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Samenvatting
ln 1995 hebben Nederland en Vlaanderen een verdrag gesloten met 
betrekking to t de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde. 
Daarbij is afgesproken de natuurwaarden die verloren gaan ten gevolge 
van de verdieping van de Westerschelde te compenseren. De afspraken 
voor de realisatie van deze natuurcompensatie zijn in 1998 vastgelegd 
in een bestuursovereenkomst. In het kader van een tussentijdse 
evaluatie van het natuurcompensatieprogramma (2001) is besloten 
technische middelen in te zetten om binnendijks meer Westerschelde- 
natuur te realiseren. Bij het zoeken naar mogelijkheden hiervoor 
kwamen de Herdijkte Zwarte Polder en de Tienhonderdpolder in beeld. 
Twee polders die in de Zeeuwse uitwerking van het natuurbeleidsplan 
zijn begrensd ais natuurontwikkelingsgebied (1989). Bijzonder is dat 
deze polders deel uitmaken van gebiedsvisies voor de kust van West 
Zeeuws-Vlaanderen. Deze visies hebben verschillende ambitieniveaus, 
waarvan er een aantal in dit inrichtingsplan verder worden uitgewerkt.

Het streefbeeld is gebaseerd op het tegengaan van versnippering en een 
goede inpassing van het projectgebied in de omgeving. Het 
projectgebied wordt aansluitend op de Verdronken Zwarte Polder 
ingericht to t een getijdengebied met slikken en schorren met een 
geleidelijke overgang naar duintjes, waar een slufterachtig gebied met 
groen strand kan ontstaan.

Na een inventarisatie van de mogelijkheden om het projectgebied in 
verbinding te stellen met de Westerschelde, en daarbij veiligheid en 
recreatie te integreren, zijn de volgende drie alternatieven verder 
uitgewerkt:
Alternatief 1 : het projectgebied is beperkt to t de Herdijkte Zwarte 
Polder (18 ha) en wordt door middel van een duiker in verbinding 
gesteld met de Westerschelde.
Alternatief 2: het projectgebied bestaat uit de Herdijkte Zwarte polder 
en de een deel van de Tienhonderdpolder (52 ha) en wordtdoor middel 
van een duiker in verbinding gesteld met de Westerschelde.
Alternatief 3: het projectgebied bestaat uit de Herdijkte Zwarte polder 
en de een deel van de Tienhonderdpolder (46 ha) en wordt door het 
verplaatsen van de primaire waterkering in verbinding gesteld met de 
Westerschelde.

De alternatieven 1 en 2 waarbij een duiker de polders in verbinding stelt 
met het getij van de Westerschelde worden gekenmerkt door een 
gecontroleerd gereduceerd getij waardoor er een lagere dynamiek zal 
heersen en natuurlijke opbouw van slikken en schorren in veel mindere 
mate zal plaatsvinden dan in een natuurlijke situatie zoals bij alternatief 
3 het geval is. Daarom wordt bij deze alternatieven het gebied in 
vergaande mate aangelegd.
Bij alternatief 3 wordt de natuurlijke ontwikkeling to t slikken en 
schorren slechts geïnitieerd waardoor een grotere variatie in morfologie 
en waterhuishouding ontstaat. Dit resulteert in een grotere biodiversiteit 
en natuurlijkheid.
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M et betrekking tot andere functies als de natuur kunnen de 
alternatieven als volgt worden gekenmerkt. Alternatief 3 sluit aan op 
gebiedsvisies voor West Zeeuws-Vlaanderen, waarin onder meer 
zwakke schakels in de kustverdediging worden versterkt. Ook sluit de 
inrichting van het projectgebied, bestaande uit een waterkering met 
voorland, aan bij modern beleid ten aanzien van robuuste 
kustverdediging. Bij de alternatieven 1 en 2 blijft de primaire 
waterkering op de huidige sterkte en zal dus nog steeds gelden ais 
zwakke schakel. Bij alle drie de alternatieven komt er een fiets- en 
wandelpad langs en een wandelroute (buiten broedseizoen) door het 
natuurgebied. Bij alternatief 2 en 3 zal vanwege het grotere 
projectgebied de meerwaarde voor de recreatie ook toenemen. Bij 
alternatief 3 zal, door het verplaatsen van de primaire waterkering, 
tezamen met de Verdronken Zwarte Polder een groot aaneengesloten 
natuurgebied van circa 100 ha ontstaan waardoor de natuurbeleving en 
het gevoel van ruimte en rust worden versterkt.

Alternatief 1 is met aanlegkosten van € 1.950.000,- (€ 10,83/m2) het 
goedkoopste alternatief, maar per vierkante meter natuur zijn zowel 
alternatief 2 ais alternatief 3 met aanlegkosten van respectievelijk 
€ 5,40/m 2 (€ 2.810.000,-) en € 8 ,-/m 2 {€ 3.690.000,-) goedkoper.

De conclusie luidt dat alternatief 3 voor zowel de natuur, de veiligheid 
en de recreatie het meest optimale alternatief is. Maar bij een 
uiteindelijke afweging zullen ook de kosten en het maatschappelijk 
draagvlak meegewogen worden.
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Abstract
In 1995 the Dutch and Flemish governments signed an agreement to 
compensate the natural value's, which will be lost by the deepening of 
the Western Scheldt. The terms of the compensation were formalised in 
1998 in an administrative agreement. An intermediate evaluation of the 
nature compensation programme led to the exploration of options to 
improve the estuarine quality and connection to the Western Scheldt of 
the nature compensation areas adjacent to the estuary through use of 
technical means. The "Herdijkte Zwarte Polder" and the 
"Tienhonderdpolder" came into view, while searching for locations 
where this could be done. These two locations were already appointed 
as nature development area's in the nature policy plan of the Province 
"Zeeland” (1989). There also are coastal management visions of the 
region "W est Zeeuws-Vlaanderen" in which the locations are included. 
These visions have different levels of ambition and a number of these 
ambition levels have been used and elaborated on in this development 
plan.

The aim is to link up the area with the "Verdronken Zwarte Polder" and 
develop a tidal plain with mudflats and salt marshes which are 
connected to dunes and the beach by a tidal creek.

After an inventory o f possibilities for a connection with the Western 
Scheldt, keeping in mind other functions as safety and recreation, the 
following three alternatives were worked out:
Alternative 1: the area covered by the project is restricted to the 
"Herdijkte Zwarte Polder" (18 ha) which will be connected to the 
Western Scheldt by means o f a culvert.
Alternative 2: the area covered by the project consists of the "Herdijkte 
Zwarte Polder" and the two parts of the "Tienhonderdpolder"(52 ha) 
which will be connected to the Western Scheldt by means of a culvert. 
Alternative 3: the area covered by the project consists of the "Herdijkte 
Zwarte Polder" and the two parts of the "Tienhonderdpolder"(52 ha) 
which will be connected to the Western Scheldt by replacing the coastal 
dike.

The alternatives in which the connection to the Western Scheldt is 
realized by means of a culvert will bring the project area under the 
influence of a controlled reduced tide as a result of which the dynamics 
in the area will be less than that of a natural system. Because of the 
lower dynamics the building up of the mudflats and the salt marshes will 
happen less quickly than in a natural situation as in alternative 3. This 
means that the initial situation of the area in the alternatives 1 and 2 
should allow for the immediate development of mudflats and salt 
marshes. In alternative 3 there should be as little predevelopment as 
possible so that natural development o f mudflats and salt marshes can 
take place. Because of this natural development there will be a greater 
variation in morphology and soil hydrology which will result in a higher 
biodiversity and a more natural site.
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The coast at "Cadzand" is appointed as a weak link in the coastal dike 
ring at "West Zeeuws-Vlaanderen". In alternative 3 the improvement of 
the coastal dike can be combined with the development of the project 
area. The development o f the project area can be combined with the 
vision on safety, namely a robust coast protection. In alternatives 1 and 
2 the coastal dike remains at its current strength and will still be a weak 
link, but the inland dikes will be heightened to meet the existing 
requirements.
A bicycle- and footpath is projected on the dikes around the project 
area and a walking route will pass through the area in all three 
alternatives. Because the area is larger in the alternatives 2 and 3 than 
in alternative 1 the paths for these alternatives will be longer than those 
for alternative 1. In alternative 3 the coastal dike between the 
“ Verdronken Zwarte Polder" and the project area will be removed, 
resulting in one big nature reserve, the experience of nature, space and 
silence will be enlarged.

Alternative 1 (€ 1.950.000,- or € 10,83/m2) is the cheapest alternative, 
but the square meter cost of both alternative 2 (€ 2.810.000,- or € 
5,40/m 2) and alternative 3 (€ 3.690.000,-or € 8 ,-/m 2) is lower.

The conclusion is that alternative 3 is the most optimal alternative for 
the nature as well as the safety and the recreation. But the choice will 
depend on the expenses and the support of citizens and governmental 
organisations as well.
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding

In 1995 hebben Nederland en Vlaanderen een verdrag gesloten met 
betrekking to t de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde. 
Daarbij is afgesproken de natuurwaarden die verloren gaan ten gevolge 
van de verdieping te compenseren. Nederland en Vlaanderen dragen 
beide bij in de kosten en Nederland zorgt voor de uitvoering ervan. De 
compensatiemaatregelen zijn in drie categorieën onderverdeeld:

A) buitendijkse natuurcompensatie;
B) binnendijkse natuurcompensatie;
C) kreekherstel/kwaliteitsimpuls van het Natuurbeleidsplan. 

Natuurcompensatieprojecten moeten aan de volgende criteria voldoen:
project moet een duidelijke winst voor de aan de Westerschelde 
gebonden natuur opleveren;
er moet een redelijke verhouding zijn tussen natuurwinst en de 
kosten van het project;
de maatregel moet een duurzaam karakter hebben; 
het project mag niet haaks staan op de wenselijke lange termijn 
ontwikkeling in de Westerschelde;
projecten die tevens voordelen opleveren voor andere functies, 
bijvoorbeeld recreatie, genieten de voorkeur; 
de bescherming tegen hoogwater mag op geen enkele wijze in het 
geding komen.

De uitvoering van de natuurcompensatieprojecten is geregeld in de 
Bestuursovereenkomst Natuurcompensatie Westerschelde welke in 
1998 is getekend door alle betrokken partijen (de gemeente Borsele 
uitgezonderd). De bestuursovereenkomst heeft een looptijd van tien 
jaar, maar er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk binnen vijf jaar 
gerealiseerd te hebben. Voor de bewaking van de voortgang van het 
natuurcompensatieprogramma is een voortgangscommissie ingesteld.

Nieuwvliet-Bad '

:iguur 1: begrenzing verkenning NCP

In 2000 is op verzoek van gedeputeerde G de Kok een ambtelijke 
verkenning uitgevoerd waarbij is gezocht naar extra 
natuurcompensatieprojecten. Deze verkenning door de Dienst Landelijk 
Gebied heeft geleid tot een veertigtal ideeën die aan de hand van de 
volgende criteria zijn beoordeeld:
•  winst voor aan de Westerschelde gebonden natuur (nat en zout);
•  duurzaamheid;
•  grondverwervingskansen;
• kosten van het project.
De kansrijke projecten, waaronder het zuidelijke deel van de 
Tienhonderdpolder (zie figuur 1), zijn verder uitgewerkt en op 
bestuurlijk niveau besproken met de betrokken gemeenten en 
waterschappen.
In juli 2001 heeft de Voortgangscommissie het 
natuurcompensatieprogramma tussentijds geëvalueerd. Uit deze 
evaluatie blijkt dat de realisatie van de projecten uit de categorieën B 
en C in het algemeen naar wens verloopt. De realisatie van projecten 
uit categorie A verloopt echter moeizaam. Dit komt doordat het lastig 
blijkt om bestaande natuurwaarden te verhogen en er bij nieuwe
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gebieden vaak slechts kleinschalige natuurontwikkeling plaats kan 
vinden. Ook moet er op gelet worden dat de natuurcompensatie niet in 
strijd is met de criteria uit de bestuursovereenkomst.

Ais vervolg op de evaluatie is een verkenning uitgevoerd naar 
binnendijkse gebieden waarbij het mogelijk is om natuur te ontwikkelen 
met een sterke relatie to t de Westerschelde (combinatie categorie A en
B). Dit wordt mogelijk geacht door het gebruik van technische 
middelen, zoals duikers en suatiesluizen.
De Herdijkte Zwarte Polder en het noordelijke deel van de 
Tienhonderdpolder zijn hiervoor kansrijke gebieden. Door bijvoorbeeld 
een duiker in de dijk aan te leggen kunnen de polders onder invloed 
komen te staan van het zoute water van de Westerschelde.
In het kader van integraal kustzonebeheer en het moderne beleid ten 
aanzien van zeeweringen (Robuuste duinen, brede waterkeringen) kan 
de lat voor de inrichting van het projectgebied hoger worden gelegd 
door te denken aan een inrichting tot brede waterkering of een robuust 
duingebied.

In dit inrichtingsplan bestaat het projectgebied uit de Herdijkte Zwarte 
Polder, het noordelijke deel van de Tienhonderdpolder (beide 
aangemerkt ais gebieden waar binnendijks water uitgewisseld kan 
worden met de Westerschelde) en het zuidelijke deel van de 
Tienhonderdpolder (uit de verkenning naar extra projecten). De 
Herdijkte Zwarte Polder is reeds verworven evenals een klein deel van 
het noordelijke deel van de Tienhonderdpolder.

Het ontwikkelen van dit gebied to t een gebied met aan de 
Westerschelde gerelateerde natuur in combinatie met een robuuste 
waterkering sluit tevens aan bij verschillende visies die in paragraaf 2.2 
worden beschreven.

/

Figuur 2: projectgebied.
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1.2 Ligging van het plangebied

Het projectgebied lig t in West Zeeuws-Vlaanderen, in het 
mondingsgebied van de Westerschelde, en is ingesloten tussen twee 
recreatie concentratiegebieden te weten Nieuwvliet-Bad in het oosten 
en Cadzand-Bad in het westen (beide gemeente Oostburg). Ten oosten 
van het projectgebied ligt het natuurgebied de Verdronken Zwarte 
Polder. In figuur 2 is de ligging van het projectgebied weergegeven (in 
Bijlage 1 is een grotere kaart met de situering het projectgebied 
opgenomen).

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt het beleid dat van toepassing is op het 
projectgebied uiteengezet en worden visies weergegeven die 
betrekking hebben op de regio waar het projectgebied gelegen is.
In hoofdstuk 3 is een gebiedsbeschrijving gegeven waarin de historie 
van het gebied, het grondgebruik, de waterhuishouding en de 
natuurwaarden in de omgeving zijn beschreven.
In hoofdstuk 4 worden de uitgangspunten betreffende het 
inrichtingsplan vermeld. Er is een algemeen streefbeeld gegeven aan de 
hand waarvan het projectgebied ingericht kan worden. Ook is hierbij 
gekeken naar de ontwikkeling en de effecten op de Verdronken Zwarte 
Polder.
In hoofdstuk 5 zijn de verschillende ambitieniveaus die gelden voor de 
inrichting nader uitgewerkt en is de keuze voor de uiteindelijk 
uitgewerkte ambitieniveaus toegelicht. Volgend hierop is een 
beschrijving gegeven van de drie alternatieven die in dit rapport 
worden uitgewerkt. Per alternatief worden ook de voor en nadelen van 
de genomen maatregelen beschreven.
In hoofdstuk 6 is beschreven hoe de verschillende alternatieven moeten 
worden ingericht om het streefbeeld zo dicht mogelijk te benaderen. 
Naast de inrichting van de natuur zijn hier ook de maatregelen 
genoemd die worden genomen voor de recreatie en de veiligheid.
In hoofdstuk 7 wordt vermeld wat de verwachte invloed is op de 
omgeving, welk beheer er nodig is en wat er gemonitord moet worden. 
In hoofdstuk 8 is een globale kostenraming van de drie alternatieven 
opgenomen.
In hoofdstuk 9 worden de voor- en nadelen van de drie alternatieven 
aan de hand van verschillende criteria gegeven aan de hand waarvan 
voor de natuur, de veiligheid, de recreatie en de kosten-baten een 
conclusie wordt gegeven.
In hoofdstuk 10 zijn enkele aanbevelingen gedaan voor verder 
onderzoek naar de waterkering, de inrichting van het projectgebied en 
het tegengaan van de verzanding.
Aan het einde van ieder hoofdstuk staan verwijzingen naar de 
gebruikte literatuur.

[1], [2], [3], [4], [18], [23], [25], [26], [31]
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2 Gebiedsbeschrijving
2.1 Historische ontwikkeling

De naam Tienhonderdpolder stamt waarschijnlijk af van zijn 
oorspronkelijke oppervlakte van 10 x 100 gemeten (± 430 ha). Uit de 
kavelgrenzen van de Tienhonderdpolder is op te maken dat deze ooit 
deel heeft uitgemaakt van de Oudlandsche polder die reeds vermeld 
wordt in het jaar 1112. De polder is tussen 1375 en 1394 verloren 
gegaan door overstromingen waarna hij in 1402 weer is herdijkt. In de 
jaren hierna is een groot gedeelte van de polder weer verloren gegaan 
aan het water.
De Zwarte polders zijn genoemd naar het Zwarte Gat, de geul die to t 
het begin van de 15e eeuw de eilanden Cadzand, Groede en Wulpen 
van elkaar scheidde (zie figuur 3). De Zwarte polders liggen in de oude 
monding van de geul en konden pas na afdamming ontstaan. De eerste 
afdamming vond plaats in 1422. Dit was geheel naar de zin van de 
Bruggenaren, die de verzanding van Het Zwin hoopten tegen te gaan. 
Het Zwin gaf echter geen verbetering te zien, waarna men omstreeks 
1474 het Zwarte Gat weer heropende. De verzanding van Het Zwin 
zette zich ook na deze ingreep in hoog tempo voort en men besloot het 
Zwarte Gat weer af te sluiten. De geul had zich in de tussentijd echter 
aanmerkelijk verdiept, waardoor het nog een aantal jaren duurde 
voordat het Zwarte Gat wederom afgesloten kon worden. Bij 
Croxhouke (gelegen ten zuiden van Nieuwvliet) kwam in de geul een 
dam to t stand, maar deze werd na een aantal jaren weer doorgestoken.
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Figuur 3: situatie eind 15e eeuw en eind 16e eeuw
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In de loop van de 16' eeuw had het Zwarte Gat ais doorlopende stroom 
zijn kracht verloren en werden vanaf de Groedse zijde verschillende 
polders bedijkt (St. Janspolder, Adornispolder, Nieuwehovenpolder). In 
1602 werd het Zwarte Gat afgedamd en ontstond de Groote St. 
Annapolder. Krachtens een octrooi uit 1623 ontstond tenslotte de 
Zwarte Polder (120 hectare) door bedijking van de schorren in de mond 
van het Zwarte Gat. Hierbij werd ook de naastgelegen drijvende 
Tienhonderdpolder herdijkt (zie figuur 4).
De Zwarte Polder verdween in 1802 weer onder water. In het volgende 
jaar werd een klein deel van de polder herdijkt (de huidige Zwarte 
Polder) om de achterliggende St. Janspolder en Groote St. Annapolder 
te beschermen. In 1829 volgde de Herdijkte Zwarte Polder (ook wel 
genoemd "Van Melle’s schorre", naar de eerste gebruiker). De polder 
werd van het buitenwater gescheiden door een zomerkade met daarin

eind 17* eeuw

Get.KJ.E.

Figuur 4: situatie eind 1 7 ' eeuw.

In de loop der jaren ontstond enige duinvorming op de kade. Ook het 
restant van de voormalige zeedijk in de Verdronken Zwarte Polder stoof 
onder. Deze duinvorming langs de hele Vlaamse en Zeeuws-Vlaamse 
kust vond plaats door overstuiving van polderdijken of door aanstuiving 
voor of tegen die dijken. Dit proces kon plaatsvinden na de vorming 
van een diepe geul voor de kust (De Wielingen), die zorgde voor
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Figuur 5: opbouw van de polders in de 
omgeving van het 
projectgebied

zandtransport naar dit kustdeel. De duinen vormden een uitloper van 
de Vlaamse Vlakte; duinformaties die ontstonden in de 16' en 17' eeuw 
tussen Blanc Nez en Brugge.

In 1860 is een plan opgemaakt om de polders van de Passluis, de 
Kapitale Dam en van Cadzand via een afwateringskanaal en een 
zeesluis af te wateren via de Tienhonderd polder. Dit plan is echter 
nooit ten uitvoer gekomen.

Bij de stormramp in februari 1953 sloeg het water twee bressen in de 
zomerkade van de Herdijkte Zwarte Polder, waardoor deze wederom 
overstroomde. Waarschijnlijk was de doorbraak het gevolg van de 
aanwezigheid van bunkers en andere militaire verdedigingswerken die 
waren ingegraven in de duinregel op de kade. De inbraakgeul liep tot 
aan de tuimeldijk. De bressen werden gedicht en nog in hetzelfde jaar 
werd de kade tot de sterkte van een zeedijk verzwaard. Ook de dijk 
tussen de Herdijkte Zwarte Polder en de Tienhonderdpolder werd 
verzwaard en verhoogd. Tussen 1980 en 1982 werd de zeedijk 
tenslotte op Deltahoogte gebracht. Sinds de dijkverzwaringen is alleen 
aan de zeezijde zand op het dijklichaam aanwezig, vastgehouden door 
helminplant.
Het oostelijk deel van de oorspronkelijke Zwarte Polder is sinds 1802 
nooit herdijkt en vormt nu het natuurgebied "Verdronken Zwarte 
Polder" (60 hectare). Tot de tweede wereldoorlog heeft dit gebied een 
vrijwel ongestoorde natuurlijke ontwikkeling doorgemaakt. Na de 
oorlog is het gebied, evenals de rest van de Zeeuwsch-Vlaamse 
kuststreek, in toenemende belangstelling komen te staan van de 
recreatie.

2.2 Landschap en grondgebruik

De kust van west Zeeuws-Vlaanderen is opgebouwd uit voormalige 
eilanden met daartussen de later ingedijkte polders, waarvan de 
Herdijkte Zwarte Polder en de Tienhonderdpolder er twee zijn. Deze 
opbouw is nog duidelijk in het landschap te herkennen aan de loop van 
dijken en wegen (zie Figuur 5).
De kuststrook van Breskens to t Cadzand-Bad is smal en wordt 
gekenmerkt door een scherpe overgang naar het agrarisch gebied. Aan 
de zeezijde bevindt zich deels een smal, op het noordwesten gericht 
strand, overgaand in een dijk- of duinstrook. De huidige kust is een 
typische afslagkust, waarbij het duin met een steile klif aan het strand 
grenst. Series paalhoofden beschermen de kust tegen afslag, maar 
daarnaast zijn zandsuppleties nodig om de kustlijn daadwerkelijk te 
kunnen handhaven. In de kuststrook zijn de laatste decennia 
omvangrijke verblijfsrecreatieve complexen ontstaan (Nieuwvliet-Bad, 
Cadzand-Bad).
Meer landinwaarts bevindt zich het open polderlandschap, waarin het 
bouwland wordt afgewisseld met een aantal dorpen, kreken en dijken. 
Ook de Herdijkte Zwarte Polder bestaat uit bouwland. In de 
noordwestelijke hoek van de polder staat een onbemande radarpost 
van de Schelde walraderketen, met daarnaast een kleine parkeerplaats. 
De polder wordt in het noorden en oosten begrensd door de zeedijk, in 
het westen en zuiden door een lagere oudere binnendijk. De binnendijk
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en de binnenzijde van de zeedijk bestaan uit grasland. Aan de zeezijde 
is de dijk overstoven met zand. Onderlangs de zeedijk loopt een 
verhard fietspad c.q. onderhoudsweg en op de kruin een deels verhard 
wandelpad.
Het deel van de Tienhonderdpolder dat binnen het projectgebied valt 
bestaat voor het grootste gedeelte uit bouwland, in het noorden zijn 
een wooneenheid en een appartementencomplex aanwezig en in het 
oosten en noorden loopt de Zwartepolderweg. Het grenst in het westen 
aan de Cadzandse wijk "de Brabander", in het noorden aan de duinen, 
in het zuiden door de Tienhonderdse Middenweg en in oosten een 
binnendijk.

Het noordelijk deel van het natuurgebied Verdronken Zwarte Polder 
bestaat uit een zandstrand waarop plaatselijk een ontwikkeling naar 
'groen strand' plaatsvindt. Midden door het gebied ligt een opgestoven 
duinenrij die halverwege onderbroken is. Achter deze opening bevindt 
zich het restant van de uitwateringsgeul. Het grootste deel van het 
gebied achter de duintjes bestaat uit schor, hier en daar doorsneden 
door kreekarmen en schapenpaadjes (zie figuur 6).

Figuur 6: luchtfoto Verdronken Zwarte Polder

De recreatieve druk vanuit de aangrenzende campings is groot. De 
belangrijkste recreatieve functie die het gebied vervult is de verbinding 
tussen de verblijfsrecreatiecomplexen en het badstrand. Sinds 1978 is 
door de aanleg van een plankier tussen het strand en de dijk deze 
stroom recreanten gekanaliseerd.

2.3 Hoogteligging

De hoogteligging van de Herdijkte Zwarte Polder varieert van NAP 
+ 1,1 m aan de randen to t NAP +1,8 m in het midden van de polder. De 
aanliggende polders, waaronder de Tienhonderdpolder, liggen 
gemiddeld lager dan de Herdijkte Zwarte Polder. De hoogte varieert 
daar grofweg tussen 0,5 en 1,5 meter boven NAP. De Verdronken 
Zwarte Polder kent relatief grote hoogteverschillen. Daar varieert de 
hoogte van circa 1,5 meter boven NAP in het noordwestelijk slikgebied 
to t ruim 16 meter boven NAP in de noordoostelijke duinen, (zie figuur 
7)
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Hoogtekaart
Zwartepolder

Figuur 7: hoogtekaart om geving projectgebied

2.4 Geologie en bodem

In het plangebied bestaat de ondergrond tot 20 meter diep uit jonge 
mariene afzettingen (Duinkerke III), waarvan tenminste de bovenste 6 
meter bestaat uit kleilagen. Daaronder bevinden zich zandlagen.
De bodem bestaat uit schorgrond (poldervaaggrond) met een toplaag 
van zware zavel to t matig zware klei.

Archeologie
In het plangebied zelf bevinden zich geen archeologische vindplaatsen, 
circa 150 meter ten zuiden van het gebied bevindt zich een vindplaats 
met de resten van het Sint Jansfort. Op de IKAW (Indicatieve Kaart 
Archeologische Waarden) liggen de Herdijkte Zwarte Polder en de 
Tienhonderdpolder in een gebied met een zeer lage archeologische 
verwachtingswaarde. Op basis van deze gegevens is een voorafgaand 
archeologische onderzoek niet noodzakelijk.

2.5 Waterhuishouding

Het ondiepe grondwater in de polder is zoet (inzijging). Het grensvlak 
tussen zoet en zout (825 mg Cl/I) ligt 5 tot 10 meter diep. Ten westen 
van de polder, op de kruising van Middenweg en Zwarte Polder, ligt 
een meetpunt van het provinciale grondwatermeetnet (P47H0034). Het 
filter ligt in het zandpakket op NAP -17,5m tot NAP -18,5. De 
stijghoogte van het grondwater in dit watervoerend pakket varieert van 
NAP tot NAP +0,5 m. De gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) 
ligt tussen 120 en 180 cm beneden maaiveld.
De Herdijkte Zwarte Polder ligt in het begin van het afwateringsstelsel 
en watert af op de Zwarte Polder via een sluis in de zuidoostelijke hoek 
van de polder naar het gemaal van Cadzand. Er wordt in de 
hoofdwaterlopen een winterstreefpeil van NAP -0,90m en een 
zomerstreefpeil van NAP -0,80m gehanteerd. Waarschijnlijk ligt het
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werkelijke peil van de dijksloten in de Herdijkte Zwarte Polder hoger 
dan het streefpeil.

2.6 Zandhuishouding

In de Verdronken Zwarte Polder is een tendens van verzanding waar te 
nemen. Deze verzanding heeft een aantal redenen. Zo heeft een 
opening in de zeereep in een natuurlijke situatie de neiging om zich te 
dichten zodat een morfologisch evenwicht wordt bereikt. Dit kan 
worden versterkt door zandgolven die aan de kust voorkomen. Deze 
zandgolven hebben een periode van 80 to t 100 jaar en zorgen de ene 
keer voor erosie en de andere keer voor kustuitbouw. Op het moment 
bevindt de kust bij Cadzand zich in de erosiezone wat dus positief is 
m.b.t. de verzanding van het gebied. Aan de hand van metingen van 
Rijkswaterstaat wordt verwacht dat d it rond het jaar 2020 zal 
veranderen in een uitbouw zone, waardoor de verzanding zal gaan 
toenemen. Een ander aspect dat bijdraagt aan de verzanding is het feit 
dat in de nabije omgeving van het projectgebied zandsuppleties 
worden uitgevoerd die de verzanding bij het projectgebied versterken.

2.7  Huidige natuurwaarden

De botanische waarde van het bouwland in de polders is nihil. Het 
grasland op de zeedijk bestaat uit cultuurgrasland, waarin geen 
bijzondere soorten voorkomen. Op de taluds van de binnendijk aan de 
zijde van de Tienhonderdpolder en Zwarte Polder (zuid en zuidwest 
geëxponeerd) werden op meerdere plaatsen Knopig doornzaad en 
Gevlekte rupsklaver gevonden. Deze soorten zijn karakteristiek voor op 
het zuiden geëxponeerde, begraasde dijktaluds van klei.
De huidige waarde van de polder voor de fauna is gering door het 
intensieve gebruik ais bouwland. Er broeden zeer algemene 
vogelsoorten ais Fazant, Graspieper en Wilde eend. In 1992 werden bij 
een vleermuis-inventarisatie in de polder alleen kleine aantallen jagende 
Dwergvleermuizen en Laatvliegers waargenomen. Deze soorten zijn in 
ons land de meest algemene soorten vleermuizen.

2.8  Natuurwaarden in de omgeving

De Verdronken Zwarte Polder kent een grote verscheidenheid aan 
milieutypen. Dit buitendijkse gebied is rijk aan milieugradiënten op een 
relatief klein oppervlak, waardoor zich in de loop der tijd een bijzondere 
vegetatie heeft ontwikkeld. Binnen d it gebied komen veel 
uiteenlopende plantengemeenschappen voor. Bijzonder waardevol is 
de, landelijk zeldzame, ontwikkeling van 'groen strand' in het 
noordwesten van het natuurgebied.
Sinds 1971, nadat het gemaal buiten werking was gesteld, is de 
verzanding van het gebied versneld. Dit heeft naast uitbreiding van het 
duin geleid to t een lagere overspoelingsfrequentie. Dit is onder meer 
merkbaar op het schor, waar een toename van Strandkweek en een 
afname van Gesteelde zoutmelde plaatsvindt.
Het aantal broedvogels in het gebied schommelt rond de 30 soorten, 
zowel weidevogels ais struweelbroeders. De meeste soorten broeden in 
het duinstruweel. Kenmerkende soorten zijn de Nachtegaal en de
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Roodborsttapuit. Het zuidelijk schor is een broedplaats voor 
bodembroeders ais Veldleeuwerik en Graspieper en voor de 
weidevogels Kievit en Tureluur. Daarnaast bezoeken veel vogels het 
gebied tijdens hun trektocht.
De afwisselende landschappelijk structuur en gevarieerde vegetatie 
hebben een rijke vlinderfauna tot gevolg. Tijdens inventarisaties werden 
ruim 20 soorten waargenomen.

Ruim een kilometer ten zuiden van het projectgebied ligt het 
natuurgebied "Bos van Erasmus” , ook wel “ De Knokkert" genoemd.
Dit gebied is eigendom van Staatsbosbeheer en bestaat uit een bos en 
grasland met drinkputten. Hier komen kleine populaties Boomkikkers 
en Kamsalamanders voor, maar ook verschillende soorten libellen.
Voor west Zeeuws-Vlaanderen is de Boomkikker van belang omdat het 
één van de laatste leefgebieden is voor deze in ons land met uitsterven 
bedreigde soort. De Boomkikker is aangemerkt ais prioritaire soort in 
het Natuurbeleidsplan. Er is sprake van een versnipperde populatie, 
waarbij de afzonderlijke deelpopulaties van elkaar gescheiden zijn door 
een intensief gebruikt cultuurlandschap. Boomkikkers zijn afhankelijk 
van zoet water (in de vorm van drinkputten of moerassen) voor de 
voortplanting. Daarnaast is belangrijk dat de landhabitat (in de vorm 
van opgaande begroeiing, struweel of ruigtevegetaties) zich in de 
directe omgeving van de waterhabitat bevindt.

[5], [28], [33], [34]

Inrich tingsp lan H erd ijk te  Zw arte  Polder
en T ien hon derd po lder

1 0



3 Kaders

52: H erd ijk te  Zw arte Polder 

53: T ienhonderdpolder

Figuur 8: Begrenzing volgen NBP

In dit hoofdstuk wordt het beleid dat voor de inrichting van het 
projectgebied van belang is uiteengezet. En de visies voor de inrichting 
van het projectgebied die al gemaakt zijn worden hier samengevat.

3.1 Beleid

3.1.1 Natuur
De Herdijkte Zwarte Polder en het noordelijke gedeelte van de 
Tienhonderdpolder zijn aangegeven ais natuurontwikkelingsgebied 
binnen de Ecologische Hoofdstructuur. In het Natuurbeleidsplan (NBP) 
(1989) wordt de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) aangegeven ais 
middel voor de versterking van de natuurwaarden in Nederland. 
Biodiversiteit en natuurlijkheid worden daarbij ais criteria gehanteerd. 
De EHS bestaat uit kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en 
verbindingszones. In een kerngebied ligt het accent op behoud en 
verhoging van de aanwezige natuurwaarden.

Natuurontwikkelingsgebieden zijn gebieden die reële perspectieven 
bieden voor het ontwikkelen van natuurwaarden van (inter)-nationale 
betekenis of voor het aanzienlijk verhogen van natuurwaarden. 
Verbindingszones, tenslotte, worden ingericht om de uitwisseling van 
soorten tussen de gebieden te vergroten.
De gehele Westerschelde, waarvan het natuurgebied de Verdronken 
Zwarte Polder deel uitmaakt, is in het NBP aangemerkt ais kerngebied. 
Daarnaast liggen rond Cadzand en langs de Noordzeekust een aantal 
kern- en natuurontwikkelingsgebieden. Een deel van dit gebied is dan 
ook aangeduid ais "gebied waar behoefte is aan integrale landinrichting 
vanuit het Natuurbeleidsplan".
Naast areaalvergroting van natuurgebieden, wordt in het NBP ook 
aandacht besteed aan het specifieke soortenbeleid. Voor het 
plangebied relevante soorten zijn: Boomkikker, Kamsalamander en 
Patrijs.

In de Zeeuwse uitwerking Natuurbeleidsplan (1991) is de globale EHS 
uit het NBP voor de provincie geconcretiseerd. In het hieruit 
voortgekomen beheers- en begrenzingenplannen voor Zeeuws- 
Vlaanderen (1993) is de Herdijkte Zwarte Polder begrensd ais 
natuurontwikkelingsgebied (18 hectare). Aansluitend is in het 
noordelijke deel van de Tienhonderdpolder 18 hectare aangewezen ais 
natuurontwikkelingsgebied (zie figuur 8).

Met name de rijksnota Natuurverkenning '97 laat zien dat, mede onder 
maatschappelijke druk bij de uitvoering van het NBP, relatief veel 
"cultuurlijke" natuur to t stand komt. Vanuit het rijk wordt, gezien de 
doelstellingen van het NBP, nadrukkelijk gepleit voor de meer 
natuurlijke natuurdoeltypen. Vanuit de Provincie Zeeland wordt dit 
onderschreven en is een ambitieuze invulling van het NBP vertrekpunt. 
Dat wil zeggen, zo natuurlijk mogelijk voor het gebied, met de nadruk 
op processen.
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3.1.2 Veiligheid
De bescherming tegen hoogwater is in Nederland geregeld in de wet 
op de waterkering (1996). De overstromingskans voor Zeeland is in 
deze wet vastgesteld op 1/4000 per jaar.

3.1.3 Recreatie
In West Zeeuws-Vlaanderen is het beleid gericht op een clustering van 
de kustzone in rustige en drukke delen. Dit betekent dat er per locatie 
gekozen moet worden tussen natuur en recreatie, waarbij de uitdaging 
wordt gezocht in het ontwikkelen van een samenhang tussen deze 
belangen. De verwachting is dat op deze manier een gevarieerdere 
kustzone ontstaat waarbij de verschillende gebieden zich duidelijker 
kunnen profileren en waarbij de waardering van de recreant zal 
toenemen.

3.2 Visies

3.2.1 "Integraal kustzonebeheer West Zeeuws-Vlaanderen" (2001)
Dit rapport is opgesteld met medewerking van de participanten van de 
kust, de gemeenten Sluis-Aardenburg en Oostburg, het waterschap 
Zeeuws-Vlaanderen en de recreatieondernemers.
Dit rapport bevat een visie op de toekomstige inrichting van de West 
Zeeuws-Vlaamse kust, waarbij rekening is gehouden met recreatie, 
veiligheid en natuur.
Hieronder is de visie vermeld zoals deze in het rapport is opgenomen, 
met in figuur 9 een visualisering van het geschetste beeld:

Figuur 9: visie uit "integraal kustzonebeheer W est Zeeuws-Vlaanderen"

De verbreding van de kustzone w ord t h ier vooral gezocht aan de 
landzijde. Daarbij w ord t voorgesteld de huidige zeedijk b ij de herdijkte  
Zwarte Polder naar binnen te verleggen op de locatie van de huidige 
Zwartepolderweg. De huidige in laa t zal daarmee vergroot worden. 
Hierdoor ontstaat een interessant zoet/zoutlandschap van enige 
omvang. Binnen de West Zeeuws-Vlaamse kustzone is d it het enige 
gebied waar zout water aan de landzijde aanwezig is. Overal elders in 
West Zeeuwsch-Vlaanderen z ijn  de kreken vo lled ig  zoet.
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Het zoet/zoutlandschap kan rich ting  Cadzand, in  com binatie met de 
Strijdersgatpolder, verder on tw ikke ld  worden ais duingebied.
Gelet op de gewenste functie  van het gebied ais rustgebied w ordt 
voorgesteld de strandovergangen in  d it  gebied te m inimaliseren. Nog 
nader te bepalen overgangen kunnen een functie krijgen ais 
u itz ich tpun t op de Zwarte Polder en tevens via een p lank ie r de 
m ogelijkhe id geven een kle in deel van de Zwarte Polder binnen te 
treden. De d ijk  zal ais duin ingerich t kunnen worden met bovenlangs 
het pad voor de wandelaar.

3.2.2 "Natuurontwikkeling Herdijkte Zwarte Polder" (2001 )

Dit is een rapport van de Provincie Zeeland dat is opgesteld door de 
Werkgroep Natuurontwikkeling Zeeland. In deze werkgroep zitten 
vertegenwoordigers van de Provincie Zeeland, Staatsbosbeheer, 
Stichting Het Zeeuwse Landschap, Vereniging Natuurmonumenten, 
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, Waterschap Zeeuwse Eilanden en de 
Dienst Landelijk Gebied.
Omdat er een beperkt maatschappelijk draagvlak is voor ontpolderen 
en het, door de dikke kleilaag en de hoge ligging, lastig is het gebied te 
verzilten is het inrichtingsplan gericht op zoete natuurwaarden.
Gekozen is voor de inrichting ais bloemrijk grasland (natuurdoeltype zk- 
3.6). Mits voldoende vochtig is d it type vooral waardevol ais broed- en 
fourageergebied voor weidevogels (Grutto, Tureluur) en in mindere 
mate vanuit floristisch oogpunt. De vochtige bodem in dit gebied is te 
realiseren door een verhoging van het grondwaterpeil (mits de 
stabiliteit van de zeedijk wordt gegarandeerd) in combinatie met het 
verlagen van het maaiveld. In het plan wordt vooruitgedacht op 
eventuele toekomstige aansluiting bij de Verdronken Zwarte Polder 
door het inpassen van een slenk ("ingedijkte kreek") die aangesloten 
kan worden op het bestaande krekenstelsel. In het plan wordt gesteld 
dat de Herdijkte Zwarte Polder zich leent voor extensieve vormen van 
recreatie, en dit wordt vertaald in een wandelpad langs de onderkant 
van de dijk. In bijlage 2 is het streefbeeld van d it rapport vertaald in 
een kaart.

3.2.3  "Kust in kleuren" (1998 )

"Kust in kleuren" is een project in het kader van het convenant tussen 
recreatie- en natuurorganisaties in Zeeland. De brochure die is 
uitgegeven is een gezamenlijke uitgave van Recron Zeeuws-Vlaanderen 
en de natuurbeschermingsvereniging 't  Duumpje.
De brochure is een visie op de inrichting waarbij het accent ligt op het 
prikkelen van de fantasie. Er wordt duidelijk vermeld dat deze brochure 
niet bedoeld is ais blauwdruk, maar dat het doei is een aanzet te geven 
to t discussie. In deze visie zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

• De landschappelijke versterking moet vooral gezocht worden in 
streekeigen landschapselementen: duinen, dijken en kreken.

•  De versterking van het landschap is vooral gericht op het realiseren 
van een aantrekkelijke omgeving voor de plaatselijke bevolking, de 
recreant en de toerist.

• Een verdere uitbreiding van de verblijfsrecreatie met nieuwe 
bedrijven heeft niet de voorkeur. Wel is er ruimte nodig voor de
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kwaliteitsverbetering van bestaande bedrijven. Door d it te 
combineren met een herinrichting van de kust wordt er een situatie 
bereikt waar iedereen voordeel bij heeft.

• De verplaatsing van recreatiebedrijven op basis van vrijwilligheid kan 
to t de mogelijkheden behoren.

Het resultaat van deze visie voor de inrichting van het kustgedeelte van
Cadzand-Bad tot aan de Zwarte Polder is weergegeven in figuur 10

7

Figuur 10: visie uit "Kust in kleuren"

In de Tienhonderdpolder krijgt een nieuw duinlandschap vorm. Dit sluit 
aan bij de bestaande duinenrij en is vooral bedoeld ais uitloopgebied 
van de recreatiebedrijven. Bij de inrichting van de Herdijkte Zwarte 
Polder lig t het accent op het versterken van de natuurwaarden van het 
natuurgebied de Verdronken Zwarte Polder. Kustbroedvogels, zoals 
Kluten en Plevieren kunnen hier een plek vinden en de natuurgenieter 
kan er zijn hart ophalen.

3.2.4  “ Naar een Robuuste kustverdediging in W est Zeeuwsch- 
Vlaanderen" (2001)

Dit is een rapport van de Gebiedscommissie West Zeeuwsch- 
Vlaanderen, opgesteld door de Werkgroep Kustverdediging. De 
Werkgroep Kustverdediging bestaat uit A. Provoost (waterschap 
Zeeuws-Vlaanderen), E.J. Blaakman (Rijkswaterstaat Directie Zeeland), 
A.C. Binnendijk (Provincie Zeeland), F.J. Sanderse (gemeente Oostburg) 
en P. Claeijs (gemeente Sluis-Aardenburg).
Het rapport is een oriënterende studie naar de mogelijke ruimtelijke 
aanspraken in de West Zeeuwsch-Vlaamse kuststrook vanuit de 
waterkeringsfunctie, in de vorm van reserveringen van ruimte met 
bijbehorende toekomstige inrichting, zowel voor de korte ais de lange 
termijn. De hoofdlijn van de visie die in dit rapport wordt gehanteerd 
voor de kustverdediging van de gehele kuststrook van West Zeeuwsch- 
Vlaanderen is: een robuuste kustverdediging voor West Zeeuwsch- 
Vlaanderen voor de komende 200 ¡aar en m ogelijk  verder. Een 
robuuste kust wordt hierbij gedefinieerd ais een kustverdediging die:
• Weinig tot geen onderhoud vergt: stormschade leidt niet direct tot 

onveilige situaties en met name de zandige kust kan zichzelf 
herstellen van stormschade;
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• Qua aard en omvang niet direct onderhevig is aan veranderingen in 
ontwerpwaterstanden of veiligheidsnormen.

Figuur 11: visie uit ‘ naar een Robuuste kustverdediging in W est Zeeuwsch-Vlaanderen*

Over de omgeving van het projectgebied staat er het volgende:
Om het concept van robuustheid u it te werken is rekening gehouden met 
het "open" achterland van de Tienhonderdpolder, dat de functie ais 
scheidende zone tussen twee concentratiegebieden voor de recreatie 
moet vervullen. Vanwege het voorkomen van oude kreekrestanten lig t 
het voor de hand om de versterking van de huidige binnendijk u it te 
voeren ais groene dijk. Een uitzondering kan worden gemaakt voor het 
niet bebouwde deel van deze polder, waar de marginale duinen de 
waterkering vormen; hier is binnenwaartse duinaanleg een logische 
voortzetting van het landschappelijke concept.
Rond de Herdijkte Zwarte Polder doet zich de mogelijkheid voor om de 
bestaande binnendijk om te vormen to t primaire waterkering rond het ais 
natuur in te richten gedeelte. Daarmee kan de inrichting van deze polder 
ais “zoete" natuur zowel ais “zoute" natuur worden opgezet. Mede ais 
gevolg van een evt. onderverdeling binnen deze keuze kan ook de 
opwaardering van de huidige binnendijk langs de Zwartepolderweg ais 
alternatief worden meebeschouwd. Voor het tegengaan van het 
probleem van de verzanding van het schor kom t er bovendien een 
kansrijke mogelijkheid in beeld om de voormalige uitwatering door de 
Zwarte polder te herstellen.

In figuur 11 is het beeld geschetst wat in het bovenstaande wordt 
beschreven.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [12], [23], [25], [26], [27], [31], [32], [33]
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4 Uitgangspunten

In d it hoofdstuk worden de uitgangspunten op basis waarvan het 
inrichtingsplan is opgesteld uiteengezet.

4.1 Randvoorwaarden

• Het inrichtingsplan moet voldoen aan de criteria die gesteld zijn in 
de Bestuursovereenkomst Natuurcompensatieprogramma 
Westerschelde (zie hoofdstuk 1.1).

• De planvorming moet passen binnen het stramien dat gehanteerd 
wordt door de Provincie Zeeland.

• Het inrichtingsplan moet aansluiten op de inzichten van waterschap 
Zeeuws-Vlaanderen en de Provincie Zeeland en moet ambtelijk zo 
veel mogelijk worden aanvaard.

4.2 Streefbeeld

Voor het projectgebied heeft een inrichting en ontwikkeling die 
ecologisch gezien aansluit bij de Verdronken Zwarte Polder de 
voorkeur. Hierdoor wordt versnippering tegen gegaan en past het 
projectgebied goed in de omgeving. De Verdronken Zwarte Polder is 
een sluftergebied met vegetatie van zoute schorren en achterduinse 
strandvlakten en behoort to t de zeldzame biotopen in Nederland.
Het projectgebied bestaat uit slikken en schorren met een geleidelijke 
overgang naar duintjes, waar zich een slufterachtig gebied met groen 
strand heeft ontwikkeld. In het oosten van het gebied ligt een 
verbinding met de Westerschelde die ervoor zorgt dat het 
getijdenwater het gebied in en uit kan. De inrichting sluit aan bij de 
Verdronken Zwarte Polder en zorgt voor een groter, min of meer, 
aaneengesloten natuurgebied waardoor het gebied kan worden 
gezoneerd. Recreatie en natuur kunnen zo beter to t hun recht komen. 
Het gebied is rijk aan gradiënten van hoog naar laag, van zand naar klei 
en van zoet naar zout. De gradiënten tussen zand en klei worden 
versterkt door stuifdumen waardoor het zand het gebied in kan waaien. 
Al deze gradiënten zorgen ervoor dat een grote diversiteit aan plant- en 
diersoorten in het gebied aanwezig is.
Zo groeien op de zandige plekken planten ais Melkkruid, Fraai 
duizendguldenkruid en Rode ganzevoet en op de slikkige plekken 
groeien o.a. Zeeaster, Zeekraal, Engels slijkgras, Kweldergras en 
Lamsoor. Op de hogere schorren vinden we Lamsoor, Kweldergras en 
zeeaster en op de lagere schorren Salicornia en Spartina.
Kustvogels ais de Kluut broeden op de hogere schorren, terwijl vogels 
ais de Dwergstern en de Bontbekplevier dit op het zandige deel doen. 
Verder dient het gebied ais fourageergebied en hoogwatervluchtplaats 
voor andere kustvogels.
Door de keuze voor natuurinrichting is het mogelijk om de inrichting te 
combineren met het verleggen van de primaire waterkering. Hierdoor 
ontstaat een brede waterkering met voorland, dit sluit aan bij de visie 
op de veiligheid en biedt bovendien mogelijkheden om te anticiperen 
op de toekomstige versterking van de kustzone.
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Voor het bovenstaande streefbeeld geldt een combinatie van de 
volgende natuurdoeltypen:

Du -3 .3 : slufter en ‘groen strand'
Gg-3.2: beheerde kwelder

Zie bijlage 3 voor een uitgebreide toelichting van de natuurdoeltypen.

4.3  Kwaliteitsimpuls Verdronken Zwarte Polder

Door het projectgebied te ontwikkelen ais natuurgebied wordt er een 
kwaliteitsimpuls gegeven aan de Verdronken Zwarte Polder. Zo kan 
door de toegenomen komberging de verzanding in de Verdronken 
Zwarte Polder worden verminderd. Hierbij geldt hoe groter het gebied, 
hoe groter de komberging en dus hoe minder verzanding. Tevens is er 
de mogelijkheid om het groter geworden gebied te zoneren waardoor 
recreatie en natuur beter kunnen worden gescheiden. Zo kunnen 
bijvoorbeeld hogere zandige delen van de Verdronken Zwarte Polder 
ontsloten worden voor recreatie waardoor de Dwergstern daar een 
kans krijgt om te broeden. Op andere plekken kunnen recreanten via 
paden in het gebied komen.

4 .4  Ontwikkelingsduur

De ontwikkeling van een estuarien intergetijdengebied is een langdurig 
proces. Dit komt vooral doordat de accumulatie van organisch 
materiaal en nutriënten langzaam verloopt. Slikken lijken zich echter vrij 
snel te kunnen ontwikkelen maar schorren daarentegen ontwikkelen 
zich zeer traag. De verwachte ontwikkelingsperiode is ongeveer 20 jaar. 
Gedurende de ontwikkeling kan het gebied al wel waardevol zijn voor 
een groot aantal vogels en planten. Daarom is het belangrijk om de 
natuur de tijd te geven zich optimaal te ontwikkelen.

[7], [8], [14], [15], [16], [20], [21], [22], [24]
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5 Alternatieven
In dit hoofdstuk wordt begonnen met het uiteenzetten van de 
verschillende ambitieniveaus die bij de inrichting van het projectgebied 
onderscheiden kunnen worden. Aan de hand van deze ambitieniveaus 
is een keuze gemaakt voor drie alternatieven. Deze alternatieven 
worden in dit hoofdstuk verder toegelicht en op basis hiervan worden 
per alternatief op hoofdlijnen de voor- en nadelen weergegeven. In de 
multi criteria analyse in hoofdstuk 9 worden de voor- en nadelen verder 
geanalyseerd.

5.1 Ambitieniveaus

Ambitieniveau 1
Het ontwikkelen van de Herdijkte Zwarte Polder to t een zoet 
natuurgebied.
Deze visie is door de Provincie Zeeland reeds uitgewerkt to t een 
inrichtingsplan met de titel "Natuurontwikkeling Herdijkte Zwarte 
Polder” (2001), zie ook hoofdstuk 2.2.2.

Ambitieniveau 2
Het ontwikkelen van de Herdijkte Zwarte Polder to t een aan de 
Westerschelde gerelateerd natuurgebied zonder dat de dijk aangepast 
wordt.
Dit kan gerealiseerd worden m.b.v. kwelbuizen. Kwelbuizen zorgen 
voor een verbinding tussen de oppervlakte en de waterdoorlatende 
zandlaag welke zich onder de ondoorlaatbare kleilaag bevindt (zie 
figuur 12) . Voorwaarde is hier wel dat de waterstand van de 
Westerschelde hoger moet zijn ais de maaiveldhoogte. Voor het 
Herdijkte Zwarte Polder is dit geen probleem want de maaiveldhoogte 
bedraagt hier ± NAP +1,6m en de hoogwaterstand komt daar 
regelmatig boven.

Figuur 12: schematische weergave w erking kwelbuizen  

Ambitieniveau 3
Het ontwikkelen van de Herdijkte Zwarte Polder to t een aan de 
Westerschelde gerelateerd natuurgebied door een verbinding via een 
afsluitbare duiker.
De Herdijkte Zwarte Polder wordt via een afsluitbare duiker in de 
primaire waterkering in verbinding gesteld met de Westerschelde (zie 
figuur 14). Het effect van het zoute water kan eventueel nog worden 
versterkt door het gebruik van kwelbuizen.

Figuur 13: polder Breebaart
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Bijkomend voordeel van deze maatregel is dat het binnenkomende getij 
volledig kan worden gecontroleerd waardoor het mogelijk wordt om 
het gebied zo goed mogelijk aan te passen aan bepaalde organismen.
In Groningen heeft de stichting het Groninger landschap bij polder 
Breebaart een soortgelijk project uitgevoerd (zie figuur 13).

Figuur 14: schematische weergave van een dijk met een duiker

Ambitieniveau 4
Het ontwikkelen van het gehele projectgebied (Herdijkte Zwarte Polder 
en een deel van de Tienhonderdpolder) to t een aan de Westerschelde 
gerelateerd natuurgebied door een verbinding met de Westerschelde 
via een duiken in de primaire waterkering.
Hiervoor geldt hetzelfde principe ais bij ambitieniveau 3 alleen het 
projectgebied is groter.

Ambitieniveau 5
Het ontwikkelen van hele projectgebied to t een aan de Westerschelde 
gerelateerd natuurgebied door het verleggen van de primaire 
waterkering. Hierbij zijn verschillende mogelijkheden voor het 
combineren van de inrichting van het gebied met een robuuste 
waterkering, hieronder een paar mogelijkheden.

Brede waterkering m et voorland
Wanneer golven een ondiep voorland bereiken gaan ze breken hierdoor 
zullen de golven, alsook de golfoploop en golfoverslag, lager zijn. Het 
resultaat hiervan is dat de ontwerphoogte van de dijk zal afnemen of 
dezelfde ontwerphoogte zal voor een langere termijn de veiligheid 
kunnen garanderen (zie figuur 15).
Bij het projectgebied kan de oostelijke dijk worden verwijderd (of 
eventueel kan ook de noordelijke dijk worden verwijderd), de 
binnendijken kunnen dan worden opgehoogd to t zeeweringen en het 
projectgebied kan gaan dienen ais voorland. Wel moet nog worden 
gekeken o f het gebied kan voldoen aan de eisen (voldoende hoog, 
voldoende lang, etc).

Figuur 15: schematische weergave van een waterkering m et voorland
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Golfremmende constructie
Indien het voorland niet voldoende hoog ligt kan aanvullend hierop 
gedacht worden aan een golfremmende constructie. Dit is een drempel 
die hetzelfde, hetzij minder effectief, effect heeft ais voorland. De 
golfhoogte wordt erdoor verlaagd, waardoor de ontwerphoogte van de 
dijk afneemt (zie figuur 16).

Figuur 16: schematische weergave van een golfrem m ende constructie

Robuuste duinen
Door de aanleg van een brede duinrand in de Tienhonderdpolder wordt 
het mogelijk om een duurzame, natuurlijke waterkering te creëren. 
Doordat deze waterkering dynamisch is en zichzelf kan herstellen vergt 
deze waterkering weinig onderhoud. Daarnaast kan door, eventueel 
aan te leggen, duinvalleien in contact te brengen met het zoute water 
waardevolle natuur worden verkregen.

5.2 Alternatieven

Gekozen is om de 3 ambitieniveaus uit te werken waarbij het getijde 
invloed kan uitoefenen op de natuur zodat er een min of meer 
dynamisch natuurgebied ontstaat (ambitieniveaus 3, 4, en 5). Dit sluit 
aan bij zowel het natuurcompensatieprogramma ais bij het 
natuurbeleidsplan, waarin wordt gepleit voor een grote mate van 
natuurlijkheid en een hoge dynamiek.

5.2.1 Alternatief 1

Alternatief 1 heeft het laagste ambitieniveau en is het minst ingrijpend, 
het doei is hier het bereiken van estuariene natuurwaarden zonder 
grootschalige ingrepen. Om dit te bereiken is de begrenzing van het 
projectgebied beperkt to t de Herdijkte Zwarte Polder welke via een 
afsluitbare duiker in de primaire waterkering onder invloed wordt 
gebracht van een gecontroleerd gereduceerd zout getij (zie figuur 17). 
Het voordeel van een afsluitbare duiker in combinatie met de beperking 
van het projectgebied to t de Herdijkte Zwarte Polder is dat er geen 

Figuur 17: schematische weergave van ingrijpende aanpassingen nodig zijn aan de bestaande binnendijken. De
alternatief 1 afsluitbare duiker zorgt er tevens voor dat estuariene natuurwaarden

zich in het projectgebied kunnen ontwikkelen terwijl de functie van 
primaire waterkering van de zeedijk behouden blijft. De beperking van 
het toepassen van een duiker is dat de dynamiek veel lager is dan bij 
natuurlijke slikken en schorren waardoor natuurlijke processen ais 
opbouw en afbraak van slik en schor niet of nauwelijks plaats zullen 
vinden. De oppervlakte van het gevormde natuurgebied is bovendien 
beperkt to t circa 18 ha. Ook sluit d it alternatief niet aan bij de visie op 
de veiligheid in West Zeeuws-Vlaanderen.

In richtingsplan H erdijkte Zw arte  Polder
en T ien hon derd po lder

2 0



5.2.2 Alternatief 2

Figuur 18: schematische weergave van 
alternatief 2

Figuur 19: schematische weergave  
van alternatief 3
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Alternatief 2 is een combinatie van de alternatieven 1 en 3, waarbij is 
gekozen voor een zo groot mogelijke oppervlakte aan estuariene 
natuurwaarden zonder ingrijpende veranderingen aan ligging van de 
zeeweringen.
Uitgangspunt is bij d it alternatief het gehele projectgebied wat, zoals bij 
alternatief 1, via een afsluitbare duiker in verbinding staat met een 
gecontroleerd gereduceerd zout getij (zie figuur 18). De oude 
binnendijk van de Herdijkte Zwarte Polder moet worden verplaatst naar 
de buitenrand van het projectgebied.
De voordelen van d it alternatief zijn dat door het gebruik van het 
gehele projectgebied (circa 56 ha) een groot oppervlak aan estuariene 
natuurwaarden kan ontstaan, terwijl door de afsluitbare duiker de 
functie van primaire waterkering van de zeedijk gehandhaafd blijft. De 
nadelen zijn dat de ligging van de binnendijk aangepast moeten 
worden aan het projectgebied en dat net ais bij alternatief 1 de 
dynamiek van het gebied veel lager zal zijn dan voor natuurlijke slikken 
en schorren. Ook sluit dit alternatief niet aan bij de visie op de 
veiligheid in West Zeeuws-Vlaanderen.

5.2.3  Alternatief 3

Dit is voor de natuur het meest optimale alternatief waarbij estuariene 
natuurwaarden met een hoge dynamiek en natuurlijkheid de 
uitgangspunten zijn.
Evenals bij alternatief 2 wordt hier het gehele projectgebied (circa 56 
ha) gebruikt, maar in tegenstelling to t dat alternatief wordt hier een 
nieuwe primaire waterkering rond het projectgebied gelegd, waarna de 
verbinding met het zoute getij verkregen wordt door de oude zeedijk af 
te graven, (zie figuur 19). De waterkering tussen de Herdijkte Zwarte 
Polder en de Tienhonderdpolder zal ook bij dit alternatief moeten 
worden verwijderd om het getij to t de Tienhonderdpolder toe te 
kunnen laten.
Het grote voordeel bij d it alternatief is dat door de natuurlijke dynamiek 
die in het projectgebied wordt toegelaten op een natuurlijke wijze 
slikken en schorren kunnen ontstaan. Deze slikken en schorren zullen 
hierdoor dynamischer zijn en een natuurlijkere morfologische opbouw 
hebben waardoor meer microgradiënten zullen ontstaan. Ook zal er bij 
d it alternatief een type natuur ontstaan zoals die vroeger veelvuldig aan 
de Zeeuwse kust voorkwam.
Een gevolg van de keuze voor d it alternatief is dat de primaire 
waterkering aan de oostzijde van de Herdijkte Zwarte Polder moet 
worden verlegd naar de buitenkant van het projectgebied. Ook zal de 
binnendijk van de Herdijkte Zwarte Polder moeten worden verwijderd.

[1], [2], [3], [5], [6], [23],[ 31], [14], [21], [22]
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6 Inrichtingsplan
In dit hoofdstuk wordt per alternatief aangegeven hoe het gebied 
ingericht moet worden om het streefbeeld zo goed mogelijk te 
benaderen. Bij deze inrichting is rekening gehouden met de drie 
functies die het projectgebied vervult (natuur, veiligheid en recreatie). 
Ook komen in dit hoofdstuk de dimensionering van de duiker en het 
grondverzet aan de orde. In bijlage 4 zijn overzichtskaarten van de van 
de verschillende alternatievenvoor met een schaal van circa 1 op 6.000 
opgenomen.

6.1 Alternatief 1

6.1.1 Natuur

Het maaiveld in de Herdijkte Zwarte polder ligt gemiddeld op NAP 
+1,70 m. Omdat schorren zich bij een lage dynamiek het beste kunnen 
vormen bij een uitgangssituatie net onder GHW (Gemiddeld Hoog 
Water) wordt het GHW van NAP +1,95 m gereduceerd tot NAP +1,80 
m (zie hoofdstuk 6.4). Hierbij worden de GHWS (Gemiddeld Hoog 
Water Springtij) en GHWD (Gemiddeld Hoog Water Doodtij) geschat 
op respectievelijk NAP +2,10 m en NAP +1,40 m. Het diepste punt van 
de hoofdgeul die in het projectgebied wordt aangelegd is gekozen op 
NAP zodat er in het projectgebied een gemiddeld getijdenverschil van 
1,80 meter ontstaat (het maximale getijdenverschil zal circa 2,20 meter 
zijn). Bij de keuze voor d it getijdenverschil is een evenwicht gezocht 
tussen zoveel mogelijk dynamiek in het projectgebied, de verzanding 
van de geul (een diepere geul zal eerder verzanden) en verstoring van 
de Verdronken Zwarte Polder (bij het uitgraven en het beheer van de 
geul).

□  Slik
□  Schor
□  Strandvlakte
□  Duin
■  Dijk

Hoofdgeul 
Kreek 

_ Sloot
Wandel- en fietspad 
Wandelroute 
(buiten broedseizoen) 
Weg 

*■ Uitkijkpunt

Figuur 20: streefbeeld alternatief 1
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De bodem van de aan te leggen geul in het projectgebied lig t ter 
hoogte van de duiker op een hoogte van NAP en loopt richting 
noorden en zuiden op naar NAP +0,5 m. De wanden van de geul lopen 
op to t het GHWD (NAP +1,40 m) met een talud tussen de 1:10 en 
1:20. Vanaf de geul loopt het gebied langzaam op tot NAP +2,20 (net 
boven het GHWS). Buitendijks (in de Verdronken Zwarte Polder) komt 
de geul ter hoogte van de duiker op NAP te liggen en deze loopt 
richting zee af to t NAP -0,5 m, de wanden van deze geul hebben een 
talud van ongeveer 1:30.
In het noorden van het projectgebied wordt een laag van 0,50 m klei 
afgegraven, en d it wordt in hetzelfde reliëf ais hierboven beschreven is 
met zand opgevuld. Hierdoor ontstaat een geleidelijke overgang van de 
slikken en schorren naar de achterduinse strandvlakte. Tegen de 
noordelijke dijk worden stuifduintjes aangelegd met een hoogte 
oplopend to t NAP +6 m (gemiddeld NAP +4,00 m) die er voor zorgen 
dat er zand het gebied in kan waaien, waardoor in het gebied meer 
gradiënten in grondsoort en waterhuishouding zullen ontstaan.
Er wordt niet beplant omdat uit ervaring is gebleken dat d it de 
natuurlijke ontwikkeling van het gebied niet ten goede komt.
Figuur 20 laat het streefbeeld zien van hoe het gebied er uiteindelijk uit 
moet komen te zien. De verwachte ontwikkelingsduur bij d it alternatief 
is circa 20 jaar.

6.1.2  Veiligheid

Om de functie van primaire waterkering van de zeedijk te kunnen 
handhaven moet de primaire waterkering een gesloten ring vormen. Dit 
kan bereikt worden door de duiker m.b.v. een schuif afsluitbaar te 
maken. Een eis voor een duiker door een primaire waterkering is dat 
deze dubbel afsluitbaar moet zijn, zodat ais een schuif niet functioneert 
de andere schuif het water kan keren (voor een schematische weergave 
van de duiker zie figuur 21).

Inspectieput m et 

dubbel

afsluitm echanism e

U itstroom voorziening  

m et kunststofdoek en 

steenbestorting

U itstroom put

P Q _ Ü

S troom koker 

A fm . 6  X 2 m

U itstroom voorziening  

m et kunststofdoek en 

steenbestorting

Schuiven

Figuur 21: schematische weergave duiker

In bijlage 5 zijn de berekeningen en het profiel van de dijk 
weergegeven. Uit de berekeningen in bijlage 5 blijkt dat, gezien de 
maximale waterstand in het projectgebied van NAP +2,20 m en een
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Figuur 22: schematische voorstelling van 
een aarden wal

geschatte golfoploop van 0,5 meter, binnendijken met een hoogte van 
NAP +2,70 m kunnen volstaan. Maar de eis voor binnendijken is dat ze 
een hoogte moeten hebben van het grenspeil (peil dat gemiddeld eens 
in de twee jaar voorkomt) pius een halve meter, het grenspeil bij 
Cadzand bedraagt NAP +3,50 m en dus moeten de binnendijken een 
hoogte hebben van NAP +4,00 m. De bestaande binnendijk ten zuiden 
en westen van de Herdijkte Zwarte Polder moet dus worden verhoogd 
van NAP +3,50 m to t NAP +4,00 m. Bekeken moet nog wel worden of 
de dijken onder invloed van het water stabiel genoeg zijn (verweking). 
De radarpost in het noordwesten van de Herdijkte Zwarte Polder wordt 
doormiddel van een damwand beschermd tegen het hoge water en de 
dynamiek.

6.1.3  Recreatie

Het fietspad ten oosten en noorden van de Herdijkte Zwarte Polder zal 
worden verwijderd en er zal een nieuw fietspad boven op de zuidelijke 
en westelijke dijk komen te liggen vanwaar het projectgebied goed te 
overzien is. Het oude wandelpad op de oostelijke dijk wordt vervangen 
door een nieuw wandelpad dat naast het nieuwe fietspad wordt 
aangelegd. Aan de kant van het projectgebied wordt op de dijk een 
aarden wal van 1 meter hoog (talud aan beide kanten 1:1) aangelegd 
zodat het projectgebied vanaf het pad nog steeds te overzien is maar 
de vogels minder verstoord worden (zie figuur 22). De aarden wal 
wordt af en toe onderbroken zodat op de dijk uitkijkpunten ontstaan, 
vanwaar het gebied kan worden overzien. Tevens zal binnen het 
projectgebied onderlangs de westelijke en zuidelijke dijk een 
wandelroute worden uitgezet welke alleen buiten het broedseizoen 
mag worden gebruikt (zie figuur 20).

6.2 Alternatief 2

6.2.1 Natuur

Om het getij toegang te verlenen tot het gehele projectgebied wordt 
de waterkering tussen de Herdijkte Zwarte Polder en de 
Tienhonderdpolder verwijderd. De maaiveldhoogte in de Herdijkte 
Zwarte Polder wordt verlaagd to t de maaiveldhoogte van de 
Tienhonderdpolder, die gemiddeld NAP +1,10 m bedraagt.
Ook bij d it alternatief heerst, dankzij de duiker, een beperkte dynamiek 
en zullen schorren zich dus het beste kunnen vormen bij een 
uitgangssituatie net onder GHW. Om dit te bereiken wordt het GHW 
van NAP +1,95 m gereduceerd tot NAP +1,20 m (zie hoofdstuk 6.4). 
Hierbij worden de GHWS en GHWD geschat op respectievelijk NAP 
+1,40 m en NAP +1,00 m. Het diepste punt van de hoofdgeul is 
gekozen op NAP zodat er in het projectgebied een gemiddeld 
getijdenverschil van 1,20 meter ontstaat (het maximale getijdenverschil 
zal circa 1,50 meter zijn). Bij de keuze voor d it getijdenverschil is 
dezelfde afweging gemaakt ais bij alternatief 1.
De hoofdgeul wordt ter hoogte van de duiker aangelegd op een diepte 
van NAP. De geul loopt richting noorden, zuiden en westen op naar 
NAP +0,5 m zodat een verhang wordt gecreëerd. De wanden van de 
geul lopen op to t het GHWD (NAP +1,00 m) met een talud tussen de
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Figuur 23: streefbeeld alternatief 2

In het verlengde van de duinen ten noorden van de Tienhonderdpolder 
wordt een laag van 0,50 m klei afgegraven en dit wordt in hetzelfde 
reliëf ais hierboven beschreven is met zand opgevuld, zodat overal 
minimaal 0,5 m zand ligt. Op dit zand worden stuifduintjes aangelegd 
met een hoogte oplopend to t NAP + 5 m (gemiddeld NAP + 3,00 m).
Er wordt niet beplant omdat uit ervaring is gebleken dat d it de 
natuurlijke ontwikkeling van het gebied niet ten goede komt.
In figuur 23 is het streefbeeld weergegeven van hoe het gebied er 
uiteindelijk uit moet komen te zien. De verwachte ontwikkelingsduur bij 
d it alternatief is circa 20 jaar.

6.2.2 Veiligheid

Evenals bij alternatief 1 zal de duiker d.m.v. 2 schuiven afsluitbaar 
moeten zijn om aan de functie van primaire waterkering te kunnen 
voldoen.
Uit de berekeningen in bijlage 5 blijkt dat, gezien de maximale 
waterstand in het projectgebied van NAP +1,5 m en een geschatte 
golfoploop van 1 meter, binnendijken met een hoogte van NAP +2,50 
m kunnen volstaan. Maar om de zelfde reden ais bij alternatief 1 
moeten ook hier de dijken worden aangelegd op een hoogte van NAP 
+4,00 m. De bestaande binnendijk ten zuiden en deels ten westen van 
de Herdijkte Zwarte Polder moet dus worden verhoogd van NAP +3,50 
m tot NAP +4,00 m. In het zuiden en westen van de 
Tienhonderdpolder en om de wooneenheid en het 
appartementencomplex moet eveneens een dijk worden aangelegd met 
een hoogte van NAP +4,00 m. Deze binnendijk wordt aangelegd ais 
een groene dijk gemaakt van klei (vrijkomend bij de inrichting van het

1:15 en 1:25. Vanaf de geul loopt het gebied geleidelijk op to t NAP 
+1,50 m (net boven het GHWS). Buitendijks (in de Verdronken Zwarte 
Polder) komt de geul ter hoogte van de duiker op NAP te liggen en 
deze loopt richting zee af to t NAP -0,5 m, de wanden van deze geul 
hebben een talud van ongeveer 1:30.
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projectgebied). Gekozen is voor een buitentalud van 1:4 en een 
binnentalud van 1:3 en een kruinbreedte van 5,5 meter, zodat er een 
mooie aansluiting wordt gevormd op de reeds bestaande (verhoogde) 
binnendijk. Ook hier moet bekeken worden of de dijken onder invloed 
van het water wel stabiel genoeg zijn.
De radarpost in het noordwesten van de Herdijkte Zwarte Polder wordt 
doormiddel van een damwand beschermd tegen het hoge water.

6.2.3 Recreatie

Het deel van de Zwartepolderweg binnen het projectgebied wordt 
verwijderd en deze autoroute wordt vervangen door een nieuwe weg 
die langs het westen van het projectgebied loopt en een bestaande weg 
die langs het zuiden loopt (de Tienhonderdse Middenweg). Het 
appartementencomplex wordt bereikbaar gehouden via een bestaand 
pad door de duinen (dit pad moet misschien nog wel worden aangepast 
aan die functie) waar alleen bestemmingsverkeer toegelaten wordt. 
Verder geldt voor dit alternatief hetzelfde ais voor alternatief 1 (zie 
figuur 23).

6.3 Alternatief 3

6.3.1 Natuur

Om het getij toegang te verlenen to t het gehele projectgebied wordt 
ook bij dit alternatief de waterkering tussen de Herdijkte Zwarte Polder 
en de Tienhonderdpolder verwijderd. De maaiveldhoogte in de 
Herdijkte Zwarte Polder wordt aangepast aan de maaiveldhoogte van 
de Tienhonderdpolder, die gemiddeld NAP +1,10 m bedraagt.
Bij dit alternatief wordt echter de primaire waterkering landinwaarts 
verlegd waardoor het getij vrije toegang krijgt tot het projectgebied.
Het GHW wordt hierdoor niet gedempt en zal dus liggen op NAP +1,95 
m met een GHWS en een GHWD van respectievelijk NAP +2,36 m en 
NAP + 1,45 m. Hierdoor nemen de dynamiek en de natuurlijkheid toe 
waardoor het gebied zichzelf kan vormen tot slikken en schorren en 
hoeft het gebied niet net onder het GHW aangelegd te worden.
Om een aanzet te geven voor de ontwikkeling van het gebied wordt 
een geul gegraven. Deze geul heeft bij de waterlijn in de Verdronken 
Zwarte Polder een diepte van NAP en loopt binnen het projectgebied 
richting het noorden, zuiden en westen op tot een diepte van NAP +0,5 
m. Hierdoor ontstaat in het projectgebied een gemiddeld getijverschil 
van 1,7 meter. Het talud van de hoofdgeul varieert tussen de 1:20 en 
de 1:30, en loopt op to t een hoogte van NAP +1,00 m. Vanaf deze 
hoogte loopt het projectgebied naar de buitenkant op naar een 
gemiddelde hoogte van NAP +1,20 m. Om de dynamiek een handje te 
helpen wordt in deze strook een profiel aangelegd met hoogtes en 
laagtes variërend van NAP +1,00 m to t NAP +1,40 m (gemiddelde 
maaiveldhoogte is NAP +1,10 m). Door d it profiel krijgt het water op 
de ene plek aangrijpingspunten om geulen te creëren terwijl op een 
andere plek een luwte ontstaat waar sedimentatie zal plaatsvinden. In 
het noorden van de Tienhonderdpolder worden in het verlengde van de 
duinen stuifduintjes aangelegd die geleidelijk via een achterduinse

Inrichtingsplan H erd ijk te  Zw arte  Polder
en T ien hon derd polder

2 6



□  S lik
I I Schor
□  Strandvlakte
□  Duin

Hoofdgeul
Kreek
Sloot
Wandel- en fietspad

. _  Wandelroute
(buiten broedseizoen) 
Weg 

*" Uitkijkpunt

Figuur 24: streefbeeld alternatief 3

Er wordt niet beplant omdat u it ervaring is gebleken dat dit de 
natuurlijke ontwikkeling van het gebied niet ten goede komt.
Figuur 24 laat het streefbeeld van dit alternatief zien. De verwachte 
ontwikkelingsduur bij d it alternatief is circa 30 jaar.

6.3.2 Veiligheid

Bij dit alternatief wordt een nieuwe primaire waterkering langs het 
zuiden en westen van het projectgebied en om de wooneenheid en het 
appartementencomplex aangelegd. Uit de berekeningen in bijlage 5 
blijkt dat deze waterkering een hoogte moet hebben van NAP +6,70 m. 
De dijk wordt uitgevoerd ais groene dijk met het volgende profiel:

Binnentalud: 1:3
Kruinbreedte: 3 meter
Buitentalud (boven de berm): 1:8
Bermbreedte: 7,5 meter
Bermtalud: 1:15
Bermhoogte: ontwerppeil (NAP +5,1 m)
Buitentalud (onder berm): 1:8

Om de veiligheid te kunnen waarborgen zal de oude primaire 
waterkering pas worden verwijderd ais de nieuwe primaire waterkering 
aangelegd is.
De radarpost in het noordwesten van de Herdijkte Zwarte Polder wordt 
doormiddel van een damwand beschermd tegen het hoge water.

strandvlakte overgaan in de kleigrond. De strandvlakte loopt vanaf een 
hoogte van NAP +1,00 m geleidelijk op naar een hoogte van NAP 
+2,20 m en gaat daar over in duinen die een maximale hoogte van 
NAP +6,00 m (gemiddeld NAP +4,00 m).
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6.3.3 Recreatie

Bij d it alternatief geldt hetzelfde ais bij alternatief 2, met de 
uitzondering dat fiets- en wandelpad op de berm van de primaire 
waterkering worden aangelegd, waardoor het niet mogelijk is om een 
aarden wal aan te leggen om de verstoring van vogels tegen te gaan. 
Deze verstoring zal naar alle waarschijnlijkheid, door de hoge ligging 
van het pad en het flauwe talud richting projectgebied), toch al 
minimaal zijn.

6.4 Ligging en dimensies duiker

De duiker komt, zowel bij alternatief 1 ais bij alternatief 2, ongeveer 
250 meter zuidelijk van de noordelijke dijk te liggen zodat hij 
aangesloten kan worden op een reeds bestaande geul in de Verdronken 
Zwarte Polder (zie figuur 25). De duiker zal, om erosie aan de voet van 
de dijk te voorkomen, ongeveer 20 meter het projectgebied in lopen. 
Richting het oosten loopt de duiker onder de dijk door de Verdronken 
Zwarte Polder in to t het strand een maaiveldhoogte bereikt die gelijk is 
aan de bovenkant van de duiker. Om het projectgebied en de 

Figuur 25 : ligging van de geul in d e  Verdronken Zwarte Polder te beschermen tegen te hoge
vzp stroomsnelheden wordt bij de openingen een stortebed aangelegd. De

twee schuiven die noodzakelijk zijn om aan de eisen van een primaire 
waterkering te kunnen voldoen worden geïntegreerd in een 
inspectieput waarlangs ook de duiker bereikbaar is voor inspectie en 
onderhoud (zie figuur 21).
Hieronder zijn de resultaten weergegeven van de dimensionering van 
de duiker met het computermodel "zw pol". In bijlage 6 zijn de 
uitgebreide resultaten van de dimensionering opgenomen.

Alternatief 1
De oppervlakte van het projectgebied is 18 ha. De duiker is 
gedimensioneerd op een gecontroleerd gereduceerd getij in het 
projectgebied met een GHW van NAP +1,80 m en een drempelhoogte 
van de duiker op NAP. Uit het model blijkt dat dit kan worden bereikt 
door een duiker met een opening van 2 meter hoog en 6 meter breed.

Alternatief 2
De oppervlakte van het projectgebied is 56 ha. De duiker is 
gedimensioneerd op een gecontroleerd gereduceerd getij in het 
projectgebied met een GHW van NAP +1,30 m en een drempelhoogte 
van de duiker op NAP. Uit het model blijkt dat dit eveneens kan 
worden bereikt met een duiker met een opening van 2 meter hoog en 6 
meter breed, dit kan omdat het getijverschil in d it alternatief kleiner is 
ais bij alternatief 1.

6.5 Grondverzet

In de onderstaande tabellen is per alternatief aangegeven hoeveel van 
wat voor soort grond bij de inrichting van het gebied nodig is of 
vrijkomt. Een “ +" betekent dat de grond vrijkomt en een betekent 
dat er grond nodig is. Ais niet bekend is om welke grond het gaat of in
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welke verhouding het zich bevindt, wordt de hoeveelheid onder de 
noemer "onbekend" geplaatst.

Alternatief 1

Tabel 1: grondbalans alternatief 1

Lichte to t m atig  zw are  klei Zand O nbekend

Graven geul Verdronken Z w arte  Polder: circa + 4 2 .0 0 0  m 3

G raven geul projectgebied: circa + 2 8 .0 0 0  m 3

O p  hoogte brengen schorren: circa -1 5 .0 0 0  m 3

U itd iepen t.b .v . strand: circa + 1 1 .2 0 0  m 3

A anleggen strand: circa -1 1 .2 0 0  m 3

A an leg stuifduinen: circa -3 2 .4 0 0  m 3

O p hog en  w aterkering circa -9 .3 0 0

A an leg aarden wal: circa - 8 0 0  m 3

Totaal circa + 1 4 .1 0 0  m 3 circa -1 .6 0 0  m 3 -

Alternatief 2

Tabel 2: grondbalans alternatief 2

Lichte to t m atig  zw are klei Zarid O nbekend

Graven geul V erdronken Z w arte  Polder: circa + 4 2 .0 0 0  m 3

A fgraven Herdijk te  Z w arte  Polder: circa + 1 0 8 .0 0 0  m 3

Graven geul projectgebied: circa + 2 3 .0 0 0  m 3

O p  hoogte brengen Schorren: circa -9 6 .0 0 0  m 3

U itd iepen t.b .v . strand: circa + 3 2 .4 0 0  m 3

A anleggen strand: circa -3 2 .4 0 0  m 3

A anleg stuifduinen: circa -5 6 .7 0 0  m 3

A an leg  nieuw e w aterkering : circa -5 7 .5 0 0  m 3

O p hog en  huidige w aterkering circa - 4 .6 0 0  m 3

A fgraven oude w aterkering : circa + 1 0 .5 0 0 m 3

A an leg aarden wal: circa - 1 .6 0 0  m 3

Totaal circa + 3 .7 0 0  m 3 circa -4 7 .1 0 0  m 3 circa + 1 0 .5 0 0 m 3

Alternatief 3

Tabel 3: grondbalans alternatief 3

Lichte to t m atig  zw are klei Zand O nbekend

Graven geul V erdronken Z w arte  Polder: circa + 3 8 .0 0 0  m 3

A fgraven Herdijk te  Z w arte  Polder: circa + 1 0 8 .0 0 0  m 3

Graven geul projectgebied: circa + 2 8 .9 0 0  m 3

Aanbrengen profiel: circa 0  m 3

Aanleggen strand: circa -3 4 .6 0 0  m 3

A an leg stuifduinen: circa -1 1 5 .2 0 0  m 3

A anleg zeedijk: circa -2 8 2 .5 0 0  m 3

A fgraven oude zeedijk circa + 1 6 5 .0 0 0  m 3

A fgraven oude w aterkering : circa + 1 0 .5 0 0 m 3

Totaal circa -1 4 5 .6 0 0  m 3 circa -1 1 1 .8 0 0  m 3 circa + 1 7 5 .5 0 0 m 3
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Aan de hand van het de onderstaande mogelijkheden om de nodige 
grond te verwerven of de overige grond kwijt te raken is aangenomen 
dat binnen de regio van het projectgebied een gesloten grondbalans 
verkregen kan worden.

Klei die nodig is kan:
• verworven worden bij diverse natuurontwikkelingsprojecten in de 

regio van het projectgebied waar klei over is;
• verkregen worden door het projectgebied nog iets verder af te 

graven.

Klei die over is kan:
• gebruikt worden voor de versterking van de dijken in de omgeving 

van het projectgebied.

Zand wat nodig is kan:
•  verworven worden bij zandsuppleties die in de buurt van het 

projectgebied plaatshebben;
• verkregen worden bij een eventuele afgraving van de Verdronken 

Zwarte Polder

De gemengde grond die vrijkomt bij het afgraven van de binnendijk 
{alternatief 2 en 3) en de primaire waterkering {alternatief 3) zal 
waarschijnlijk bestaan uit een mengsel van zand en klei. Het zand wat 
vrijkomt bij deze afgraving kan worden gebruikt voor het aan te leggen 
strand in het projectgebied. De klei die vrijkomt bij het afgraven van de 
waterkeringen kan bij alternatief 2 met de rest van de klei die over is 
worden gebruikt bij het versterken van de kustverdediging.
Bij alternatief 3 kan de klei die vrijkomt bij het afgraven van de 
binnendijk worden gebruikt bij het aanleggen van de nieuwe zeedijk.
De klei die bij het afgaven van de zeedijk vrijkomt kan niet voor d it doei 
worden gebruikt omdat de nieuwe zeedijk aangelegd moet worden 
voordat de oude zeedijk kan worden afgegraven. Indirect kan de klei 
eventueel wel worden gebruikt door eerst de extra klei die nodig is 
voor het aanleggen van de nieuwe zeedijk uit het projectgebied te 
halen en dit in een later stadium weer aan te vullen met de klei die 
vrijkomt bij het afgraven van de oude zeedijk.

[5], 16], [7], [8], [9], [10], [14], [15], [16], [17], [19], [21], [22], [24], 
[29], [30], [32]
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7 Nazorg
In dit hoofdstuk zal worden gekeken naar welke invloed het 
projectgebied op de omgeving heeft en hoe dit kan worden 
gecontroleerd. Er wordt een aanzet gegeven voor het beheer dat na de 
inrichting van het projectgebied uitgevoerd moeten worden om het 
streefbeeld te bereiken. En tenslotte wordt globaal gekeken welke 
monitoring moet plaatsvinden om de ontwikkeling van het gebied en 
de invloed van de genomen maatregelen op de omgeving in kaart te 
brengen om daar eventueel het beheer op aan te passen.

7.1 Nabuurschap

Aangezien er door de zoute invloed van het getij geen onkruid voor zal 
komen in het projectgebied hoeven er geen maatregelen worden 
genomen om uitwaaien te voorkomen. Ook wordt gezien de dikke 
kleilagen die in het projectgebied aanwezig zijn verwacht dat het zoute 
water geen invloed zal hebben op de omliggende gebieden Om dit te 
controleren moet er een monitoringsplan worden opgesteld waarmee al 
voor de inrichting van het projectgebied begonnen dient te worden (zie 
hoofdstuk 7.3). Doordat in het soort natuur dat ontwikkeld wordt geen 
schadelijk wild voorkomt, is er geen sprake van wildschade.

7.2 Beheer

7.2.1 Verzanding

Bij alternatief 1 en 2 kan eventueel door de duiker bij vloed regelmatig 
te sluiten (projectgebied vol met water) en bij eb weer open te zetten 
een hogere stroomsnelheid in de geul worden verkregen waardoor een 
deel van het zand weer wordt weggespoeld (spuiwerking). Bij 
alternatief 3 is door de duidelijke vergroting van de komberging te 
verwachten dat de verzanding van de geul wordt afgeremd.
Om te kunnen zeggen hoe snel de verzanding van de toegangsgeul 
naar het projectgebied zal plaatsvinden is verder onderzoek nodig. Naar 
verwachting zal d it bij alternatief 1 en 2 vaker moeten gebeuren dan bij 
alternatief 3 omdat deze alternatieven voor het getij in het 
projectgebied afhankelijk zijn van de duiker.

7.2.2 Verruiging

Ais de schorren zich na de ontwikkelingsperiode nog verder gaan 
ophogen kan verwacht worden dat er op de lange termijn verruiging 
gaat optreden. Om deze verruiging (met name door Strandkweek) 
tegen te gaan zullen de hoge schorren extensief worden begraasd door 
koeien. Deze koeien zorgen voor een grotere biodiversiteit dan 
schapen. De koeien mogen niet gebruikt worden voor het begrazen van 
de waterkering waar dus een andere vorm van maai- graasbeheer zal 
moeten worden toegepast.
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7.2.3  Waterkering

Inrichtingsplan H erdijk te  Zw arte  Polder
en T ienhonderdpo lder

Voor de primaire waterkering zal, behalve voor de duiker (alternatief 1 
en 2), het beheer hetzelfde zijn ais bij andere primaire waterkeringen. 
Het beheer van de duiker zal bestaan uit het regelmatig controleren van 
de werking en het onderhouden van het kunstwerk.

7.3 Monitoring

Om de ontwikkeling van het gebied te kunnen controleren wordt een 
monitoringsplan opgesteld. Bij deze monitoring zal naar de volgende 
punten moeten worden gekeken:
Fysisch:

• Bodemligging en samenstelling
• Waterstanden 

Chemisch:
•  Saliniteit 

Biologisch:
• Vegetatiestructuur
• Benthos (macrozoöbenthos en microfytobenthos)
• Broedende en fouragerende watervogels

Aan de hand van de resultaten van deze monitoring kan het beheer 
worden aangepast en kan kennis worden opgedaan voor andere 
projecten.
Het is ook belangrijk om te bepalen wat de invloed van het toelaten 
van het zoute water in het projectgebied is op de omgeving. Hiervoor 
wordt het zoutgehalte in sloten in de omgeving van het projectgebied 
regelmatig gemeten. Het is hierbij belangrijk dat met deze metingen 
ruim voor de inrichting van het projectgebied wordt begonnen, zodat 
er een goede referentiewaarde is.

[11], 114], [15], [16]
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8 Globale kostenraming
ln d it hoofdstuk wordt een kostenraming gegeven voor de inrichting 
van het projectgebied (exclusief de wervingskosten van de grond). De 
kosten van het aanleggen van een duiker zijn hierbij gebaseerd op 
gegevens van Stichting het Groninger Landschap m.b.t. de aanleg van 
een duiker in een primaire waterkering bij de polder Breebaart . Bij de 
berekening van de kosten voor deze duiker is rekening gehouden met 
een inflatie van 3% per jaar. Ook is aangenomen dat de aan te leggen 
duiker 1 Vi maal zo duur wordt ais de duiker bij de polder Breebaart 
omdat de dimensies daar kleiner zijn, in bijlage 7 is de kostenraming 
opgenomen voor de duiker bij de polder Breebaart. Kosten voor het 
grondverzet, het aanleggen van waterkeringen en het afgraven van 
waterkeringen zijn gebaseerd op een kostenraming die is gemaakt voor 
de inrichting van het Zwin. [13]

8.1 A lternatief 1
Tabel 4: kostenraming alternatief 1

w erkzaam heden eenheid hoeveelheid Prijs per eenheid Totaal

A fgraven geul VZP m 3 4 2 .0 0 0 €  2 ,- €  8 4 .0 0 0 ,-

A anbrengen profiel projectgebied (incl. aarden w al) m 3 9 8 .6 0 0 € 2 . - €  1 9 8 .0 0 0 ,-

O p hog en  w aterkering m 3 9 .3 0 0 €  2 ,- €  1 9 .0 0 0 ,-

V ervoer overige grond m 3 1 5 .7 0 0 p.m . (€  2 ,5 0 ,- ) €  4 0 .0 0 0 ,-

Aanpassen in frastructuur m ’ 1 .8 0 0 p.m . (€  1 1 0 ,- ) €  2 0 0 .0 0 0 ,-

A an leg duiker st 1 €  1 .4 0 0 .0 0 0 €  1 .4 0 0 .0 0 0 ,-

Totaa l € 1 .9 5 0 .0 0 0 ,-

8.2 Alternatief 2
Tabel 5: kostenraming alternatief 2

w erkzaam heden eenheid hoeveelheid Prijs per eenheid Totaal

A fgraven geul VZP m 3 4 2 .0 0 0 €  2 ,- €  8 4 .0 0 0 ,-

A anbrengen profiel projectgebied (incl. aarden w al) m 3 3 5 0 .1 0 0 €  2 .- €  7 0 0 .0 0 0 ,-

A m overen w aterkering m 3 1 0 .5 0 0 €  2 ,- €  2 1 .0 0 0 ,-

O p hog en w aterkering m 3 4 .6 0 0 €  2 ,- €  9 .0 0 0 ,-

Aanleg w aterkering m 3 1 7 .5 0 0 € 2 .7 0 €  4 8 .0 0 0 ,-

V ervoer overige grond m 3 6 1 .3 0 0 p.m . (€  2 ,5 0 ) €  1 5 4 .0 0 0 ,-

Aanpassen in frastructuur m ’ 3 .5 5 0 p.m . (€  1 1 0 ,- ) €  3 9 1 .0 0 0 ,-

A anleg du iker st 1 €  1 .4 0 0 .0 0 0 €  1 .4 0 0 .0 0 0 ,-

To taa l €  2 .8 1 0 .0 0 0 ,-

8.3 Alternatief 3
Tabel 6: kostenraming alternatief 3

w erkzaam heden eenheid hoeveelheid Prijs per eenheid Totaal

A fgraven geul VZP m 3 3 8 .0 0 0 € 2 , - €  7 6 .0 0 0 ,-

A anbrengen profiel projectgebied (incl. hoogtes/laag tes) m 3 3 6 6 .7 0 0 €  2 ,- €  7 3 4 .0 0 0 ,-

A m overen w aterkerin g m 3 1 0 .5 0 0 €  2 ,- €  2 1 .0 0 0 ,-

A anleg zeedijk m 3 2 8 2 .5 0 0 € 2 ,7 0 €  7 6 3 .0 0 0 ,-

Am overen zeedijk m 3 1 6 5 .0 0 0 €  3 .7 5 €  6 1 9 .0 0 0 ,-

V ervoer overige grond m 3 4 3 3 .0 0 0 p.m . ( € 2 ,5 0 ) €  1 .0 8 3 .0 0 0 ,-

Aanpassen in frastructuur m ’ 3 .5 5 0 p.m . (€  1 1 0 ,-) €  3 9 1 .0 0 0 ,-

T otaal €  3 .6 9 0 .0 0 0 ,-
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9 Afwegingen
Om een conclusie te kunnen trekken welk alternatief het meest 
gewenst is zal er aan de verschillende criteria een mate van 
belangrijkheid moeten worden aangegeven en zal het draagvlak van de 
alternatieven moeten worden onderzocht. In d it rappot vindt geen 
weging van criteria plaats. Om het draagvlak te bepalen zal dit 
bestuurlijk en maatschappelijk moeten worden gepolst. In d it rappot 
wordt om deze redenen nog geen alternatief gekenmerkt ais meest 
gewenst. Wel wordt in dit hoofdstuk voor een aantal criteria 
aangegeven welk alternatief het gunstigst is. Verder worden de voor- 
en nadelen van elk alternatief in een multi criteria analyse uiteen gezet.

9.1 Vergelijking alternatieven

Natuur
Alternatief 3 is voor de natuur verruit het gunstigste alternatief, omdat 
het een vrijwel natuurlijke situatie oplevert met een hoge dynamiek, 
wat in het provinciale beleid de voorkeur heeft. Door deze dynamiek 
ontstaan er veel gradiënten wat er weer voor zorgt dat de biodiversiteit 
toeneemt. Ook is bij dit alternatief meer uitwisseling mogelijk met de 
Verdronken Zwarte Polder. Zo kan het water via de Herdijkte Zwarte 
Polder vrij de Verdronken Zwarte Polder instromen en eventueel bij 
zeer hoog water zelfs via de opening in de Verdronken Zwarte Polder 
in- en uitstromen zodat zand en organisch materiaal tussen de 
gebieden kunnen worden uitgewisseld.
Bij alternatief 1 en 2 is vanwege de duiker een verminderde dynamiek 
aanwezig (bij alternatief 2 nog minder dan bij alternatief 1 vanwege het 
lagere getijdenverschil). Hierdoor krijgen processen ais sedimentatie en 
erosie minder kans en zal er een minder gevarieerd gebied ontstaan 
met een lagere biodiversiteit. Bij deze alternatieven zal dus een gebied 
ontstaan met zilte natuurwaarden maar dan zonder de dynamiek die zo 
typerend is voor slikken en schorren.

Veiligheid
Ook bij d it criterium komt alternatief 3 ais beste uit de vergelijking, 
omdat dit alternatief gecombineerd wordt met versterking van de 
kustzone. Het soort waterkering wat gecreëerd wordt (waterkering met 
voorland) past binnen het moderne beleid voor de kustverdediging. 
Zowel bij alternatief 1 ais bij alternatief 2 b lijft de zeewering op de 
huidige sterkte en zal dus in de nabije toekomst alsnog versterkt 
moeten worden. Bij deze alternatieven worden echter wel de 
binnendijken op de vereiste hoogte gebracht.

Recreatie
Bij alle alternatieven komt er een fiets- en wandelpad langs en een 
wandelroute (buiten broedseizoen) door het natuurgebied. Bij 
alternatief 2 en 3 zullen deze paden het langst zijn vanwege het grotere 
gebied. Bij alternatief 3 zal, door het verplaatsen van de zeedijk, een 
aaneengesloten natuurgebied ontstaan waardoor de natuurbeleving en 
het gevoel van ruimte en rust worden versterkt.
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9.2 M ulti criteria analyse

Tabel 7: m ulti criteria analyse

criterium voordeel nadeel

A lte rn a tie f 1

O p perv lak te : 

18  ha

Kosten:

€  1 .9 5 0 .0 0 0 ,-

€  1 0 ,8 3 /m J

natuur •  18 ha W esterschelde gere lateerde natuur

•  beperkte zonering m ogelijk

•  lage dynam iek

•  eenton ige m orfologische opbouw

•  re la tie f lage biodiversite it

•  m indere m ate van natuurlijkheid

veiligheid •  binnendijk op vereiste ho og te  gebracht •  geen toegevoegde w aarde zeew ering

recreatie •  fie ts- voetpad m et u itzicht natuurgebied

•  w ande lroute  door natuurgebied

•  afsluiting deel strand

beheer •  extra beheer zeedijk door duiker

•  periodiek verdiepen geul

draagvlak •  geen ontpoldering

invloed VZP •  door beperkte zonering m inder verstoring •  verg ro ting  kom berging enkel van invloed  

op toegangsgeul in VZP

•  (v rijw el) geen uitwisseling processen

A lte rn a tie f 2

O p perv lakte: 

53  ha

Kosten:

€  2 .8 1 0 .0 0 0 ,-

€  5 ,4 0 /m J

natuur •  52  ha W esterschelde gere lateerde natuur

•  m eer zonering m ogelijk

•  lage dynam iek

•  eentonige m orfologische opbouw

•  re la tie f lage biodiversite it

•  m indere m ate van natuurlijkheid

veiligheid •  (n ieu w e) binnendijk op vereiste hoogte  

gebracht

•  geen toegevoegde w aard e zeew ering

recreatie •  fie ts- voetpad m et u itzicht natuurgebied

•  w ande lroute  door natuurgebied

•  afslu iting deel strand

beheer •  extra beheer zeedijk door duiker

•  periodiek verdiepen geul

draagvlak •  geen on tpoldering

invloed VZP •  door zonering m inder verstoring •  vergro ting  kom berging enkel van invloed  

op toegangsgeul in VZP

•  (vrijw el) geen uitwisseling processen

A lte rn a tie f 3

O p perv lakte: 

4 6  ha

Kosten:

€  3 .6 9 0 .0 0 0 ,-

€  8 , - /m J

natuur •  4 6  ha W esterschelde gere lateerde natuur

•  m eer zonering m ogelijk

•  hoge dynam iek

•  gevarieerde m orfologische opbouw

•  re latief hoge biodiversiteit

•  hoge m ate van natuurlijkheid

veiligheid •  antic ipeert op de toekom stige versterking  

van de zeew ering in Zeeuw s-V laanderen

•  sluit aan bij de visie op de veiligheid  

(robuuste w aterkering )

recreatie •  fie ts - voetpad m et u itzicht natuurgebied

•  w an de lro u te  door natuurgebied

•  afsluiting deel strand

beheer •  geen extra beheer zeedijk •  periodiek verdiepen geul

draagvlak •  ontpoldering

invloed VZP •  door zonering m inder verstoring

•  vergro ting  kom berging van invloed op VZP

•  uitwisseling processen
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9.3 Conclusie

Alternatief 1 is het goedkoopste alternatief, maar in verhouding zijn 
zowel alternatief 2 ais alternatief 3 goedkoper omdat de oppervlakte 
natuur bijna 3 keer zo groot is terwijl de kosten respectievelijk ongeveer
1,5 en 1,9 maal zo duur zijn ais de kosten van alternatief 1.
Zoals uit het voorgaande gedeelte van dit hoofdstuk blijkt zijn de baten 
bij alternatief 3 veruit het hoogst want hier wordt een dynamisch 
gebied gecreëerd met een grote mate van natuurlijkheid waarbij ook de 
andere functies, namelijk veiligheid en recreatie, mee kunnen liften. 
Alternatief 3 is voor zowel de natuur, de veiligheid en de recreatie het 
meest optimale alternatief is. Maar bij een uiteindelijke afweging zullen 
ook de kosten en het maatschappelijk draagvlak meegewogen worden.
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10 Aanbevelingen

In rich tingsp lan H erd ijk te  Z w a rte  Polder
en T ien hon derd po lder

In dit hoofdstuk worden enkele aanbevelingen gedaan voor verder
onderzoek met betrekking tot de inrichting, de waterkering en de
verzanding.

Inrichting
• Bij de dimensionering van de duiker is enkel gekeken of het 

gewenste GHW bereikt kan worden maar er is niet gekeken naar de 
gedragingen tijdens een volle getijdencyclus of bij afwijkende 
waterstanden. Verder onderzoek is nodig om de dimensionering van 
de duiker te optimaliseren.

• Om de grondbalans binnen het gebied meer sluitend te krijgen, kan 
nog worden onderzocht welke grondsoorten er bij het verwijderen 
van de waterkeringen vrij komen. Eventueel is het dan mogelijk om 
nieuwe waterkeringen aan te leggen met grond uit het 
projectgebied die daarna weer kan worden aangevuld met de grond 
die vrijkomt bij het verwijderen van de waterkeringen. Op deze 
manier kunnen behoorlijk wat (vervoers)kosten worden vermeden.

Waterkeringen
• De berekeningen van de waterkering zijn tijdens dit onderzoek vrij 

globaal gedaan met een aantal aannames, om een indicatie te 
kunnen geven van het soort dijk dat nodig is. Bij een verdere 
uitwerking van een alternatief zullen deze dijken logischerwijs 
nauwkeurig moeten worden berekend waarbij ook gekeken dient te 
worden naar de stabiliteit i.v.m. eventuele verweking door de hoge 
waterstanden.

• In d it rapport is gekozen voor het gebruik van groene dijken, het is 
echter ook een mogelijkheid om een verharde dijk te gebruiken en 
het verharde deel hiervan te bekleden met graszoden, waardoor het 
uiterlijk van een groene dijk wordt verkregen. Door d it te doen 
wordt ruimte bespaard en kunnen de kosten van het grondverzet 
worden teruggedrongen.

Verzanding
• Om te kunnen bepalen hoe snel de geul in het gebied zal verzanden 

zal nog onderzoek nodig zijn, zodat hierop het beheer kan worden 
aangepast.

• Het effect van de vergroting van de komberging op de verzanding 
in de Verdronken Zwarte Polder is niet bekend. Om te bepalen wat 
voor effect de verschillende alternatieven hebben is verder 
onderzoek nodig.

• De verzanding van de geul kan deels opgelost worden door het 
projectgebeid ais spuikom te gebruiken (alternatief 1 en 2). Bij hoog 
water kan de duiker dan worden gesloten en bij laag water weer 
worden geopend waardoor het water met een hogere snelheid door 
de geul zal stromen en deze dus (deels) open houdt. Onderzoek 
naar de effectiviteit van deze maatregel is nodig evenals het effect 
op de natuur en de stabiliteit van de waterkering.

• Er zijn ideeën om de afwatering van polders in de omgeving weer 
plaats te laten vinden via de Verdronken Zwarte Polder. Door dit via
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het projectgebied te laten doen zal de afwatering zorgen voor een 
minder snelle verzanding van de geul pius dat er een waardevolle 
zoet/zout gradiënt ontstaat met mogelijkheden voor vismigratie. 
Onderzoek is nodig om te kijken of de afwatering een waardevolle 
impuls kan zijn voor de natuur en de duurzaamheid van het 
projectgebied.
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Bijlage 2: streefbeeld uit het rapport “ Natuur
ontwikkeling Herdijkte Zwarte Polder"

duintjes

Provincie Zeeland 
W erkgroep Natuurontwikkeling

april 2001 schaal circa 1 : 4000

Bloemrijk grasland op

Bloemrijk grasland op

Overstromingsgrasland

Poelen

Struweel

Wandelpad

Streefbeeld natuurontwikkeling  
Herdijkte Zwarte Polder
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Bijlage 3: natuurdoeltypen
Du-3.3: slufter en 'groen strand'

Slufters ontstaan na een inbraak vanuit zee. Groene stranden zijn 
incidenteel overstroomde vlakten achter de zeereep. Deze 
gemeenschappen komen sterk met het getijdengebied overeen en gaan 
daar deels ook in over. In d it type worden kenmerken van het strand, 
zilte wateren en zilte graslanden en ruigte verenigd. Voor het 
voortbestaan van d it type is de dynamiek vanuit de zee erg belangrijk. 
Slufters en groene stranden komen daarom het beste to t hun recht in 
du-1.1 (dynamisch duinlandschap) en du-2.1 (gedempt dynamisch 
duinlandschap). Daar waar echter weinig ruimte is voor vrije 
ontwikkeling, is beheer noodzakelijk en is er sprake van een half- 
natuurlijk type.

Referenties:
Rupia-verbond, Zannichelia-verbond, Zeekraal-verbond, Schorrekruid- 
verbond, Schorrekruid-verbond, Strandmelde-verbond, Loogkruid- 
verbond, Associatie van Strandduizendguldenkruid en Krielparnassia, 
Heemst-verbond, Vlotgras-Egelskop-verbond, Zeevetmuur-verbond, 
Verbond van Engels gras, Verbond van Zilte schijnspurrie, Heen- 
verbond, Knopbiesverbond.

Beheer:
Geen; eventueel de inbraak (binnen bepaalde marges) open houden, 
maaien en/o f begrazen.

Procesparameters:
a) Indicatoren van zout milieu en directe zee-invloed (Engels gras, 

Lamsoor, Schorrekruid); chloridebepaling: minimaal 100 
mmol/l;

b) Indicatoren van brak milieu (Heen, Echt lepelblad, Zilte 
waterranonkel); chloridebepaling: minimaal 2 mmol/l.

Doelsoorten:
hogere planten
Duinstaart, Dwergzegge, Echt Lepelblad, Echte heemst, Eenbloemige 
zeekraal, Engels gras, Engels lepelblad, Engels slijkgras, Engelse alant, 
Fijn goudscherm, Fraai duzendguldenkruid, Gele hoornpapaver, 
Gelobde melde, Klein slijkgras, Knolvossestaart, Knopbies, 
Kwelderzegge, Lamsoor, Moeraspaardenbloem, Parnassia, Platte bies, 
Scheve hoornbloem, Schorrekruid, Selderij, Sierlijke vetmuur, Slanke 
gentiaan, Snavelruppia, Stekende bies, Stippelzegge, Strandbiet, 
Strandduizendguldenkruit, Zeealsem, Zeeraket, Zeerus, Zeevetmuur,
Zilt torkruid, Zilte waterranonkel, Zilte zegge. 
zoogdieren:
Noordse woelmuis. 
vogels:
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Blauwe kiekedief, Bontbekplevier, Grauwe kiekedief, Kluut, Kwak, 
Noordse stern, Oeverzwaluw, Strandplavier, Tapuit, Tureluur, Velduil, 
Visdief, Waterral, Watersnip, 
amfibieën:
Rugstreeppad.

Gg-3.2: beheerde kwelder

Dit doeltype bestaat u it op perceelniveau beheerde (gemaaide of 
beweide) hoge en lage kwelders (in Zuidwest Nederland slikken en 
schorren genoemd). Het beheer is gericht op het behouden van 
bepaalde vegetatiestructuren. Het onderhouden van 
landaanwinningswerken vindt plaats ais het gebied verloren dreigt te 
gaan. Dit type is internationaal van groot belang ais 
hoogwatervluchtplaats en ais fourageergebied voor een groot aantal 
vogels, vooral steltlopers, eenden, en ganzen. Daarnaast is een aantal 
planten sterk van kweldersituaties afhankelijk. Een aantal soorten is 
specifiek van brakke kwelders, andere juist van zoute.

Referenties:
Zeekraal-verbond, Schorrekruid-verbond, Strandmelde-verbond, 
Associatie van Gelobde melde, Slijkgras-verbond, Zilverschoon- 
verbond, Kweldergras-verbond, Verbond van Engels gras.

Beheer:
Beweiding of maaibeheer; onderhouden van de 
landaanwinningswerken ais het gebied verloren dreigt te gaan.

Procesparameters:
a) Indicatie dat opslibbmg en overspoeling door zout water 

plaatsvindt;
b) Aanwezigheid van verstoringsgevoelige broedvogels 

(bijvoorbeeld Visdief);
e) Indicatoren van begraasde of gemaaide kwelders (soorten van 

het zilverschoonverbond).

Doelsoorten:
hogere planten:
Eenbloemige zeekraal, Engels gras, Engels lepelblad, Engels slijkgras,
Engelse alant, Fijn goudscherm, Gelobde melde, Klein slijkgras,
Kwelderzegge, Lamsoor, Moeraspaardebloem, Schorrekruit, Zeealsem,
Zeegerst, Zeerus.
zoogdieren
Noordse woelmuis.
vogels
Blauwe kiekendief, Bontbekplavier, Eidereend, Grauwe gans, Grauwe 
kiekendief. Grote karekiet. Grutto, Kerkuil, Kluut, Lepelaar, Noordse 
stern, Oeverzwaluw, Paapje, Patrijs, Pijlstaart, Porseleinhoen, 
Rietzanger, Roerdomp, Slobeend, Strandplevier, Tapuit, Torenvalk, 
Tureluur, Velduil, Visdief, Waterral, Watersnip, Zomertaling.
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Bijlage 4: streefbeelden

Schaal Ca. 1 : 6000

Legenda:

□ Slik
□ Schor
□ Strandvlakte
□ Duin
■ Dijk

Hoofdgeul
Kreek
Sloot
Wandel- en fietspad
Wandelroute 
(buiten broedseizoen)
Weg
Uitkijkpunt



Alternatief 1
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Bijlage 5: globale dijkberekeningen
Deze bijlage laat de berekeningen zien die zijn gedaan om het profiel 
van de dijken te bepalen. Voor deze berekeningen zijn een aantal 
aannames gedaan en keuzes gemaakt die in deze bijlage worden 
onderbouwd.
Gekozen is voor het gebruik van groene dijken vanwege het natuurlijke 
karakter en de landschappelijke inpasbaarheid. Het nadeel hiervan is 
dat deze, door het flauwere talud, meer ruimte in beslag nemen dan 
verharde dijklichamen.
De zetting en klink van nieuw aan te leggen dijken is, doordat niet alle 
gegevens hierover bekend waren, bij deze berekeningen buiten 
beschouwing gelaten evenals de te verwachten bodemdaling tijdens de 
planperiode. Bij aanleg van de dijken moeten deze factoren uiteraard 
wel worden bepaald.

Alternatief 1
Bij alternatief 1 b lijft de primaire waterkering door de afsluitbare duiker 
op sterkte. Voor binnendijken geldt een verplichte hoogte van het 
grenspeil (peil dat gemiddeld 1 keer in de 2 jaar bereikt wordt) + 0,5 m. 
Het grenspeil bij Cadzand is NAP +3,50 m en dus moet de binnendijk 
minimaal een hoogte hebben van NAP +4,00 m. De bestaande 
binnendijk (zuidelijk en westelijk van de Herdijkte Zwarte Polder) heeft 
momenteel een hoogte van NAP +3,50 m en zal dus sowieso met een 
halve meter worden verhoogd. De bestaande binnendijk heeft een 
buitentalud van 1:4 en een binnentalud van 1:3, de kruinbreedte is 5,5 
meter, d it profiel zal bij ophoging van de binnendijk worden 
gehandhaafd. Voor de veiligheid van het achterland moet gekeken 
worden of de hoogte van NAP +4,00 m van de (verhoogde) binnendijk 
hoog genoeg is om het water in het projectgebied te keren.
Door middel van de afsluitbare duiker kan het getij binnen het 
projectgebied worden gecontroleerd waardoor bij de berekening van de 
kruinhoogte enkel rekening hoeft worden gehouden met de waterstand 
en de golfoploop. De waterstand is m.b.v. de afsluitbare duiker te 
regelen, en zal in het projectgebied niet hoger hoeven te zijn dan NAP 
+2,2 m. Eventueel kan er bij stormomstandigheden voor gekozen 
worden het hoogwater niet hoger te laten komen dan een nog lagere 
waterstand. Een waakhoogte van 0,5 meter zal, door de korte 
strijklengte van de wind, naar verwachting voldoende zijn om de 
golfoploop te compenseren. Bij elkaar opgeteld is er dus een 
kruinhoogte nodig van NAP +2,7 m, de huidige binnendijk zal dus 
enkel met een halve meter moeten worden verhoogt om aan de 
huidige eisen van binnendijken te voldoen.

Alternatief 2
Ook bij dit alternatief b lijft de primaire waterkering door een afsluitbare 
duiker op sterkte. Om het gedempte getij in het projectgebied te keren 
zal in het zuiden en westen een dijk aangelegd moeten worden, evenals 
om de wooneenheid en het appartementencomplex in het noorden.
Bij dit alternatief kan worden volstaan met een maximale waterstand 
van NAP +1,50 m. Een waakhoogte van 1 meter zal naar verwachting
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voldoende zijn om de golfoploop te compenseren. De kruinhoogte van 
de dijk zal dus moeten worden aangelegd op een hoogte van NAP +
2,5 m. Om echter aan de eisen van binnendijken te voldoen, zoals 
beschreven bij alternatief 1, zal de binnendijk een hoogte dienen te 
hebben van NAP +4,00 m. In dit plan is gekozen voor een groene dijk 
meteen binnentalud van 1:3 en een buitentalud van 1:4 met een 
kruinbreedte van 5,5 meter. Ten zuiden en deels ten westen van de 
Herdijkte Zwarte Polder is reeds een binnendijk aanwezig met een 
hoogte van NAP +3,50 m welke enkel met een halve meter hoeft te 
worden opgehoogd om aan de eisen te voldoen.

Alternatief 3
Bij dit alternatief wordt de primaire waterkering verlegd naar het zuiden 
en westen van het projectgebied. Voor een primaire waterkering geldt 
een minimale veiligheidsduur van 50 jaar en voor de kruinhoogte geldt 
de volgende formule:

Kruinhoogte = ontwerppeil + zeespiegelstijging + golfoploop + 
buistoten

Voor het projectgebied zijn de volgende gegevens en aannames 
gebruikt.
Ontwerppeil:
Voor Cadzand geldt een ontwerppeil van NAP +5,10 m, dit is 
gebaseerd op de waterstand met een overschrijdingskans volgens de 
wettelijke norm (maatgevende hoogwaterstand, MHW). 
Zeespiegelstijging:
Voor de zeespiegelstijging wordt vrij algemeen 0,6 meter over 100 jaar 
aangenomen, aangezien dijken berekend worden op een veiligheid 
voor 50 jaar is hiervoor 0,3 meter aangenomen.
G olfoverslaghoogte:
Normaal wordt hiervoor de hoogte berekend die hoort bij een overslag 
van 1 l/m /s, maar in dit rapport is de volgende aanname gedaan: 
Doordat het gebied in de luwte ligt en de wind dus geen hoge golven 
zal veroorzaken pius de aanwezigheid van een berm welke de 
golfoploop reduceert is aangenomen dat een golfoverslaghoogte van 1 
meter voldoende zal zijn om deze golfoploop te compenseren. 
Buistoten:
Dit zijn eenmalige verhogingen van de zeespiegel veroorzaakt door 
storm. Normaal worden buistoten, omdat deze niet altijd gelijk komen 
met het hoogwater, gereduceerd in het ontwerppeil meegerekend. 
Maar in dit rapport is aangenomen dat de gemiddelde buistoot voor 
mondingen en zeearmen geldt, de waarde hiervan is 0,3 meter.

De kruinhoogte wordt nu:
5,1 + 0,3 + 1,0 +0,3 = NAP + 6,7 m

Bij aanleg van een primaire groene waterkering kan het volgende 
profiel worden aangehouden (Bron: waterschap Zeeuws-Vlaanderen) 
Binnentalud: 1:3
Kruinbreedte: 3 meter
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Buitentalud (boven de berm): 
Bermbreedte:
Bermtalud:
Bermhoogte:
Buitentalud (onder berm):

1:8
7,5 meter 
1:15
ontwerppeil (NAP +5,1 m) 
1:8
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Bijlage 6: dimensionering duiker
Voor de dimensionering van de duiker is gebruik gemaakt van het 
computermodel "zw po l". Dit model berekent aan de hand van de 
hoogte en breedte van de duiker, de drempelhoogte, de oppervlakte 
van het projectgebied en een ingevoerde getijdenkromme de 
waterstand binnendijks van een doorlaatmiddel u it (bron: Leen Dekker, 
RWS).
Een gegeven was de gewenste waterstand binnendijks bij een GHW 
buitendijks (NAP +1,95 m). Om de dimensionering te bepalen die zorgt 
voor deze gewenste waterstand is in het model gevarieerd met de 
breedte en de hoogte van de duiker. In deze bijlage zijn de resultaten 
van de het dimensioneren van de duikers, bij de verschillende 
alternatieven, weergegeven.

Alternatief 1
Invoer:
Breedte: 6 m
Hoogte: 2 m
Drempelhoogte: NAP
Oppervlakte: 180.000 mJ
Getijdenkromme: gemiddeld getij (GHW
Het gewenste GHW in het projectgebied is hier NAP + 1,80 m.

In de onderstaande grafiek zijn de resultaten weergegeven van de 
bepaling van de waterstand in het projectgebied met het 
computermodel. Het GHW in het projectgebied is bij deze 
dimensionering NAP +1,80 m, wat dus overeenkomt met het gewenste 
GHW.
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Tijdas)_________________________

—■ gemiddeld getij projectgebied■ gemiddeld getij Cadzand

Alternatief 2

Invoer:
Breedte: 6 m
Hoogte: 2 m
Drempelhoogte: NAP
Oppervlakte: 560.000 mJ
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Getijdenkromme: gemiddeld getij (GHW = NAP +1,95 m)
Het gewenste GHW in het projectgebied is hier NAP + 1,20 m.

In de onderstaande grafiek zijn de resultaten weergegeven van de 
bepaling van de waterstand in het projectgebied met het 
computermodel. Het GHW in het projectgebied is bij deze 
dimensionering NAP +1,22 m, wat vrijwel overeenkomt met het 
gewenste GHW.
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Bijlage 7: globale kostenraming aanleg duiker 
Breebaart

Globale kostenraming Aanleg duiker zeedijk Breebaart

Voomcfiting advisering. wnrjm im nn etc.

- Adviezen Inzak«:
'fcemalmgsinstaltabes; 
-grondmechaniscfie bereie “inceri. 
■Hindering duiker.

« fSem ogaanvtagen. leges

. YccruchOr.g bevoMungacverenpes etc. 1.00

werkzaamboden:l i l t  te voeren

Aameggen toegangsweg bei/wplaats (diverse verbetenngen Sk) 1.00 5XC.OO 5 0C0.CO
san bestaande oradcdiovdswog)
Aanbrengen stalen damwand. (bcuwkup) Sk! 1.00 so.ooo.co 60.0Œ.C3
;Lsversn stalen damwana Sk: 1.CC 330 000310 33O.0IX1.C3
Aantrengen stempeling bpuwkisp ga 1.00 14.0CC.00 14 0CD.C3

Overse werKzaamneden oouwicup (schoonmaken damwand. ÿ a . 1.00 123CO.OO 12.0Q0.C3
•cnoertrg lassen planken, nokken eamwandy
A artre rgen  onderwaterbetcn. m3 330.00 200.00 65.003 .C 3

Aano rengan bronnonngsatsta'labes D’r) 1.00 1Q.aC3.00 io.oao.c3
Scopi eoe water SM 1.00 12CO.OO 1-20P.C3
Aanorengsn uitvut-vtoer dge-x •  150 mm m3 35.00 2CO.CC 7.033.C3
K/aaaondersteunng tai aanbrengen nokken etc. uur 24.00 1CO.OO z a a . c a

G'one werk
Gxndwerk ontgraven öouwkcip rrJ 1-550.00 13.00 16.50.03
Vervoeren en tijdek|k ops'aan tn depot (gescheiden) m3 1 550.00 • 8.00 13.20.00
Fundabewei* duAer gW 1.C0 3.500.00 3.5CD.Ca
Aanbrengen pretab palen p jn .

Bctonwcrt
Levaran betonelementen. SL 67.00 2.500.00 167.5CO.OC
Lcveicn betorteoncoten (talud bak) tL 1.00 4 500.QC 4.331.X
Laveren bet o r Hem enten («wpectepvt) 3000*3000*5500 %L 1.00 5CCOO.OO S0.3C0.30
Leweren udstroomput SL

cag
1.00 1SMO.OO 15 OCO.OO

Aanorergen betonnen onderJHea 10.00 4 400.00 44.C30.00
(oestaande ud grondwerliers. huipnalereeL uitvoerder
hydr^uÉsche graafmachine. tetekraan etc.)

Cntçraven grond kwelder n 3 io.coo.co 2.50 2S'3M.C3
Vervoeren grond m3 10.C00.00 3.00 50 0K.C3
Verwerken grond in depot m3 10000.00 050 5 OvO.CO
Afbranden sa len damwand na gereetf komen werk 9W 1.00 10.4CO.OO 13 4M0.0C
(114 m' a f7 0 .*  ♦  kraan hui 3 3 dagen)
Kweiscfcerm stalen damwand 25 x  16 m. Leveren en aanbxnger. j id 1.00 95.000.00 95 000.30

tl§1

Aanbrengen doek en wiepen (zinkstukker) m2 900.00 9.50 6.600,001
Aantrengen itortsteen op eoek ton 560.00 50.00 33.600.001
Verwiieeien or onnerings insla 'labei g * 1,00 2500.00 2^00.001
Verwi)Cer«n stempeang boawkup e * 1 1.00 3.500.00 3 j5CO.OO|
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Overioo k oslan birmon civieltechnisch b w M i:

Eenmalige kosten: 

Kosten dtrckbevorbüjf Ski 1.00 3.500.00
Aan- en aiskétkosten nutsvoorzieningen giti 1.00 3-500.00
Aan- en afvoer materieel gld 1.00 7 500.00
Inlichten werkterrein. gid 1.00 2.500.00
Opruimen werkterrein. gld 1.00 2500 .00

Uitvoeringskosten gld 1.00 25 000.00

Algemene kosten: gld 1.00 25 000,00

Winst en risiko: g!3 1.00 3S.000.00
Ca r-verzekering gld t.oo S.000.00
Afdracht diverse premies 0.3 % gld 1.00 1000 .co

3.SOO.CO
3.500.00 
7.3&0.0Q
2.500.00
2.500.00

H55S
25 000.00

35.000.00
5.000.00
3.000.00

Totta! Civlal-Techiitscti» 
Weriuaamhedon.

1156.102.00]

ifam.r.g avengo werkzaamheden:

Aanbrer.gen twee schuiven ca 2000 * 1000 tí 2.00 30.000.00 60 000.00
in  tussen-put aan te brengen geleidingen gid 1.00 10.000.00 10.000.00
Aandrijving twee geautomatiseerde schuiven (lev en ainbrençen) st 2.00 20.000.00 40.009.00
Leveren en aanbrengen hydraulische u n i tí 1.00 30.000.00 30.003.00
fctadrrsche installatie aanbrengen m buiten opstekngskast q d 1.00 50.000.00 50.003.03
Utra -sonore mvenu-metingen
Leveren eu aanbrengen voetlmgskaöel ca. 6C0 ra'

g il 1.00 10000.00 10.00d.00
9M 1.00 ia.ooo.oo 18.000.00

Diverse trappen en bordessen gld 1.00 3.000.C0 8.000.00
Afdichtingsluik op speciale put 9'd 1.00 12.0CO.OO 12.000.00
Hekwerk rondom opstelUngskast q)d • 1.00 8.000.00 8.000.00
Buiteiicpslelllngskast RVS gld 1.00 11 ooc.oo 11.000.00
Noodschot t b v  koker gld 1,00 9.000,00 9.004.00
Diverse kleme werkzaamheden gld 1.00 7 030.00----------------------.VI».»» 2 004.00

Totaal werkulpbouwkundiq an 
etectrotechnischo werkzaamheden

266.000.00l

U t l in in :
Totaal voort, voeg. ote.
Tonal civlal technische werkzaamheden
Totaal werhtatabouwk. on elactrotechn. werkzaamheden

O nvoorzlati:

Geraamde voortaereldlngshoston
(maken bestek e n  tekersngen. afhandeling aanbestedng etc.)

Ooraamdo dtrektfekoeien
(begdeidm g uitvoering, projefctadministrahe etc. )

27.000.00 
1.156.100.00 

260.009.00

SO.COD.00 

47.000,00

52.000.00

1.600.100,00

BTW 17,6 % 200.017 ,S0

Afronding -117 50

1.880.000 00
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