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Samenvatting

O p verzoek van de Europese Commissie w o rd t zij aan het einde van het 
kalenderjaar geïnform eerd over de on tw ikke lingen  in de u itvoe ring  van 
het N atuurcom pensatieprogram m a W esterschelde. D it p rogram m a is 
gerelateerd aan de tw eede ve rru im ing  van de W esterschelde, volgens 
een verdrag u it 1995. In 2006 hee ft de eerste rapportage in d it verband 
plaatsgevonden.

De v ijf buitendijkse projecten ("in  de Westerschelde") waar, op basis 
van de regionale Bestuursovereenkomst voor de u itvoe ring  van het 
N atuurcom pensatieprogram m a (1998), oorspronkelijk  mee van sta rt is 
gegaan, bleken om verschillende redenen n ie t alle kansrijk. Echter, in de 
loop der tijd  zijn n ieuwe waardevolle  buitendijkse projecten toegevoegd. 
O ok is in 2007  €  3,3 m iljoen extra  toegevoegd aan het budge t voor 
buitendijkse natuurpro jecten,
De afgelopen jaren zijn de vo lgende projecten u itgevoerd: aanleg 
Rammekensduinen (2000, 10 ha), herstel Schor van W aarde (2003, 240 
ha) en herstel Verdronken Zwarte Polder (2006, 50 ha). In de 
voorm alige veerhaven Kruin ingen zijn voorbere id ingen ge tro ffen  voor 
een natuurlijke  en ongestoorde o n tw ikke ling  van schor en slik (10 ha). 
D it v in d t plaats in relatie to t een tw eeta l on tw ikke lingen , nam elijk 
d ijkaanpassingen en de realisatie van een n ieuw  w oongeb ied .

Het belangrijkste buitendijkse pro ject is Perkpolder, w aar een nieuw , 
buitend ijks natuurgebied w o rd t gerealiseerd te r g roo tte  van 75 ha. D it 
natuurcom pensatiepro ject m aakt onderdeel u it van de 
geb iedson tw ikke ling  Perkpolder. Naast natuurcom pensatie  w orden 
w on ingen en recreatiem ogelijkheden o n tw ikke ld , m et ais doei een 
sociaal-econom ische impuls aan het gebied te geven. De 
voorbere id ingen op de realisatie zijn in volle gang, m et ais doei de 
aanbestedingsprocedure in 2008 te starten.

Hiermee kom t het to ta le  resultaat in de Westerschelde eind 2007  op 10 
ha nieuwe natuur en 290 ha aan kw a lite itsverbe te ring  van bestaande 
natuur. In voorbere id ing  is 85 ha n ieuwe natuur.
D it is ruim schoots boven het voornem en zoals dat in de 
Bestuursovereenkomst (1998) was voorzien, w aar sprake was van 25 ha 
nieuwe natuur, naast 163 ha kw alite itsverbe tering.

Binnendijks, d irect gelegen aan de Westerschelde, w o rd t nieuwe natuur 
aangelegd en een extra  impuls gegeven aan de kw a lite it van de 
natuuron tw ikke lingspro jecten  van de ecologische hoo fds truc tuu r (EHS), 
die d irect grenzen aan de W esterschelde (tezamen: "n ieuw e in lagen").
In 18 verschillende projecten is hierbij eind 2007 een to taal van 338 ha 
gerealiseerd en 152 ha in u itvoering.
De 9 gebieden die in 2006 al gerealiseerd w aren, zijn opgenom en in het 
on tw erp -aanw ijz ingbes lu it van de W esterschelde ais N atura-2000 
gebied.
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In de Bestuursovereenkomst (1998) waren 4 projecten aan de 
W esterschelde voorzien m et een to ta le  oppervlakte  van ca. 175 ha.
Bij de tussentijdse evaluatie in 2001 is het zoekgebied voor de realisatie 
van nieuwe inlagen ve rg ro o t en is in 2007  €  3,3 m iljoen extra 
toegevoegd aan het budge t voor de realisering van pro jecten, d irect 
grenzend aan de W esterschelde.

Binnendijks, n ie t d irect aangrenzend maar rond de W esterschelde, w o rd t 
een extra impuls gegeven aan de n a tu u ron tw ikke ling  van de EHS 
("k ree khe rs te l"). Hoewel er geen d irect fysiek contact is m et de 
W esterschelde hebben deze nieuwe natte natuurgebieden wel een 
ecologische relatie m et het estuarium , doo rda t m et de extra oppervlakte  
aan natte natuur rond de W esterschelde tevens extra  b io toop  ontstaat 
voor functionee l aan de W esterschelde gerelateerde vogels (o.a. 
kustvogels, ste ltlopers, ganzen en sm ienten).

Totaal is in 28 projecten ca. 510 ha gerealiseerd en is ca. 680 ha in 
u itvoering.
In de Bestuursovereenkomst (1998) was hier geen taakste lling  in 
oppervlakte  voor gesteld. W el is aangegeven, da t door de provincie en 
de taakgroep W esterschelde (i.e. de S tuurgroep NCW ) h iervoor 
projecten geselecteerd konden w orden.
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In 1998 is Nederland door de Europese Commissie in gebreke gesteld, 
om dat de Nederlandse regering m et het overeengekom en 
N atuurcom pensatieprogram m a W esterschelde, samenhangend m et het 
verru im ingsverdrag van 17 januari 1995, haar verp lich tingen volgens de 
H ab ita t- en Voge lrich tlijn  n ie t is nagekom en. Na een jarenlange 
correspondentie  h ierover hee ft de Commissie op 13 december 2005 
besloten om de inbreukzaak (dossier 1 99 5 /4 5 64 ) tegen Nederland te 
sluiten. In een schrifte lijke  bevestig ing per 23 december 2005 acht de 
Commissie het van belang om ook in de toekom st geregeld nadere 
in form atie  van Nederland te ontvangen over de voo rtgang  van de 
u itvoering  van de compenserende m aatregelen. Daarbij is een 
rapportage telkens tegen het einde van het kalenderjaar gevraagd.

De u itvoe ring  van het N atuurcom pensatieprogram m a W esterschelde is 
geregeld in een bestuursovereenkom st (27 februari 1998), waarin een 
drietal categorieën projecten is onderscheiden: buitendijkse projecten 
(categorie A) en binnendijkse pro jecten, bestaand u it n ieuwe natuur 
d irect langs de W esterschelde (categorie B) en kreekherste l/ 
kw alite its im puls Natuurbele idsplan (categorie C).

Bij de C -projecten m oet onderscheid gem aakt w orden tussen gebieden, 
die d irect aan de W esterschelde gelegen zijn en gebieden, die n ie t d irect 
aangrenzend zijn.
Aangrenzende C -projecten en alle B-projecten vorm en tezamen de 
categorie "n ieuw e in lagen". Voorzover deze gebieden in 2006 al 
gerealiseerd w aren, maken zij deel u it van het on tw erp - 
aanw ijz ingsbesluit N atura-2000  van de W esterschelde.

Samenvattend on ts taa t er een driede ling  in natuurcom pensatiepro jecten: 
in, aan en rond de W esterschelde.

De buitendijkse projecten (in de westerschelde) beogen het ecosysteem 
van de W esterschelde ze lf te versterken door nieuwe na tuur aan het 
systeem toe te voegen o f de kw a lite it van bestaande buitendijkse 
natuurgebieden te verhogen.
Bij de nieuwe inlagen (aan de Westerschelde) is het streefbeeld gerich t 
op aan de W esterschelde gebonden estuariene natuurw aarden. In de 
p raktijk  be tekent d it, da t zo veel m ogelijk  zoute o f brakke natuur w o rd t 
gerealiseerd, die onderdeel u itm aakt van de N atura-2000  aanw ijzing.
De natuurpro jecten rond de Westerschelde betekenen een extra 
kw alite its im puls en een versnelling van de u itvoe ring  de Zeeuwse 
Ecologische H oo fdstructuur. D it le id t to t  een sterk positie f e ffec t voor 
aan het W esterschelde-estuarium  gerelateerde vogelgroepen 
(kustvogels, ste ltlopers, ganzen en sm ienten), doo rda t extra nat b io toop  
in de om geving  van de W esterschelde w o rd t gerealiseerd.
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2 Voortgang buitendijkse projecten (in de 
Westerschelde)

2.1 Gerealiseerde projecten

De v ijf buitendijkse projecten (categorie A) waar, op basis van de 
Bestuursovereenkomst (1998) oorspronke lijk  mee van sta rt is gegaan 
bleken om verschillende redenen n iet alle kansrijk. Echter, in de loop der 
tijd  zijn nieuwe w aardevolle  projecten toegevoegd.
Zo is in 2000  een voorm a lig  s libdepot en het aansluitend gelegen 
duingebied ingericht, de zogenaam de Rammekensduinen (10 ha). Het 
gebied is ingerich t ais strandvlakte  m et loopduinen en duinvalle ien.
Bij het Schor van W aarde (240 ha) zijn tw ee kribben aangelegd, die n ie t 
alleen gunstig  zijn voor het behoud en herstel van de natuurw aarden te r 
plaatse, maar die ook verdere aantasting van de archeologisch 
waardevolle  restanten van bew on ing  voorkom en.
In de Verdronken Zw arte  Polder (50 ha) is in 2006 een strandgeul 
gegraven om de overspoeling van het schor te bevorderen. Tevens zijn 
daarbij de verzande kreken in het begroeide deel verru im d ('g e d o tte rd '). 
M e t het vrijkom ende zand zijn in het aangrenzende binnendijkse 
natuurcom pensatiepro ject, te w eten H erdijkte  Zw arte  Polder, duinen 
gecreëerd.

2.2 Veerhaven Kruiningen

In de voorm alige veerhaven Kruin ingen is in 2006 een grote 
aanlegsteiger gesloopt m et een financië le bijdrage vanu it het 
natuurcom pensatieprogram m a. M om entee l w orden in andere kaders 
voorbere id ingen ge tro ffen  voor aanpassingen aan de dijken en de 
on tw ikke ling  van een aangrenzend w oongeb ied . In 2007 zijn afspraken 
gem aakt om een natuurlijke  en ongestoorde o n tw ikke ling  ve ilig  te 
stellen van een toekom stig  schor- en slikgebied ( 10 ha). V ia een proces 
van natuurlijke  opslibb ing w o rd t hier voedselrijk en voge lrijk  slib 
o n tw ikke ld , dat op te rm ijn  zal overgaan in schor.

2.3 Perkpolder

In de bestuursovereenkom st voor de u itvoe ring  van het 
N atuurcom pensatieprogram m a W esterschelde is de veerhaven 
Perkpolder opgenom en onder het voorbehoud van alternatieve 
gebru iksm ogelijkheden. A an le id ing  was het opheffen  van de veerdienst 
Kru in ingen- Perkpolder, w a t daadw erke lijk  plaatsvond in 2003. Later is 
om het aandeel buitendijkse n a tuu ron tw ikke ling  te vergroten ook het 
veerple in opgenom en en is de polder aan de oostzijde van de veerhaven 
form eel door Gedeputeerde Staten toegevoegd ais n ieuw  
natuurcom pensatiegebied (decem ber 2002). De om vang van het to ta le  
gebied bedroeg daarmee 40 ha.
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In het kader van het genoem de voorbehoud hee ft de gem eente Hulst 
(voorheen Hontenisse) gezocht naar m ogelijkheden om het gebied 
noordelijk  van Kloosterzande een sociaal-econom ische impuls te geven. 
V anu it beide voornem ens, zowel natuurcom pensatie  ais een sociaal- 
economische on tw ikke ling , is in jun i 2004  een in ten tieverk la ring  to t 
stand gekom en. M e t deze in ten tieverk la ring  is de basis gelegd vo o r de 
G ebiedsontw ikke ling  Perkpolder.

Volgens de principes van ontw ikke lingsp lano log ie  is door de betrokken 
overheden en een tw eeta l pro jectontw ikke laars een integraal plan 
opgesteld voor een gebied te r g roo tte  van bijna 500 ha. Naast natuur 
bevat het plan de o n tw ikke ling  van w on ingen en recreatie. Binnen het 
plangebied w orden verschillende innovatieve waterkeringszones 
on tw ikke ld . D it v in d t plaats binnen het Europese pro ject ComCoast. 
M ed io  2006 is d it plan openbaar gem aakt (w w w .pe rkp o ld e r.n l).
Het plan, in de vorm  van een schetsontwerp, bevat een n ieuw  
buitend ijks natuurgebied van circa 75 ha, te realiseren via ontpolderen. 
R ijkswaterstaat heeft de ve ran tw oorde lijkhe id  voor de realisatie hiervan. 
U itgaande van het oorspronkelijke  natuurcom pensatieplan in het kader 
van de tweede ve rru im ing  van de W esterschelde financ ie rt 
R ijkswaterstaat 40 ha. De overige 35 ha zal w orden gefinancierd in het 
kader van de O ntw ikkelingsschets Schelde-estuarium  2010 
(N a tuurpakket W esterschelde).
Het vo lledige gebied van 75 ha kan w orden beschouwd ais natuurherste l 
te r verste rking  van de ecologische estuariene kw a lite iten  van de 
W esterschelde. In het on tw e rp  en de u itvoe ring  w o rd t m et name veel 
aandacht besteed aan een duurzame on tw ikke ling  van hoogw aardige 
b io topen.

Eind 2007  zal een bestuursovereenkom st w orden ondertekend. In de 
bestuursovereenkom st bekrachtigen de betrokken overheden de 
u itvoe ring  van de geb iedsontw ikke ling , is ve rw oord  welke rol de 
verschillende overheden hebben in het ve rvo lg tra ject en op w elke w ijze 
w o rd t beoogd samen te w erken m et de betrokken private partners.

De voorbere id ingen op de realisatie van het buitendijkse natuurgebied 
vinden sinds 2006 plaats. De verp lich tingen rond natuurherste l 
noodzaken to t  een sta rt van de aanbestedingsprocedure in 2008 en een 
s ta rt van de daadwerkelijke realisatie in 2010. De tussenliggende periode 
om vat de te rm ijn  to t aan de gunn ing  en de on tw e rp - en procedurele 
voorbere id ingen door de aannemer in de contractfase. Naar ve rw ach ting  
kan de op levering van het n ieuwe natuurgebied u ite rlijk  in 2013 
plaatsvinden.

O m  de veranderingen in het plangebied m ogelijk  te maken w o rd t 
m om enteel het bestemm ingsplan vern ieuw d en w o rd t een m .e.r.- 
procedure u itgevoerd. Nadat het MER door het bevoegd gezag 
(gem eente Hulst) is aanvaard, gaat het in januari 2008 in procedure 
tezamen m et het on tw erp-bestem m ingsp lan . Volgens p lann ing  kan het 
n ieuwe bestemm ingsplan m edio 2009  onherroepelijk  zijn. Een andere
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belangrijke on tw ikke ling  in 2007  is de s ta rt van de aankopen van grond 
en opstallen. De aankoopstrategie om va t ve rw erv ing  m et de 
m ogelijkheid to t onte igening. D it houd t in da t eerst ge trach t w o rd t om 
op vrijw illige  basis aan te kopen, tegen een vo lledige schadeloosstelling. 
In de aankopen ve rvu lt de D ienst Landelijk Gebied een sleutelro l.

Sam envattend kom t het to ta le  resultaat in de Westerschelde eind 2007  
op 10 ha n ieuwe na tuur en 290 ha aan kw a lite itsverbe te ring  van 
bestaande natuur. In voorbere id ing  is 85 ha nieuwe natuur.
D it is ruim schoots boven het voornem en zoals dat in de 
Bestuursovereenkomst (1998) was voorzien, w aar sprake was van 25 ha 
nieuwe natuur, naast 163 ha kw alite itsverbe tering.
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3 Voortgang binnendijkse projecten, categorie 
nieuwe inlagen (aan de Westerschelde)

De nieuwe inlagen zijn N C W -na tuu ron tw ikke lingspro jecten , grenzend 
aan de W esterschelde. Het om vat de gehele categorie B en de categorie 
C, voorzover deze C -projecten d irect grenzen aan de W esterscheldedijk.

Inm iddels zijn er al 18 projecten u itgevoerd m et een oppervlakte  van 
338 ha en zijn er 152 ha in u itvoering.
Hiervan zijn inm iddels al opgenom en in het on tw erp -aanw ijz ingsbes lu it 
N atura-2000  van het W esterschelde-estuarium :

Rammekenshoek (7 ha)
Scheldeoord (9 ha)
Boonepolder (12 ha)
Den Inkel (7 ha)
Bathse Kreek (16)
Bathse Schor (64 ha)
M argare thapo lder fase 1 en 2 (83 ha)
Piaskreek (25 ha)
Inlagen H oo fdp laa t (19 ha)

Daarnaast zijn reeds u itgevoerd, maar nog n ie t opgenom en in de 
N atura-2000  aanw ijzing:

G alghoek (14 ha)
M o lenpo lde r (10 ha)
Schorretje Ossenisse (16 ha)
H erdijkte  Zw artepo lder (18 ha)

M om entee l zijn in u itvoering:
Hoedekenskerke (25 ha)
M argare thapolder, fase 3 (40 ha)
N um m er Een (21 ha)
O ud Breskenspolder (40 ha)
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4 Binnendijks rond de Westerschelde (kreekherstel)

Binnendijks, n ie t d irect aangrenzend maar rond de W esterschelde, w o rd t 
een extra impuls gegeven aan de n a tu u ron tw ikke ling  van de EHS 
("k reekhe rs te l")- Hoewel er geen d irect fysiek contact is m et de 
W esterschelde hebben deze nieuwe natte natuurgebieden wel een 
ecologische relatie m et het estuarium , doo rda t m et de extra oppervlakte  
aan natte natuur rond de W esterschelde tevens extra  b io toop  ontstaat 
voor functionee l aan de W esterschelde gerelateerde vogels (o.a. 
kustvogels, ste ltlopers, ganzen en sm ienten).

Totaal is in 28 projecten ca. 510 ha gerealiseerd en is ca. 680 ha in 
u itvoering . In de Bestuursovereenkomst (1998) was hier geen 
taakste lling  in oppervlakte  voor gesteld. W el is aangegeven, da t door de 
provincie en taakgroep W esterschelde (i.e. de S tuurgroep NCW) 
h ie rvoor projecten geselecteerd konden w orden.

Inm iddels u itgevoerd zijn:
Axelse kreek (14 ha)
Baarzandse kreek (33 ha)
Braakman noord (90 ha)
Vogelkreek (25 ha)
Dries Arendskreek (2 ha)
H eirweg (8 ha)
Sloekreken (31 ha)
O theense kreek (57 ha)
Passageule (50 ha)
Pyramide (25 ha)
Sophiapolder (78 ha)
Vlaamse kreek (6 ha)
Zwaakse W eei (79 ha)
Zwartegatse kreek (11 ha)
Zw artenhoekse kreek ( 7 ha)

In u itvoering  zijn:
Aardenburgse havenpolder (90 ha)
A uste litzpo lder (13 ha)
Boschkreek (13 ha)

- De Plate (160 ha)
Driewegen (15 ha)
G roo t Eiland (116 ha)
Hengstdijkse Putting  (120 ha)
G roote Gat (16 ha)
K ie ldrechtpo lder (20 ha)
Passageule (50 ha)
Riemenskreek (30 ha)
St. Kruiskreek (30 ha)
Z w inpo lde r (45 ha)
Zwaakse weei (15 ha)
S trijdersgatpo lder (20 ha)
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Bijlage 1 Situering projecten
(a fzonderlijk  bestand)
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