ha te creëren 
door afgraving) en tussen Fort Filip en Noordkasteel 
(maximaal 20 ha te creëren door afgraving) zijn de 
zoekgebieden die aanvulling gaan geven aan de te 
verwezenlijken compensatie. D it natuurontw ikke- 
lingsvoorstel houdt verband m et het Sigma project 
35: dijkwerken tussen vestiging van Esso en Ooster- 
weel over een lengte van 3500 m.

• De realisatie van deze compensatie zal in samen
hang lopen met het verbreden van de vaargeul in de 
Beneden-Zeeschelde inclusief de zwaaizone, omdat 
het optreden van de negatieve effecten samenhan
gen met het verbreden van de vaargeul.
(zie m itigatie)

Het natuurpro ject tussen Fort Filip en Noordkasteel 
maakt deel u it van het Meest Wenselijk A lternatie f 
(MWeA) van het SIGMA-plan maar de Vlaamse regering 
heeft d it pro ject nog niet in u itvoering gebracht.

Het com pensatiegebied is gelegen binnen het Habi- 
ta trich tlijngeb ied  'Schelde- en Durme-estuarium van 
de Nederlandse grens to t Gent (BE2300006)' en het 
oppervlakteverlies binnen d it SBZ-H ais gevolg van
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het pro ject van de verru im ing van de vaargeul w ord t 
op die manier binnen d it H abita trich tlijngebied, en 
meerbepaald binnen de Beneden-Zeeschelde waar de 
effecten optreden, opgelost.

Door dat kansen ontstaan voor het creëren van slik en 
schorhabitats w ord t ook invulling gegeven aan het 
like-for-like principe waar natuurcompensatiemaatre- 
gelen dienen aan te voldoen.

Het natuurherstel m oet tijd ig  worden gerealiseerd, dat 
w il zeggen de areaalcreatie moet een fe it zijn voora l
eer de effecten van een verru im ing zich kunnen m ani
festeren.

Dit kan worden bereikt door de aanleg van de zwaai
zone en de verbreding van de vaargeul in de tijd  
afhankelijk te maken van de u itvoering van de com
penserende graafwerken ter realisatie van slik en schor. 
Deze fasering speelt op veilig aangezien effecten van 
de verru im ing pas verwacht worden op de langere 
term ijn.

Het spreekt voor zich dat deze natuurherstelmaatregel 
het beslist beleid rond natuurontw ikke ling langs de 
Zeeschelde onverlet laat. Deze natuurherstelmaatregel 
kan inderdaad niet in de plaats treden van de robuuste 
natuurontw ikke ling die w ord t beoogd. Zoals gezegd 
kan de natuurherstelmaatregel slechts dienen om 
beperkte effecten op te vangen in afwachting van een 
estuarien systeem dat zich in een gunstige staat van 
instandhouding bevindt.
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