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1

Inleiding

Omdat de drempels in de Westerschelde van nature aanzanden, is continu
onderhoudsbaggerwerk nodig, zowel op de drempels om de vaargeul op de gewenste diepte te
te houden als in overige gebieden (o.a. plaatranden) om de vaargeul op de gewenste breedte te
houden. Om de zandhuishouding van het estuarium in stand te houden wordt het gebaggerde
materiaal op een andere plaats in de Westerschelde teruggestort. Vervolgens zal het
gedeeltelijk terugstromen naar de drempels waar het zand opnieuw gebaggerd wordt. Dit
rapport is een voortoets in de zin van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn (79/409/EEG en
92/43/EEG respectievelijk) bij de WVO-vergunningsaanvraag voor het onderhouden van de
vaargeul in de Westerschelde.

1.1

De Vogel- en Habitatrichtlijn

In 1979 resp. 1992 is door de Europese Unie de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn
vastgesteld. Het doel van deze richtlijnen is het instandhouden van de biologische diversiteit
in Europa. De Vogelrichtlijn heeft betrekking op de instandhouding van alle natuurlijke in het
wild voorkomende vogelsoorten op het grondgebeid van de Europese Unie. De
Habitatrichtlijn richt zich op de bescherming van de natuurlijke habitats en de wilde flora en
fauna, kortweg habitattypes en soorten, op het Europese grondgebied.
Om deze doelen te realiseren worden door de Lidstaten speciale beschermingszones
aangewezen. Dit zijn de richtlijngebieden. Al deze gebieden samen vormen het Natura 2000
netwerk. De wijze van bescherming van de richtlijngebieden komt op dit moment rechtstreeks
uit de Habitatrichtlijn (artikel 6). Deze wijze van bescherming zal worden overgenomen door
de Natuurbeschermingswet. De nieuwe Natuurbeschermingswet is 18 januari 2005
aangenomen door de Eerste Kamer, maar is nog niet in uitvoering.
De letterlijke tekst van Artikel 6 luidt:
1

De Lid-Staten treffen voor de speciale beschermingszones de nodige instandhoudingsmaatregelen; deze
behelzen zo nodig passende specifieke of van ruimtelijke-ordeningsplannen deel uitmakende
beheersplannen en passende wettelijke, bestuursrechtelijke of op een overeenkomst berustende
maatregelen, die beantwoorden aan de ecologische vereisten van de typen natuurlijke habitats van bijlage I
en de soorten van bijlage II die in die gebieden voorkomen.

2

De Lid-Staten treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke
habitats en de habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet verslechtert en er geen storende
factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen voor zover die factoren, gelet op de
doelstellingen van deze richtlijn een significant effect zouden kunnen hebben.

3

Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar
afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n
gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met
de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling van de
gevolgen voor het gebied en onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de bevoegde nationale
instanties slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de
natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend geval
inspraakmogelijkheden hebben geboden.
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Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het
gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van groot openbaar belang,
met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch moet worden gerealiseerd, neemt de Lid
Staat alle nodige compenserende maatregelen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura
2000 bewaard blijft. De Lid-Staat stelt de Commissie op de hoogte van de genomen compenserende
maatregelen.

Wanneer het betrokken gebied een gebied met een prioritair type natuurlijke habitat en/of een prioritaire soort
is, kunnen alleen argumenten die verband houden met de menselijke gezondheid, de openbare veiligheid of met
voor het milieu wezenlijke gunstige effecten dan wel, na advies van de Commissie, andere dwingende redenen
van groot openbaar belang worden aangevoerd.

1.2

Toepassing op de bagger- en stortactiviteiten op de Westerschelde

Sinds 1 juli 2001 is de WVO-vergunning voor het terugstorten van baggerspecie in de
Westerschelde naar aanleiding van onderhoudsbaggerwerken van kracht. Dit houdt in dat
opgebaggerd bodemmateriaal, dat afgezet wordt door de stroom in het verruimde
vaargeulprofiel, in het kader van onderhoud van de vaargeul teruggestort wordt in de
aangevraagde stortlocaties op Nederlands grondgebied in de Westerschelde. Deze WVOvergunning eindigt op 1 juli 2006. Een aanvraag voor een nieuwe WVO-vergunning wordt in
juli 2005 ingediend.
De onderhoudsbaggerwerken in de Westerschelde vinden plaats in en in de nabijheid van
richtlijngebieden:
 Habitatrichtlijngebied Westerschelde (NL 9803061-gebied 73).
Deze zone is aangemeld als Habitatrichtlijngebied sinds mei 2003. De oppervlakte
bedraagt 42.840 ha.
 Vogelrichtlijngebied Westerschelde (NL 9802026 –gebied 72).
Sinds maart 2000 is dit gebied aangewezen als Vogelrichtlijngebied. Het hele gebied
omvat 15.720 ha.
 Vogelrichtlijngebied Land van Saeftinghe (NL 1000019 – gebied 25).
Sinds juli 1995 aangewezen als Vogelrichtlijngebied. Het gebied is 3578 ha groot.
 Vogelrichtlijngebied Zwin (NL3009018 – gebied 30). Dit gebied is sinds oktober 1996
aangewezen als Vogelrichtlijngebied. De totale oppervlakte bedraagt 141 ha.
 Habitatrichtlijngebied Zwin (NL3000027 – gebied 78). Deze zone is aangemeld als
Habitatrichtlijngebied sinds mei 2003. Het gebied is 144 ha groot.
De onderhoudsbaggerwerken gelden als bestaande activiteit maar bij de aanvraag van een
nieuwe vergunning voor een bestaande activiteit moet er, indien de activiteit plaatsvindt in of
in de nabijheid van een speciale beschermingszone, bekeken worden of deze activiteit
significante gevolgen heeft op het gebied.
Dit gebeurt via een voortoets. Dit is een natuuronderzoek waar gekeken wordt welke effecten
deze activiteit veroorzaken op de, via Vogel- en Habitatrichtlijn te beschermen,
natuurwaarden. De voortoets kan leiden tot in grote lijnen 3 soorten conclusie:
 Het is redelijkerwijs aannemelijk dat de activiteit geen gevolgen heeft voor het
richtlijngebied. De activiteit of plan kan worden uitgevoerd.
 Er zijn mogelijke gevolgen voor het richtlijngebied. In dit geval wordt er gedetailleerd
in kaart gebracht wat de effecten zijn en welke mitigerende maatregelen er genomen
kunnen worden.
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Er zijn mogelijk significante gevolgen voor het richtlijngebied. In dit geval wordt een
passende beoordeling opgesteld. Indien hieruit blijkt dat er een beduidend effect is op
het richtlijngebied mag geen toestemming voor het project worden gegeven tenzij aan
alle voorwaarden van lid 4 (artikel 6) om toch toestemming te verlenen is voldaan.
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1.3

Vogel- en habitatrichtlijngebieden in de Westerschelde:
afbakening en aanmeldingscriteria

Figuur 1.1: Habitatrichtlijngebieden (78: Zwin; 73: Westerschelde).

Figuur 1.2: Vogelrichtlijngebieden (30: Zwin; 72: Westerschelde; 25: Verdronken Land van Saeftinghe).
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Van de in 1.2 genoemde habitat- en vogelrichtlijngebieden wordt hieronder de ligging
aangegeven alsook de habitattypen en soorten waarvoor de gebieden zijn aangemeld, telkens
met de vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken ‘*’ aangeeft dat het een
habitattype of soort betreft die als prioritair is aangemerkt in de bijlagen van de
Habitatrichtlijn.
HR gebied Westerschelde (NL 9803061)
Inclusief het Verdronken Land van Saeftinghe. Gelegen in de provincie Zeeland op het
grondgebied van de gemeenten Borsele, Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Terneuzen, Sluis,
Veere en Vlissingen. Oppervlakte: 42.840 ha.
Belangrijkste gebied voor:
Habitattype
1130 Estuaria
1330 Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
Verder aangemeld voor:
Habitattype
1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Zeekraal (Salicornia sp.)
en andere zoutminnende soorten
1320 Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae)
2110 Embryonale wandelende duinen
2120 Wandelende duinen op de strandwal met Helm (Ammophila arenaria; zgn. witte
duinen)
2160 Duinen met duindoorn
2190 Vochtige duinvalleien
Soort
1014
1095
1099
1103
1365
1903

Nauwe korfslak
Zeeprik
Rivierprik
Fint
Zeehond
Groenknolorchis

VR gebied Westerschelde (NL 9802026)
Komt overeen met het HR gebied Westerschelde (inclusief diepe wateren) exclusief het
Verdronken Land van Saeftinghe. Oppervlakte: 15.773 ha
Voor een overzicht van de kwalificerende en relevante vogelsoorten, wordt verwezen naar
tabel 2.2 en 2.3.

VR gebied Verdronken Land van Saeftinghe (NL 1000019)
Oppervlakte: 3580 ha
Voor een overzicht van de kwalificerende en relevante vogelsoorten, wordt verwezen naar
tabel 2.2 en 2.3.
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HR gebied Zwin (NL 3000027)
Dit gebied ligt in de provincie Zeeland op het grondgebied van de gemeente Sluis.
Oppervlakte: 95 ha.
Belangrijkste gebied voor:
Habitattype
1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Zeekraal (Salicornia sp.)
en andere zoutminnende soorten
2110 Embryonale wandelende duinen
Verder aangemeld voor:
Habitattype
1320 Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae)
1330 Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
2120 Wandelende duinen op de strandwal met Helm (Ammophila arenaria; zgn. witte
duinen)
2130* Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (grijze duinen)
2160 Duinen met Duindoorn (Hippophaë rhamnoides)
Soort
1166 Kamsalamander

VR gebied Zwin (NL 3009018)
Oppervlakte: 144 ha
Voor een overzicht van de kwalificerende en overige relevante vogelsoorten, verwijzen we
naar tabel 2.2 en 2.3.

1.4

Leeswijzer van dit rapport

In dit rapport wordt grotendeels de structuur gevolgd van de “Vragenlijst ter beoordeling van
projecten in of nabij richtlijngebied” (bijlage van de parenthese-overeenkomst betreffende
ecologische advisering en onderzoek AWZ-IN/2005-2007).
Hoofdstuk 2 beschrijft de aangemelde soorten en habitattypes en hun kritische succesfactoren.
In hoofdstuk 3 geeft afdeling Maritieme Toegang een beschrijving van het project en de
deelprojecten. Hoofdstuk 4 behandelt de effecten van het project en hoofdstuk 5 beschrijft de
gevolgen hiervan voor de natuurwaarden. Deze hoofdstukken zijn gebaseerd op gegevens van
de monitoring van de verruiming 48’/43’ (MOVE-hoofdrapport, PETERS et al., 2003 en
MOVE-hypothesendocument, STIKVOORT et al., 2003) en op het Strategisch MER opgesteld
in het kader van de Onwitkkelingsschets 2010 (ProSes, 2003), tenzij anders vermeld.
Hoofdstuk 6 en 7 handelen over mogelijke cumulatieve effecten resp. mitigerende
maatregelen. Hoofdstuk 8 tenslotte is de finale conclusie van dit document.
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Natuurwaarden waarvoor het gebied is aangemeld

2.1

Soorten, hun leefgebied en habitattypes

2.1.1

Estuaria

Algemene beschrijving
Estuaria zijn de benedenstroomse delen van rivierdalen die onder invloed staan van zeewater
en de werking van getijden. Volgens de EU interpretatiegids beperkt het estuarium zich in de
lengte tot het einde van de zoutinvloed en in de breedte/hoogte tot de lage slikken die
dagelijks overstromen, dus met uitsluiting van de volledige zoetwatergetijdenzone en de
brakke schorvegetaties. Alhoewel het habitattype in geomorfologische en hydrologische
termen is gedefinieerd gaat het (binnen het kader van Natura 2000) om bescherming van het
hele ecosysteem met meerdere ecotopen, echter met deze interpretatie gaat een essentieel
estuarien kenmerk en een zeer belangrijk aspect voor het behoud van biodiversiteit verloren:
de continuiteit van de levensgemeenschappen langsheen de gradiënten. Nochtans wordt in de
interpretatiegids speciaal benadrukt dat een estuarium een ecologische eenheid vormt met zijn
omgevende terrestrische habitattypes (de schorren) en dat met deze continuïteit rekening moet
gehouden worden bij het aanduiden van Natura 2000 sites. Om deze redenen wordt in wat
volgt gewerkt met de getijdengrens (FAIRBRIDGE, 1980) als begrenzing van het type ‘estuaria’
en niet met de zoutgrens (PRITCHARD, 1967). Door de invloed van het getijde als criterium te
hanteren is het mogelijk een duidelijke begrenzing van het estuarium aan te geven, zowel
rivieropwaarts als lateraal. Deze definitie wordt ook zo voorgesteld in een recente
interpretatienota van de Europese commissie.
Meest typerend aan estuaria zijn dynamiek en overgangen (de longitudinale zoet-zout gradiënt
en de verticale overstromingsgradiënt). Sturende factoren zijn de werking van eb en vloed, de
toevoer van zoet water uit de rivieren en zout water uit de zee. Deze bepalen de lokale
samenstelling van de bodem (via sedimentatie/erosie), saliniteit, inundatiefrequentie- en duur
(gekoppeld aan hoogteligging), troebelheid en doorzicht, en het zuurstofgehalte van het water.
Daarnaast hebben temperatuur en wind (golfwerking) invloed op deze factoren. Hiermee
samenhangend bestaan er talrijke natuurlijke overgangen (van droog naar nat, van zoet naar
zout, van een stabiele naar een instabiele bodem), die op elke plaats in het estuarium bepalen
welke levensgemeenschappen er zich ontwikkelen en die ervoor zorgen dat er een grote
diversiteit aan habitats en organismen (flora en fauna) aanwezig is. In het hele gebied tussen
de monding en de bovenloop van de rivier, verschijnen en verdwijnen habitats in
verschillende ritmen. Subtidaal, of permanent onder water, ontstaan er geulen met
onderwatervegetaties; intertidaal, of bij eb droogvallend, vormen zich langs de randen van het
estuarium slikken met benthische algenvegetaties (tussen de laag-en hoogwaterlijn) en
schorren of kwelders, die met hogere planten zijn begroeid (tussen de hoogwater- en de
springvloedlijn). Essentieel is dat het scala aan habitats binnen het estuarium een resultante is
van de dynamische processen. Een estuarium bestaat dus al met al uit een mozaïek van
verschillende ecotopen en vormt een landschappelijk geheel met terrestrische habitattypen
van kwelders en duinen. Deze verschillende deelecosystemen worden als kenmerkende
onderdelen van de structuur en functie van het habitattype ‘Estuaria’ beschouwd. Een aantal
van deze ecotopen zijn echter ook als een apart Natura 2000 habitattype gedefinieerd (1110,
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1140, 1310, 1320, 1330). In wat volgt worden de aan de rand van het estuarium gelegen
habitats zoals schorren, kwelders en duinen apart behandeld als zelfstandige habitattypen,
conform de procedure. Droogvallende platen en permanent onder water staande zandbanken,
eveneens als zelfstandige habitattypen beschreven (resp. 1110 en 1140), worden wel tot het
habitattype ‘Estuaria’ gerekend, omdat deze platen en geulen feitelijk mede de kern van het
systeem vormen.
Ecologie (Naar VAN DAMME et al., 2003; VAN DEN BERGH et al., 1998; 2003)
Estuaria worden gerekend tot de meest productieve ecosystemen ter wereld. De grondstoffen
die als basis dienen voor het planktonische en benthische voedselweb – nutriënten en
organisch materiaal – zijn van nature overvloedig aanwezig en worden continu aangevoerd
zowel vanuit de zee als vanuit de rivier. Als “sink and source” vormen ze dan ook een
belangrijke schakel in de verplaatsingen en de cycli van voedingsstoffen.
Het voedselweb in estuaria is complex en bestaat uit verschillende schakels. De basis van het
voedselweb zijn de producenten: de bodemalgen op de bodem, fytoplankton in de waterkolom
en hogere planten op de schorren. Deze plantaardige productie wordt opgenomen door
grazers. Dit zijn vb. Grauwe Ganzen op het schor, bodemdieren of zooplankton. Zooplankton
en bodemdieren vallen op hun beurt weer ten prooi aan predatoren, zoals vissen en vogels.
In de waterkolom vormt fytoplankton de basis van het voedselweb De ontwikkeling van
fytoplankton wordt bepaald door de beschikbaarheid van nutriënten en licht, maar ook de
stroomsnelheid speelt een rol. Zoöplankton is een belangrijke schakel in de waterkolom: het is
zowel begrazer van fytoplankton als voedselbron voor hogere trofische niveaus. Daarmee
zorgt het ervoor dat de primaire productie ten goede komt aan hogere trofische niveaus.
Belangrijk voor het zoöplankton is aanwezigheid van voldoende fytoplankton organismen, die
het bovendien moet kunnen vangen temidden van een hoge vracht zwevend sediment en
detritus.
Op de bodem is het benthos een belangrijke schakel in de estuariene voedselketen. Het
benthos omvat alle organismen die in, op of geassocieerd met de bodem leven. Het grootste
deel van het bodemleven concentreert zich in een dun laagje aan het sedimentoppervlak. Het
microfytobenthos (de microscopisch kleine ééncellige bodemalgen die op en in de bodem
groeien) vormt een zeer rijke bron van vers koolstof aan het oppervlak van getijdenplaten.
Hier tref je microalgen en bacteriën typisch in duizendmaal hogere dichtheden dan in de
waterkolom, en ook de organismen die zich met deze microflora en –fauna voeden, zitten
vaak dicht opeengepakt. Binnen het benthos bekleden filterfeeders een belangrijke rol omdat
ze naast zoöplankton zorgen voor doorstroming van primaire productie naar hogere trofische
niveaus zoals vogels. Het voorkomen van benthos is gelinkt aan de samenstelling van de
bodem en de getij-energie. De grootste dichtheden en diversiteit aan bodemdieren worden
gevonden in slibrijkere sedimenten en weinig soorten die dieper voorkomen zijn over het
algemeen bestand tegen hogere stroomsnelheden. Vandaar het grote belang van het
voorkomen van voldoende laagdynamische slikken en onderwaterbodems in een estuarium,
deze bepalen in grote mate het draagvlak voor vogels en vissen.
Hogere trofische niveaus: vissen, vogels en zeezoogdieren.
Het beschutte karakter, de grote variatie aan habitatten, een verminderde predatiedruk en de
hoge voedselconcentratie (pelagisch en benthisch) maken van estuaria een aantrekkelijke
kraam- en kinderkamer voor heel wat mariene vissoorten (b.v. tong, zeebaars) en garnalen. Zo
dragen estuaria wellicht significant bij tot de rekrutering van jonge vis tot de volwassen,
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commerciële visstocks op zee. Ook herbergen estuaria een aantal residente vissoorten (b.v.
brakwatergrondel) en dienen zij als doortrekroute tussen de zee en de zoetwatergebieden voor
trekvissen zoals de rivierprik en de fint. Naast een goede waterkwaliteit is de aanwezigheid
van voldoende beschutte, luwe intertidale en ondiep subtidale gebieden met voldoende
aanbod van gevarieerde prooiorganismen essentieel voor de ontwikkeling van een gezond
visbestand. Vissen zijn op hun beurt prooidieren voor vogels en zeezoogdieren.
Ook vogels, vooral steltlopers en eendachtigen, maken gebruik van deze hoge
voedselrijkdom. Estuaria zijn dan ook van vitaal belang in één of meerdere stadia van hun
levenscyclus. Getijdengebieden zijn van zeer grote waarde als voedsel-, broed- en rustgebied.
De soortensamenstelling van de watervogels verandert van zout naar zoet: steltlopers zijn
kenmerkend voor het mariene gedeelte terwijl de avifauna in de zoete zone gedomineerd
wordt door verschillende soorten eenden. Naast deze gradiënt van zout naar zoet is er ook het
seizoenaal aspect: er zijn broedvogels, doortrekkers en wintergasten. Doortrekkers en
wintergasten benutten het voedselaanbod in estuaria en gebruiken ze ook als rustplaats.
Steltlopers die de Oost-Atlantische trekroute gebruiken broeden in het noordelijke gebied dat
zich uitstrekt van Canada tot Centraal-Siberië en overwinteren tussen West-Europa en WestAfrika. Voor sommige soorten liggen de broed- en overwinteringsgebieden meer dan 10.000
km uit elkaar. Voor deze trekvogels is het van cruciaal belang dat ze onderweg plaatsen
tegenkomen waar ze op korte tijd voldoende vetreserves kunnen aanleggen om de
overwinterings- of broedgebieden te bereiken. Voor de overwinteraars is een vetreserve
noodzakelijk om periodes van ongustige weersomstandigheden te overleven. Het belang van
een estuarium wordt dus niet alleen bepaald door het maximum aantal waargenomen vogels,
maar ook door de aantallen die achtereenvolgens komen ‘bijtanken’, en op zeer korte tijd
grote hoeveelheden voedsel opnemen. De schorren zijn geschikte broedplaatsen voor heel wat
typische broedvogels en de gradiënt in vegetatiesamenstelling resulteert in duidelijk
verschillende broedvogelgemeenschappen in de zoute (vnl. kustbroedvogels zoals sterns,
plevieren), brakke (vnl. moerasvogels, zoals Bruine Kiekendief, Kluut, Waterral) en zoete
zone (vnl. struweel- en rietvogels zoals Blauwborst, Kleine Karekiet, Zwartkop, Tjiftjaf).
Schorvegetatie: Schorren zijn de met hogere planten begroeide delen van het
intergetijdengebied, die enkel bij hogere hoogwaters overstromen. De belangrijkste
determinanten voor flora, in dalende volgorde van impact zijn, de saliniteit, het
overstromingsregime en het huidig en historisch beheer. De structuur van zoute schorren is
vrij simpel en vlak, ze zijn voornamelijk samengesteld uit kruiden en grassen. Typerende
soorten zijn Lamsoor (Limonium vulgare), Gewone zoutmelde (Atriplex portulacoides) en
Zeealsem (Artemisia maritima). Planten op de brakwaterschorren zijn over het algemeen
minder zouttolerant. Typische soorten zijn Echt lepelblad (Cochlearia officinalis) en
Strandkweek (Elymus athericus). Zeebies (Scirpus maritimus) en Riet (Phragmites australis)
groeien ook op zoete schorren. brakke schorren hebben meer verticale structuur doordat
sommige plantensoorten, zoals bijvoorbeeld Riet, hoger uitgroeien. Naarmate een schor hoger
opslibt is er een successie van jong “primair” schor naar hoger “rijper” schor.
De Schelde is een dynamisch estuarium dat altijd in beweging is door erosie en sedimentatie
als gevolg van getij, golven en stroming. Dat betekent dat als de vaargeul op de gewenste
diepte is gebracht, onderhoudsbaggerwerkzaamheden nodig zijn om de minimale diepte over
de hele lengte te kunnen blijven garanderen. De dynamiek manifesteert zich in het getij, een
(meer)geulenpatroon dat voortdurend verandert, en in wisselende zoutconcentraties. Hiermee
samenhangend bestaan er talrijke natuurlijke overgangen (van droog naar nat, van zoet naar
zout, van een stabiele naar een instabiele bodem), die ervoor zorgen dat er een grote
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diversiteit aan habitats en organismen (flora en fauna) aanwezig is. In het hele gebied tussen
de monding en de bovenloop van de rivier, verschijnen en verdwijnen habitats in
verschillende ritmen. De amplitude van het getijde is in estuaria aanzienlijk groter dan in
andere getijdengebieden, als gevolg van de vernauwing waar de waterstromen doorheen gaan.
In de Westerschelde bedraagt deze plaatselijk meer dan vijf meter.
De ecologische knelpunten bij de opbouw van het voedselweb in het Schelde-estuarium zijn
terug te brengen tot de slechte waterkwalitiet (te hoge immissie van oxydeerbare stoffen of
nutriënten), een te hoge mate van getijdynamiek, te hoge troebelheid van het water en te grote
ruimtebeperking voor het bereiken van een duurzaam dynamisch hydromorfologisch
evenwicht. Intergetijdengebieden eroderen weg zonder wederopbouw omdat ze niet zijdelings
kunnen uitbreiden bij het zoeken naar een nieuw evenwicht onder een steeds steiler verhang
tussen de rivierbodem en de hoogwaterstanden. De meeste schorren zijn momenteel sterk
opgehoogd en hebben een schorklif, de vroege successiestadia ontbreken vrijwel. In de
huidige configuratie van het estuarium kunnen de arealen enkel behouden blijven door fixatie
met oeververdediging i.p.v. de ontwikkeling van een dynamisch evenwicht tussen erosie en
sedimentatie. Het veranderende getijregime heeft zijn weerslag op de habitatontwikkelingen.
In welke richting dit uit gaat hangt af van de sedimentbeschikbaarheid, de plaatselijke
stroomsnelheid, ruimte en oeververdediging.
Ecotopen in de Westerschelde in 2001
Bij de beschrijving van de arealen van de Schelde wordt een onderscheid gemaakt tussen
geulen, platen, slikken en schorren. Vanuit de ecologie worden als onderdeel van de geulen
ook nog de zones met ondiep water onderscheiden: het deel van de bodem tussen -5 m en -2
m NAP. Ondiep water, platen en slikken kunnen verder worden opgedeeld naargelang
stroomsnelheid. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen hoogdynamische en
laagdynamische (slibrijke en slibarme) gebieden. De functies van deze ecotopen zijn de
volgende:
 Geul en geulbodem (< NAP –5 m) (sublitoraal): transport van water met fyto- en
zoöplankton, vissen, zeezoogdieren, nutriënten, zwevende stof; foerageerplaats voor
zeezoogdieren.
 Ondiep water en plaatranden (NAP -2 m tot NAP -5 m) (sublitoraal): leefgebied van
bodemdieren en groeiplaats van bodemplanten; foerageerplaats voor jonge vis en
hyperbenthos; voedselgebied voor vogels.
 Hoog- en laagdynamische platen en slikken (NAP -2 m tot NAP +2 m): verblijfplaats
van bodemdieren en –planten; rui-, rust- en foerageerplaats voor vogels;
foerageerplaats voor jonge vis en hyperbenthos (kinderkamer); rust- en zoogplaats
voor zeezoogdieren. De slibrijke laagdynamische gebieden zijn het rijkst aan
bodemdieren (stapelvoedsel voor vele soorten vissen en watervogels).
 Schorren: broed-, rui-, rust- en foerageergebied voor vogels; foerageer- en
verblijfplaats voor jonge vis en hyperbenthos (kinderkamer); groeiplaats voor zout-,
brak- en zoetwater(getijde)platen.
In tabel 2.1 is de verdeling intergetijdengebieden aangegeven voor de situatie in 2001. Het
gaat om de aanwezige geulen, ondiep water, platen, slikken en schorren. Voor het onderscheid
tussen hoogdynamische en laagdynamische intergetijdengebieden is een grens gedefinieerd
van 0,6 m/s. De belangrijkste evoluties van de arealen de laatste eeuw zijn een relatieve
toename van diep water en hoogdynamische platen en een afname van laagdynamische
slikken en ondiepwatergebieden (zie hoofdstuk 4). Deze verschuivingen zijn nadelig voor de
ondersteuning van een evenwichtig voedselweb. De meest indicatieve elementen van dit
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voedselweb zijn fytoplankton als de basis, macrobenthos als voedsel voor de hogere trofische
niveau’s en vogel en vissen als vertegenwoordigers van dit voedselweb. In de volgende
hoofdstukken zullen deze elementen en hun typische leefomgeving telkens aangehaald
worden bij de bespreking van het habitattype ‘estuaria’.
Tabel 2.1: Verdeling van arealen (uit het S-MER Ontwikkelingsschets 2010, ProSes, 2004).
Dynamica Geulen 2
1
Deelgebied
(ha)
Westerschelde
West
Hoog
10.903
Laag
119
Midden
Hoog
3.203
Laag
34
Oost
Hoog
3.420
Laag
10
Totaal

17.689

Ondiep
3
water
(ha)
1.544
131
505
46
759
34

Platen
(ha)
1.045
1.302
684
619
509
449

3.019

4.608

4

Slikken
(ha)
378
678
88
440
753
1.264
3.601

5

Schorren
(ha)
0
285
0
64
1
2.466

6

2.817

Totaal
(ha)
13.870
2.525
4.480
1.203
5.443
4.223
31.733

1

Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoogdynamisch (max vabs >= 0,6 m/s) en laagdynamisch (max vabs < 0,6
m/s)
2
Geulen zijn hier gedefinieerd als de gebieden beneden GW (Gemiddeld Water) – 5,0 m
3
Ondiep water is hier gedefinieerd als het gebied tussen GW -5,0 m en GLW (Gemiddeld Laag Water)
4
Platen zijn gedefinieerd als gebieden die boven GLW liggen en die van de vaste wal gescheiden zijn door een
geul van tenminste 2 m diep
5
Slikken zijn gedefinieerd als de gebieden die geen platen zijn en liggen tussen GLW en GHW (Gemiddeld
Hoog Water)
6
Schorren zijn gedefinieerd als de gebieden die geen platen zijn en boven GHW liggen

2.1.2

Eénjarige pioniersvegetaties met Salicornia sp. (1310)

Dit habitattype, voluit “éénjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia
en andere zoutminnende soorten”, betreft pionierbegroeiingen op zilte gronden in het kust- en
estuarien gebied. Het omvat enerzijds pioniergemeenschappen die door Zeekraal (Salicornia)
gedomineerd worden en voorkomen op hooggelegen slikken, lage schorren en kwelders, langs
kreken, op zilte strandvlaktes en in inlagen. Anderzijds omvat het type
pioniergemeenschappen van het verbond van Zeevetmuur (Saginion maritimae) die in de
overgangszone tussen kwelders en duinen (op plaatsen die nog net door de hoogste
waterstanden bereikt worden) en op strandvlaktes voorkomen.
Syntaxonomisch bevat het type begroeiingen van twee verbonden die veelal in eenzelfde
gebied voorkomen maar een sterk verschillende ecologie hebben. Het eerste verbond is het
Zeekraal- verbond (Thero-Salicornion) dat integraal onder het habitattype 1310 ressorteert en
uit drie associaties bestaat met name de associatie van Langarige zeekraal (Salicornietum
dolichostachyae), de associatie van Kortarige zeekraal (Salicornietum brachystachyae) en de
Schorrenkruid-associatie (Suaedetum maritimae). Typische soorten van dit relatief
soortenarme verbond zijn Langarige zeekraal (Salicornia procumbens), Kortarige zeekraal
(Salicornia europaea) en Schorrenkruid (Suaeda maritima) (SCHAMINÉE et al., 1998).
Het tweede verbond is het verbond van Zeevetmuur (Saginion maritimae) waartoe twee
associaties behoren met name de associatie van Zeevetmuur en Deens Lepelblad (Sagino
maritimae-Cochlearietum danicae) en de associatie van Strandduizendguldenkruid en
Krielparnassia (Centaurio-Saginetum). De zoete subassociaties (epilobietosum en
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samoletosum) van deze laatste behoren echter niet tot het habitattype. Kenmerkende soorten
van dit verbond zijn Deens lepelblad (Cochlearia danica), Zeevetmuur (Sagina maritima),
Dunstaart (Parapholis strigosa), Hertshoornweegbree (Plantago coronopus), Zilt kleimos
(Pottia heimii), Laksteeltje (Desmazeria maritima), Strandduizendguldenkruid (Centaurium
littorale), etc. (SCHAMINÉE et al., 1998).
Het habitattype komt wijd verspreid voor langs de Europese kusten, echter in kleine
oppervlakten. De aanzienlijke oppervlakte van het habitattype in Nederland is daarom van
relatief groot belang. Specifiek binnen Nederland wordt het type aangetroffen in alle luwe
kustzones van het Waddengebied en de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta. In de Hollandse
vastelandskust komt het type incidenteel voor. Volgens WEEDA et al. (2003) zijn de drie
associaties van het Thero-Salicornion niet zeldzaam in Nederland maar vertoont de associatie
van Langarige zeekraal wel een dalende trend in tegenstelling tot de overige twee associaties
die min of meer gelijk gebleven zijn na 1975. De associatie van Zeevetmuur en Deens
lepelblad is echter wel vrij zeldzaam in Nederland maar is tussen 1975 en 1999 ongeveer
gelijk gebleven. De associatie van Strandduizendguldenkruid en Krielparnassia is niet
zeldzaam en gaat zelfs na 1975 vooruit.

2.1.3

Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae) (1320)

Dit habitattype betreft pionierbegroeiingen waarin Slijkgras (Spartina) domineert op
periodiek met zout water overspoelde slikken. Deze begroeiingen komen meestal voor in
open, polvormige structuren, maar kunnen ook aaneengesloten vlakten vormen. Net als in
enkele andere West-Europese landen is in Nederland de kenmerkende, inheemse soort Klein
slijkgras (Spartina maritima) vrijwel verdwenen. De soort kwam vroeger voor in het
estuariene gebied maar is daar na de uitvoering van de Deltawerken spontaan verdwenen dan
wel verdrongen door Engels slijkgras (Spartina townsendii). Deze laatste is ontstaan uit een
kruising van Klein zeegras met de exoot Spartina alterniflora uit Noord-Amerika. Engels
slijkgras is in de jaren 1930 op veel plaatsen in Europa aangeplant om erosie van slikplaten te
voorkomen. De soort heeft zich vervolgens enorm uitgebreid ten koste van andere
zoutplanten, waaronder Klein slijkgras, wat haar de bijnaam ‘slikpest’ opleverde. Als gevolg
van deze verdringing van de oorspronkelijke soort komt het habitattype alleen nog voor in
gedegradeerde vorm (dus met Engels slijkgras in plaats van Klein slijkgras).
SCHAMINÉE et al. (1998) onderscheiden binnen de slijkgrasklasse (Spartinetea) het
slijkgrasverbond (Spartinion) dat ingedeeld wordt in twee associaties, nl. de associatie van
Klein slijkgras (Spartinetum maritimae) en de associatie van Engels slijkgras (Spartinetum
townsendii). Het eerste lijkt door het invasieve karakter van het tweede ten dode
opgeschreven. Klein slijkgras groeit in een smalle gordel net onder de gemiddelde
hoogwaterlijn (20 – 30 cm). Engels slijkgras vormt vegetaties in bredere zone van 1 m onder
gemiddeld hoogwater tot 15 cm erboven waardoor ook de associatie van Langarige zeekraal
(Salicornietum dolichostachyae) verdrongen wordt. Volgens WEEDA et al. (2003) is het
Spartinetum townsendii niet zeldzaam in Nederland en kent het zelfs een positieve trend. De
andere associatie is echter verdwenen uit Nederland.
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2.1.4

Atlantische schorren (1330)

Het habitattype Atlantische schorren (of kwelders, zoals ze in het noorden van Nederland
worden genoemd) omvat in eerste instantie buitendijkse vegetaties die met regelmaat door
zeewater overspoeld worden. Het type wordt daarnaast ook binnendijks aangetroffen, op
plaatsen die onder invloed staan of gestaan hebben van zout water. Natuurlijke schorren
vertonen een fraai patroon van steeds fijner vertakkende kreken en prielen, die worden
geflankeerd door hoge oeverwallen met daarachter lager gelegen kommen.
De orde Glauco-Puccinellietalia maritimae waartoe deze zilte vegetaties gerekend worden, is
onderverdeeld in drie verbonden: het Puccinellion maritimae, dat op de lage delen van het
schor voorkomt en dus het vaakst en langdurigst door zeewater wordt overstroomd, het
Armerion maritimae van de hogere schordelen (minder vaak en korter ondergedompeld) en
het Puccinellio-Spergularion salinae, dat wordt aangetroffen op strandvlakten, op delen van
schorren die tijdelijk hoge zoutconcentraties bevatten, bijvoorbeeld als gevolg van
bodemverdichting door betreding en ook binnendijks. De eerste twee verbonden komen
gezoneerd voor, het derde vaak in mozaïek met de beide andere. Een van de opvallendste
verschijningen in dit habitattype is Lamsoor (Limonium vulgare), een plantensoort die in de
nazomer zandige delen van het schor geheel paars kan kleuren. Andere kenmerkende soorten
zijn Gewoon kweldergras (Puccinellia maritima), Zulte (Aster tripolium), Gewone zoutmelde
(Halimione portulacoides), Zeealsem (Artemisia maritimum) en Strandkweek (Elymus
athericus). De schorren vormen een belangrijk broed- en rustgebied voor veel vogelsoorten
(met name steltlopers, meeuwen en sterns) en een belangrijk voedselgebied voor diverse
ganzen- en eendensoorten. Ook is er een aantal insectensoorten dat gespecialiseerd is op
planten uit deze zoute gebieden, waaronder de endemische ondersoort Schorviltbij (Epeolus
tarsalis subsp. rozenburgensis) die alleen bekend is uit het Zeeuwse Deltagebied (SCHAMINÉE
et al., 1998).
De schorren in Noordwest-Europa worden op veel plaatsen al eeuwenlang gebruikt als
weidegebied voor vee. Beweiding heeft een grote invloed op de samenstelling van de
vegetatie. Het leidt tot de ontwikkeling van een gesloten mat van grassen, waarin soorten als
Gewoon kweldergras, Rood zwenkgras (Festuca rubra) en Fioringras (Agrostis stolonifera)
domineren. De lage, beweide grasmat vermindert tevens de opslibbing van het schor, doordat
er minder zand en klei achterblijft in de begroeiing. Hierdoor zijn de oeverwallen en kommen
vaak minder goed ontwikkeld dan op een onbeweid schor. Onbeweide schorren zijn in
Noordwest-Europa relatief zeldzaam, maar op de Nederlandse Waddeneilanden zijn enkele
fraaie voorbeelden aanwezig, zoals op de Boschplaat van Terschelling en op de
Oosterkwelder van Schiermonnikoog. Overigens vindt op de meeste van deze onbeweide
schorren wel degelijk enige vorm van begrazing plaats, namelijk door ganzen en hazen (hazen
ontbreken op de kwelder van de Rottumerplaat).
De verspreiding van het habitattype ‘Atlantische schorren’ is in Nederland tegenwoordig min
of meer beperkt tot de Waddenzee en het Deltagebied. Vroeger kwam het type ook op veel
plaatsen voor langs de toenmalige Zuiderzee. De weinige restanten die hier thans nog
aanwezig zijn, beslaan slechts kleine oppervlakten. De meest uitgestrekte schorren en
kwelders liggen aan de Waddenzeekant van de eilanden, aan de Groningse en Friese
Waddenzeekust en langs de Oosterschelde en Westerschelde. Bijzondere varianten worden
gevormd door slufters en inlagen. Slufters zijn strandvlakten die via een inham in de duinen in
contact staan met de zee. Voorbeelden zijn het Zwin bij Cadzand, de Verdronken Zwarte
Polder bij Nieuwvliet (beide in Zeeuws-Vlaanderen) en de Slufter op Texel. Inlagen worden
voornamelijk in het Deltagebied aangetroffen. Het betreffen voormalige schorren die door een
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dijk zijn afgesloten van overstroming door zeewater, maar nog wel een zilte bodem hebben of
onder invloed van zilte kwel staan. Door de grote variatie en oppervlakte van de schorren
draagt Nederland een bijzondere internationale verantwoordelijkheid voor dit habitattype.

2.1.5

Embryonaal wandelende duinen (2110)

Het habitattype betreft soortenarme pionierduinen (embryonale duinen) met in dichtheid
variërende (doorgaans ijle) begroeiingen van Biestarwegras (Elymus farctus subsp.
boreoatlanticus). Wanneer dit type voorkomt met onbegroeide embryonale duintjes,
vloedmerkvegetatie en kaal zand, wordt het gehele mozaïek tot het habitattype gerekend.
Het type wordt aangetroffen op aangroeiende kusten, waar deze begroeiing het eerste stadium
in de duinvorming vertegenwoordigt. Dergelijke embryonale duinen komen voor op hoge
delen van het strand, doorgaans aan de voet van Helmduinen (type 2120), waar ze door verder
opstuiving in kunnen overgaan. Sterke windwerking kan er voor zorgen dat de duintjes slechts
een kort leven beschoren is; eventueel kunnen dan op andere plekken in het gebied nieuwe
embryonale duinen gevormd worden.
De Biestarwegras-begroeiingen behoren tot één verbond, het Agropyro-Honckenyion
peploidis, zodat geen subtypen worden onderscheiden. Naast Biestarwegras zijn slechts
weinig soorten aangepast aan de dynamische omstandigheden. Zeepostelein (Honckenya
peploides), Zeemelkdistel (Sonchus arvensis var. maritimus) en Zandhaver (Leymus
arenarius) zijn het meest opvallend. Kenmerkende soorten van het vloedmerk zijn onder meer
Zeeraket (Cakile maritima), Stekend loogkruid (Salsola kali subsp. kali), Spiesmelde
(Atriplex prostrata) en – minder algemeen – Gelobde melde (Atriplex laciniata), Kustmelde
(Atriplex glabriuscula) en Gele hoornpapaver (Glaucium flavum) (SCHAMINÉE et al., 1998).
Het type wordt langs de gehele Nederlandse zandige kust aangetroffen, van Rottumeroog tot
het Zwin. De voormalige Zuiderzeekust wordt niet meer als onderdeel van het natuurlijk
verspreidingsgebied beschouwd. De beste voorbeelden van het type worden gevonden op
plekken waar de kust niet is vastgelegd, zoals in delen van de Waddeneilanden en in
Zuidwest-Nederland. In Nederland en Europa is dit een zeldzaam habitattype. Het areaal
bestaat uit naar schatting enkele honderden hectaren.

2.1.6

Witte duinen (2120)

Dit type heeft geen verplichting tot instandhouding binnen de Westerschelde.
Het habitattype betreft door Helm (Ammophila arenaria), Noordse Helm (x Calammophila
baltica) of Duinzwenkgras (Festuca arenaria) gedomineerde delen van de buitenste
duinengordel van de kust (de zeereep). Syntaxonomisch kunnen de witte duinen
ondergebracht worden bij het Elymo-Ammophiletum. Aan de zeewaarts gerichte loefzijde is
Helm doorgaans het meest vitaal, omdat daar de meeste invang van vers zand plaatsvindt,
terwijl aan de meer beschutte lijzijde het aandeel typische soorten en de bedekking van
Duinzwenkgras gemiddeld hoger is. Waar deze helmduinen vrij kunnen stuiven en de kust
niet is vastgelegd, treffen we de mooiste voorbeelden aan. Natuurlijke helmduinen zijn in
Nederland echter betrekkelijk zeldzaam. Op veel plaatsen langs de kust is de buitenste
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duinenrij ten behoeve van de kustverdediging kunstmatig vastgelegd door het plaatsen van
takken- en rietschermen en het aanplanten van Helm en Noordse helm (x Calammophila
baltica); de laatste staat bij helmplanters bekend als ‘breedblad’. Deze gefixeerde helmduinen,
waar verstuiving wordt tegengegaan, worden niet als een vorm van het habitattype
beschouwd, maar zijn daarin wel te herstellen. Dergelijke jonge aanplanten worden
gekenmerkt door een slechte structuur en functie: ze hebben een regelmatig patroon van
aangebrachte pollen, weinig of geen plekken met open zand, er zitten geen of nauwelijks
typische soorten in en de Helm blijft doorgaans weinig vitaal (nauwelijks bloeiend en geen
grote pollen vormend). Vormen van het Elymo-Ammophiletum langs stuifkuilen in het
binnenduin of in de stuifzanden van het binnenland worden eveneens niet tot het habitattype
gerekend. De Helmduinen worden dus plantensociologisch gerekend tot het verbond
Ammophilion arenariae. Er worden geen subtypen onderscheiden.
Het type is soortenarm; met name aan de lijzijde kunnen een aantal soorten optreden die als
zeer kenmerkend zijn te beschouwen. Naast Helm, Noordse helm en Duinzwenkgras zijn
Zandhaver (Leymus arenarius) en Zeemelkdistel (Sonchus arvensis var. maritimus) de meest
opvallende soorten. Minder algemeen zijn Blauwe zeedistel (Eryngium maritimum),
Zeewinde (Calystegia soldanella), Zandteunisbloem (Oenothera parviflora var. ammophila)
en Zeewolfsmelk (Euphorbia paralias). De Helmduinen bieden ook een geschikt milieu aan
diverse exclusieve paddestoelen (deze leven van de ondergestoven, afgestorven delen van de
helmplant), waaronder de Zeeduinchampignon (Agaricus devoniensis), het Zandtulpje (Peziza
ammophila) en de opmerkelijke Duinstinkzwam (Phallus hadriani) (SCHAMINÉE et al., 1998).
Het type wordt langs de hele Noordzeekust aangetroffen. De voormalige Zuiderzeekust wordt
niet meer als onderdeel van het natuurlijke verspreidingsgebied beschouwd.
Het best ontwikkeld komt dit habitattype voor op de Waddeneilanden en op enkele locaties in
het zuidwesten van ons land, vaak in combinatie met habitattype 2110 (Embryonale
wandelende duinen).

2.1.7

Duinen met duindoorn (2160)

Dit type heeft geen verplichting tot instandhouding binnen de Westerschelde.
Het habitattype betreft door Duindoorn (Hippophae rhamnoides) gedomineerde kustduinen.
Naast Duindoorn kunnen ook bepaalde andere struiken met hoge bedekkingen voorkomen,
waaronder Gewone vlier (Sambucus nigra), Wilde liguster (Ligustrum vulgare) en Eenstijlige
meidoorn (Crataegus monogyna). Gemengde begroeiingen van Kruipwilg- en
Duindoornstruweel worden op basis van de dominante soort tot habitattype 2160 of 2170
gerekend. Duindoornstruwelen worden gerekend tot één verbond het Berberidion vulgaris,
zodat geen subtypen worden onderscheiden (STORTELDER et al., 1999). De struwelen zijn in
de nazomer en herfst van groot belang voor trekvogels, die massaal fourageren op de bessen.
Derivaatgemeenschappen zoals DG-Rosa rugosa-[Berberidion] worden niet tot het
habitattype gerekend.
Het type heeft zich de afgelopen decennia sterk uitgebreid ten koste van habitattype 2130, een
ontwikkeling die als negatief kan worden bestempeld. Het heeft geleid tot een sterk verlies
aan soortenrijke duingraslanden. Daartegenover staat dat veel broed- en trekvogels profiteren
van de uitbreiding van de Duindoorn-struwelen. Het instorten van de konijnenstand heeft de
uitbreiding van dit type verder gestimuleerd. Op een aantal plaatsen zijn duingraslanden en
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duinvalleien hersteld, merendeels door beweiding en afgraving van (minder goed
ontwikkelde) Duindoorn-struwelen. Al met al is de oppervlakte waarschijnlijk in de voorbije
tien jaar toegenomen.

2.1.8

Vochtige duinvalleien (2190)

Het habitattype omvat vochtige laagten in duinen (valleien) met een breed scala aan
begroeiingen. Vochtige duinvalleien worden gevormd op plaatsen waar jonge duinruggen een
strandvlakte afsluiten (primaire duinvalleien) of waar uitstuiving van oudere duinen tot op het
grondwater plaatsvindt (secundaire duinvalleien). Duinvalleien bevatten in ons land diverse
bijzondere plantengemeenschappen, afhankelijk van het ontwikkelingsstadium, de
kalkrijkdom van het substraat, het beheer en de hydrologische omstandigheden. In het
algemeen gaat het hier om relatief jonge ontwikkelingsstadia, zoals waterplantenbegroeiing,
lage oever- en moerasvegetatie, en hoger opgaande helofytenvegetatie. Het type kan vooral
onder kalkrijke omstandigheden zeer soortenrijk zijn in vaatplanten, mossen en korstmossen.
Latere successiestadia in duinvalleien (heide, struwelen en bossen) behoren tot andere
habitattypen. Heel jonge, nog zilte begroeiingen in primaire valleien maken deel uit van het
habitattype 1330 (Atlantische schorren).
In voedselarme, heldere duinplassen, drinkpoelen of drinkwaterkanalen komen
kranswiergemeenschappen voor van het verbond Charion fragilis. Het betreft soortenarme
pionierbegroeiingen van hard, zoet tot zwak brak water, waarin Breekbaar kransblad (Chara
globularis), Stekelharig kransblad (Chara major) of Ruw kransblad (Chara aspera)
domineren (SCHAMINÉE et al., 1995).
In kalkrijke duinvalleien met wisselende grondwaterstanden komen vegetatietypen voor van
de verbonden Hydrocotylo-Baldellion, Potamion graminei en Nanocyperion flavescentis. De
pionierbegroeiingen van het laatste verbond worden gekenmerkt door allerlei kleine
eenjarigen, waaronder Dwergvlas (Radiola linoides), Draadgentiaan (Cicendia filiformis) en
Dwergbloem (Anagallis minima). Het Potamion graminei herbergt planten als Ongelijkbladig
fonteinkruid (Potamogeton gramineus) en Stijve moerasweegbree (Echinodorus
ranunculoides). Het Hydrocotylo-Baldellion is in de duinen vooral vertegenwoordigd door het
Samolo-Littorelletum. Kenmerkend is de combinatie van Waterpunge (Samolus valerandi),
Stijve moerasweegbree en Oeverkruid (Littorella uniflora).
In jonge, kalkrijke, vochtige duinvalleien worden soortenrijke begroeiingen van het Caricion
davallianae aangetroffen, die in het natuurbeheer zeer hoog worden gewaardeerd. In deze
vegetatie groeit de Annex II-soort Groenknolorchis (Liparis loeselii). Verder zijn onder meer
Knopbies (Schoenus nigricans), Parnassia (Parnassia palustris), Grote muggenorchis
(Gymnadenia conopsea), Honingorchis (Herminium monorchis), Vleeskleurige orchis
(Dactylorhiza incarnata), Moeraswespenorchis (Epipactis palustris), Duinrus (Juncus
alpinoarticulatus subsp. atricapillus), Armbloemige waterbies (Eleocharis quinqueflora) en
diverse zeldzame blad- en levermossen aanwezig. Door te maaien kan deze vegetatie langer in
stand worden gehouden (SCHAMINÉE et al., 1995).
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De diverse begroeiingen binnen dit habitattype behoren tot maar liefst dertien
plantensociologische verbonden; deze worden op basis van ecologische verschillen verdeeld
in vijf subtypen1:
Subtype A. Natte duinvalleien met begroeiingen van (al dan niet) periodiek open water
(verbonden Charion fragilis, Charion vulgaris, Charion canescentis, Zannichellion
pedicellatae, Ranunculion peltati, Sparganio-Glycerion, Potamion graminei en HydrocotyloBaldellion);
Subtype B. Vochtige, kalkrijke duinvalleien met kleine zeggenvegetatie (verbond Caricion
davallianae);
Subtype C. Vochtige, ontkalkte duinvalleien met kleine zeggenvegetatie (verbond Caricion
nigrae);
Subtype D. Natte duinvalleien met helofytenvegetatie (verbonden Phragmition australis,
Cicution virosae en Caricion gracilis).
Begroeiingen van het Nanocyperion flavescentis en (zoete vormen van het) Saginion
maritimae worden meegerekend waar ze in samenhang met bovenstaande subtypen
voorkomen.

2.1.9

Grijze duinen (2130*)

Het habitattype betreft de droge graslanden van de kustduinen. Het gaat hierbij om
soortenrijke begroeiingen met dominantie van laagblijvende grassen, kruiden, mossen en/of
korstmossen. Kruidenrijke zoombegroeiingen in de droge duinen worden eveneens tot het
habitattype gerekend, evenals graslanden met dominantie van de dwergstruik Duinroosje
(Rosa pimpinellifolia). Door andere dwergstruiken of struiken gedomineerde graslanden
behoren tot andere habitattypen. Het habitattype omvat begroeiingen van maar liefst zes
verschillende plantensociologische verbonden2. Op grond van ecologische verschillen tussen
de diverse gemeenschappen van de grijze duinen worden drie subtypen onderscheiden, die
aansluiten bij de indeling in subtypen uit de Europese Handleiding. Subtype C komt
doorgaans in mozaïek of gezoneerd voor met subtype A of B.
Subtype A. Duingraslanden van kalkrijke bodem (begroeiingen van verbonden PolygaloKoelerion, Tortulo-Koelerion en Trifolion medii);
Subtype B. Duingraslanden van kalkarme bodem (verbonden Plantagini-Festucion en
Corynephorion canescentis);
Subtype C. Heischrale droge duingraslanden (begroeiingen van verbond Nardo-Galion
saxatilis)3.

1

Bij de selectie van habitatrichtlijngebieden zijn alleen SBZs geselecteerd op basis van de meest soortenrijke begroeiingen
(uit vier verbonden); het onderscheiden van meer subtypen was niet relevant, omdat de begroeiingen binnen een gebied naast
elkaar voorkomen. De gemeenschappen van de Phragmitetea zijn in Janssen & Schaminée (2003) niet vermeld, maar behoren
volgens de Europese Manual wel tot dit habitattype. Bovendien zijn hier een aantal gemeenschappen opgenomen die
sporadisch in duinvalleien voorkomen, maar in dat geval wel tot het habitattype behoren.
2
Omdat de verschillende plantensociologische verbonden veelal naast elkaar in eenzelfde gebied voorkomen, is het
onderscheid in zes verbonden als selectiecriterium niet gehanteerd bij de aanwijzing van richtlijngebieden (zie
‘selectiedocument’); te meer was dit niet gevraagd omdat het een prioritaire habitattype betreft, waarvoor sowieso een groter
aantal gebieden is aangewezen.
3
Natte begroeiingen van dit verbond binnen de duinen, deel uitmakend van de associatie Gentiano pneumonanthes-Nardetum
(o.a. in het Zwanenwater), worden gerekend tot habitattype 6230.
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De subtypen bevatten verschillende typische soorten, maar daarnaast is een groep van soorten
typisch voor het habitattype als geheel. Een groot deel van de soorten kan alleen binnen het
duingebied als typische soort worden beschouwd; deze soorten hebben een wijdere
verspreiding en komen bijvoorbeeld ook voor in binnenlandse duinen, op rivierduinen of in
kalkgraslanden. Een deel van de kensoorten van het kalkarme subtype B komt ook voor in
duinheide met Struikhei (habitattype 2150).
Typische soorten voor het gehele type zijn: Gelobde maanvaren (Botrychium lunaria),
Zandhoornbloem (Cerastium semidecandrum), Smal fakkelgras (Koeleria macrantha),
Gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris), Duinroosje (Rosa pimpinellifolia),
Mannetjesereprijs (Veronica officinalis), Duinviooltje (Viola curthisii), de mossen
Duindaalder (Diploschistes muscorum), Gewoon etagemos (Hylocomium splendens), Grijze
bisschopsmuts (Racomitrium canescens), Pluimstaartmos (Rhytidiadelphus triquetrus), en de
korstmossen Sierlijk rendiermos (Cladina ciliata), Elandgeweimos (Cladonia foliacea),
Vertakt heidestaartje (Cladonia furcata), Duinbekermos (Cladonia pocillum), Vals
rendiermos (Cladonia rangiformis), Kraakloof (Cetraria aculeata) en Eikenmos (Evernia
prunastri) (SCHAMINÉE et al., 1996).
Het type is van grote betekenis vanwege het grote oppervlakte aan goed ontwikkelde vormen
in Nederland en het voorkomen van een aantal min of meer endemische
plantengemeenschappen (met name binnen het kalkrijke en heischrale subtype). Bovendien
ligt Nederland centraal in het areaal van het habitattype (van Gibraltar tot aan de Baltische
Zee).
Het wegvallen van de begrazing door konijnen is momenteel waarschijnlijk de grootste
bedreiging voor het behoud van goed ontwikkelde duingraslanden in Nederland, omdat
hierdoor verstruweling optreedt. Maar ook atmosferische depositie (vermesting) en de
algehele verstarring hebben in de voorbije periode de kwaliteit en oppervlakte doen afnemen.
Oudere ingrepen waardoor veel duingraslanden zijn verdwenen, betreffen de grootschalige
aanleg van dennenbossen (vooral begin 20e eeuw), de aanleg van infiltratiekanalen en
infiltratieplassen ten behoeve van drinkwaterwinning (vooral midden 20e eeuw) en de aanleg
van kanalen, havens en industrie (IJmuiden, De Beer, Westerschelde).

2.1.10 Groenknolorchis (1903)
Algemene beschrijving
De Groenknolorchis (Liparis loeselii), die in vroegere flora’s onder de Nederlandse naam
Sturmia te boek staat, is een laag blijvende, geelgroene orchidee met een ijle tros van vier tot
acht, weinig opvallende bloemen. De plant bloeit in de voorzomer. De stengel draagt aan de
voet twee breed langwerpige bladeren. De stengelvoet is verdikt tot een knol, die wordt
omhuld door de basis van de beide bladeren en een paar vliezige scheden.
Ecologie
De soort is gebonden aan zonnige tot licht beschaduwde, onbemeste grond, die onder invloed
staat van basenrijk grondwater. Het meest wordt ze aangetroffen in trilvenen en duinvalleien.
In duinvalleien bestaat de grond uit min of meer humeus, kalkhoudend zand; incidenteel
(tijdens stormvloeden) kunnen de standplaatsen met zout water overspoeld raken. ‘s Winters
staan de groeiplaatsen vaak ondiep onder water. In trilvenen, waar de ondergrond uit een
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pakket veen bestaat, is sprake van een vrijwel constante waterhuishouding: het vegetatiedek
(kragge) gaat met het water op en neer. Tevens is de soort hier aan te treffen op lage, natte
plaatsen op niet- of weinig vergraven veengrond, in met veen dichtgroeiende sloten en
poeltjes, op oevers van veeneilandjes en in bevloeide rietlanden. De vroegere groeiplaatsen op
de Pleistocene zandgronden hadden de meeste verwantschap met die van de veengebieden; de
soort groeide hier in moerassen en natte laagten op blijvend natte standplaatsen met
voortdurende toevoer van basenrijk water (WEEDA et al., 1994). Plantensociologisch wordt de
Groenknolorchis beschouwd als een kentaxon van het Knopbies-verbond (Caricion
davallianae) (SCHAMINÉE et al., 1995).
Het verspreidingsgebied van de Groenknolorchis omvat de gematigde zone van het
noordelijke halfrond. Het meest wordt Groenknolorchis aangetroffen in oostelijk NoordAmerika en in het laagland van Midden- en Oost-Europa. Ons land ligt aan de westrand van
het Europese verspreidingsgebied; verder westwaarts komt de soort slechts sporadisch voor,
evenals in het noorden, zuiden en zuidoosten van Europa. Binnen haar tamelijk omvangrijke
areaal is de soort echter vrijwel overal zeldzaam. Tot aan het midden van de vorige eeuw
omvatte het verspreidingsgebied in Nederland vrijwel alle duingebieden als ook een groot
aantal plaatsen in het binnenland, zowel in veengebieden als in Pleistocene beekdalen.
Tegenwoordig komt deze orchidee in ons land nog het meest voor in de duinen van de
Waddeneilanden (vooral op Texel, Schiermonnikoog en Terschelling), Voorne en Schouwen,
in de Grevelingen, aan de Hoofdplaat in Zeeuws-Vlaanderen, in het grensgebied van Holland
en Utrecht, en in Noordwest-Overijssel. Uit de pleistocene zandgebieden is de soort geheel
verdwenen; de laatste groeiplaatsen in Twente en Noord-Brabant gingen in de jaren 1950 en
1960 verloren. Ondanks de sterke achteruitgang gedurende de 20e eeuw (van 189 naar 104
kilometerhokken) (ROSSENAAR 2001), zijn in Nederland, in verhouding tot de ons
omringende landen, toch nog veel populaties aanwezig.

2.1.11 Nauwe korfslak (1014)
Algemene beschrijving
De Nauwe korfslak (Vertigo angustior) is een minuscuul slakje (huisje kleiner dan 1 bij 2
mm) dat leeft in het strooisel onder de begroeiing in vochtige terreinen. Wanneer de soort
wordt aangetroffen, betreft het vrijwel altijd vondsten van (verse) huisjes; levende exemplaren
worden zelden gezien.
Noot: Er ontbreekt veel kennis over de actuele verspreiding, het exacte leefgebied en de
ecologie van de soort. Vooralsnog is het van belang de huidige populaties goed in beeld te
brengen en bekend te maken bij de beheerders, zodat de vindplaatsen goed kunnen worden
beschermd tegen vernietiging. Op langere termijn dient meer inzicht te worden verkregen in
verspreiding, populatiedynamiek en ecologie van de soort om adequate bescherming mogelijk
te maken.
Ecologie
De soort wordt in ons land aangetroffen in duinvalleien (op de overgang van vochtige naar
drogere begroeiingen en struwelen), kwelmoerassen en hardhoutooibossen. Het betreft in alle
gevallen relatief kalkrijke, vochtige milieus.
De Nauwe korfslak heeft in Europa een ruime verspreiding, van Zuid-Scandinavië tot aan de
lijn Midden-Spanje - Griekenland. Vooral in de noordelijke helft van het areaal is de soort
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bedreigd, in de zuidelijkere landen waarschijnlijk niet. Nederland herbergt slechts een klein
deel van de Europese populatie. Doordat ons land aan de noordwestrand van het areaal ligt is
de populatie hier wel extra kwetsbaar. In de ons omringende landen is de soort zeldzamer dan
bij ons. In Denemarken is de soort bijvoorbeeld kort geleden uitgestorven. Binnen de
noordwest-europese regio, zijn de populaties dan ook van relatief groot belang.
De soort is voornamelijk kustgebonden. Ze is recentelijk aangetroffen van ZeeuwsVlaanderen tot het Noordhollands Duinreservaat, terwijl ook oude waarnemingen bekend zijn
van Terschelling. In het binnenland zijn er slechts van één locatie recente waarnemingen, te
weten een kwelmoerasje in het Geleenbeekdal. Oude binnenlandse vindplaatsen liggen onder
meer in het Colenbrandersbos (Millingerwaard), op de Sint-Pietersberg (fossiel materiaal) en
in Noordoost-Twente, maar deze locaties zijn niet recent onderzocht.
Recent geïnventariseerde populaties zijn bekend uit een aantal SBZs in de duinen, namelijk
Noordhollands Duinreservaat, Kennemerland-zuid, Meijendel en Berkheide, Voornes Duin,
Duinen Goeree en de Westerschelde (betreft: de Verdronken Zwarte Polder). Daarnaast zijn er
recente waarnemingen uit de SBZ Geleenbeekdal in Zuid-Limburg.

2.1.12 Zeeprik (1095)
Algemene beschrijving
De Zeeprik (Petromyzon marinus) is een vis uit de familie der Prikachtigen
(Petromyzontidae), die deel uitmaakt van de Rondbekken. In plaats van kaken bezitten
prikken rondom de bek een zuigschijf, die bezet is met tanden. De normaal bij vissen
aanwezige buik- en borstvinnen ontbreken, maar ze hebben wel een (doorgaans tweedelige)
rugvin die ver achter op het lichaam is geplaatst. De Zeeprik is vuilwit tot grijswit van kleur
en heeft een opvallend gemarmerd vlekkenpatroon. De ronde palingachtige vorm is naar
achteren toe ietwat zijdelings samengedrukt. De Zeeprik bereikt een lengte tot 100 cm,
waarmee ze de grootste prikkensoort in Europa is. De lengte, kleur, vlekkentekening en
plaatsing van de tanden in de zuigbek onderscheiden de soort van de andere prikken.
Ecologie
De Zeeprik is een anadrome trekvis: de volwassen dieren leven in zee en estuaria en trekken
naar zoet water om te paaien. Goede paailocaties voor de soort liggen in de midden- en
bovenlopen van de grote rivieren; het betreft ondiepe plekken (circa 50 cm diep) met hoge
stroomsnelheden (1-2 m/s) en een stenige, door de zon verwarmde bodem. De trek naar de
paaigebieden vindt plaats in de periode van februari tot juni en lijkt gestuurd door de
temperatuur van het water. Tijdens de trek eten de zeeprikken niet. Eenmaal aangekomen op
de paaiplaatsen beginnen de mannetjes met het vestigen van een territorium, waarbij een
nestkuil wordt gemaakt. Ze proberen de later arriverende vrouwtjes door middel van
geurstoffen te lokken. Na de paring geven de vrouwtjes duizenden eitjes vrij, die na
bevruchting worden bedekt met een dun laagje zand. Na de voortplanting sterven de meeste
ouderdieren. De larven komen na ongeveer veertien dagen uit. Ze blijven de eerste vier weken
op de paaiplaats in de zandbodem, om zich daarna door de stroom mee te laten voeren naar
geschikte, modderige plaatsen. De volgende vijf tot acht jaar leven ze in de modderbank, waar
ze zich voeden met een gevarieerd dieet van micro-organismen en algen die ze uit het water
filteren. In de zomer is detritus waarschijnlijk een belangrijke voedselbron. In het larfstadium
bereikt de Zeeprik een lengte van ongeveer 15 cm, waarna hij van gedaante verandert tot een
vrij zwemmende en bloedzuigende parasiet die naar zee zwemt. Tijdens de metamorfose
ontwikkelen de ogen, tanden en de geslachtsorganen. Eenmaal in zee groeit de zeeprik snel
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door te parasiteren op grote vissen. Hij zuigt zich met zijn zuigschijf vast aan – doorgaans –
grotere vissen. Met behulp van de tanden schraapt de Zeeprik een wond om vervolgens te
leven van het opgevangen bloed en weefselvocht. In veel gevallen overleven de slachtoffers
een aanval van de Zeeprik. Na een verblijf van zo’n drie jaar in zee trekken de volwassen
zeeprikken de rivier op naar de paaigebieden om voor voortplanting te zorgen, hiermee de
cirkel voltooiend.

2.1.13 Rivierprik (1099)
Algemene beschrijving
De Rivierprik (Lampetra fluviatilis) behoort eveneens tot de rondbekken en heeft een
gelijkaardige algemene morfologie als de Zeeprik. Als juveniel is hij zilverachtig van kleur; in
het volwassen stadium wordt hij bruinachtig. Hij is niet gemarmerd. Net als bij de Zeeprik
bestaat de rugvin uit twee gedeelten. De Rivierprik is een stuk kleiner dan de Zeeprik:
volwassen dieren bereiken een lengte van 30 tot 50 cm. De soort is parasitair en in het bezit
van een zuigschijf die bezet is met scherpe tanden. Tijdens de voortplantingsfase worden deze
vervangen door stompe tanden.
Ecologie
De Rivierprik heeft een vergelijkbare levenscyclus als de Zeeprik. Na een parasitaire
levensfase van 2 jaar op zee (vooral in kustwateren en riviermondingen) vindt in het najaar
een stroomopwaartse migratie naar de rivieren plaats. De trek vindt vooral ‘s nachts plaats
tijdens springtij en duurt tot het voorjaar; overdag schuilen de prikken. De Rivierprik paait in
de middenloop van snelstromende rivieren boven zand- en grindbeddingen in kleine kommen
met 20 tot 150 cm diep water en een bodem van grof zand en grind. De larven verblijven
geruime tijd op de paaiplaats onder het zand, om na enige weken meegevoerd te worden door
de stroom tot ze een geschikte, voedselrijke, zachte bodem tegenkomen, waar ze zich
ingraven. De soort groeit vooral op in ondiepe, luwe delen van de rivieren, zoals in
nevengeulen, tussen kribvakken, in kanalen en mogelijk in aangetakte, nagenoeg stilstaande
wateren. De larven filteren kleine organismen uit het water. Het larfstadium duurt 3 tot 6 jaar.
Der gedaantewisseling gebeurt bij een lengte van 9-15 cm. Volwassen prikken parasiteren
door bloed te zuigen en stukjes vlees te eten van kabeljauw, wijting, makreel en zalm.

2.1.14 Fint (1103)
Algemene beschrijving
De Fint (Alosa fallax) behoort tot de haringachtigen (Clupeidae). Er worden een aantal
ondersoorten van de Fint onderscheiden o.a. de niet trekkende ‘landlocked’ vormen in Ierland
en Italië. De finten die in Nederland voorkomen zijn anadroom en worden gerekend tot de
ondersoort fallax. Deze ondersoort wordt gekenmerkt door een goudbruine kop, een
blauwgrijze rug, een zilverwitte onderkant en een rij donkere vlekken (twee tot acht) op de
flanken. De Fint kan tot 55 cm lang worden, waarmee hij iets kleiner blijft dan de nauw
verwante Elft (Alosa alosa). Vroeger werden Finten wel voor jonge Elften aangezien.
Ecologie
De Fint is een anadrome vis die het grootste deel van zijn leven doorbrengt in zee. Alleen om
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te paaien zoekt hij het zoete tot brakke (getijden)gebied op. De Fint trekt met het getij het
estuarium binnen. De trek wordt gereguleerd door de watertemperatuur en begint als de
temperatuur boven de 11-12 °C komt. De paaitijd valt in het late voorjaar (mei/juni) en vindt
plaats op zandplaten of kiezelbedden in het (net) zoete deel van het getijdengebied (de eieren
kunnen niet tegen zout water). Een watertemperatuur van tenminste 18 °C is vereist. Het
paaien vindt plaats bij hoog water als de stroomsnelheid van de rivier laag is en de bevruchte
eieren naar de kiezelbodems kunnen zakken. Daar liggen ze veilig, terwijl de stroming hen
van zuurstof voorziet. Jonge vis groeit op in het zoetwatergetijdengebied op grindbanken en
luwe plaatsen. Na de warmste periode van het jaar beginnen de jonge Finten aan hun trek
richting zee. Tijdens opkomend water zoeken de jonge vissen hun voedsel relatief hoog in de
waterkolom, maar bij eb – wanneer de stroomsnelheid hoger is – blijven ze dicht bij de
bodem, omdat ze anders mee naar zee worden gespoeld. De jonge Finten eten plankton,
oudere exemplaren voeden zich tevens met garnalen en vislarven. In oktober-november
bevinden ze zich in het brakke deel van het estuarium en hun eerste winter kunnen ze al in zee
doorbrengen. Naarmate de vis groter wordt, trekt zij geleidelijk verder de zee op. Wanneer ze
geslachtsrijp is (na drie tot vijf jaar), keert ze terug naar de paaiplaatsen. Veel vissen sterven
na het paaien, maar een deel zal meerdere keren de reis van en naar zee kunnen volbrengen
om te paaien.

2.1.15 Kamsalamander (1166)
De Kamsalamander (Triturus cristatus) is de grootste inheemse watersalamander (familie
Salamandridae). Vrouwtjes kunnen een lengte tot 18 cm bereiken, mannetjes blijven iets
kleiner (tot 16 cm). In de paartijd, wanneer de dieren in het water verblijven, zijn de
volwassen mannelijke exemplaren te herkennen aan een hoge, getande rugkam, die met een
onderbreking aan de staartbasis doorloopt tot aan het einde van de staart. Daarnaast hebben ze
midden op de staart aan beide kanten een opvallende witte band. Vrouwelijke dieren missen
deze kenmerken. De rug is bruin- of blauwzwart van kleur, de flanken zijn wit gespikkeld en
de onderzijde van de dieren is oranjerood tot geel met een zwart vlekkenpatroon. Dit
vlekkenpatroon is voor elk dier uniek. Na de voortplantingstijd trekken de meeste
kamsalamanders naar het land en verliezen de mannetjes hun kenmerkende kam. De tot 7 cm
grote larven van de soort zijn te herkennen aan de zwarte vlekken op de staartzoom, die een
draadvormig uiteinde heeft, en aan de lange dunne tenen.
In de voortplantingsperiode (april-juni) verblijven de volwassen dieren in het water. Daar
vindt de paring plaats en ontwikkelen zich de eieren en larven. Circa 200 eieren worden één
voor één afgezet op de bladeren van waterplanten. De larven ontwikkelen zich in drie
maanden tot jonge salamanders en verlaten dan het water. Kamsalamanders zijn na drie jaar
geslachtsrijp. Zowel volwassen dieren als larven zijn in het water vraatzuchtige rovers. De
voortplantingshabitat wordt gevormd door vrij grote, geïsoleerde, stilstaande, onbeschaduwde
of licht beschaduwde, voedselrijke wateren (poelen, vennen, sloten en overstromingsvlaktes)
met een goed ontwikkelde water- en oevervegetatie. Het betreft doorgaans poelen met jonge
verlandingsstadia. Belangrijk is dat de wateren niet te vroeg droogvallen waardoor de larven
niet metamorfoseren. Belangrijk hiervoor kan een natuurlijk peilbeheer zijn. De wateren
moeten bovendien vrij zijn van vissen en watervogels, die de eieren en larven opeten. De
wateren moeten een groot deel van het jaar water bevatten, maar incidenteel droogvallen kan
gunstig zijn voor de Kamsalamander, omdat daarmee vissen uit het water verdwijnen. De
soort overwintert op het land (periode november-maart). De landhabitat wordt gevormd door
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kleine landschapselementen (bosjes, hagen, struwelen, houtwallen en overhoekjes) en
bosranden. Een kleinschalige afwisseling van poelen, grasland en kleine landschapselementen
of bossen vormt het ideale leefgebied.

2.1.16 Vogels
Kwalificerende soorten en overige relevante soorten
In onderstaande tabellen worden de vogelsoorten weergegeven waarvoor de 3 betreffende
Vogelrichtlijngebieden werden aangemeld. Bij de aanmelding werd een onderscheid gemaakt
tussen ‘kwalificerende soorten’ (Tabel 2.2) en ‘overige relevante soorten’ (Tabel 2.3). In het
volgende deel wordt het voorkomen besproken van alle aangemelde soorten in Nederland en
in deze Vogelrichtlijngebieden.
Tabel 2.2: Voorkomen van kwalificerende vogelsoorten in Westerschelde, Verdronken Land van Saeftinghe en
Zwin.
Kwalificerende soorten
Vogelrichtlijngebied:
Vogelrichtlijngebied:
Vogelrichtlijngebied: Het
Westerschelde (incl. diepe
Verdronken land van
Zwin
wateren)
Saeftinghe
Kleine Zilverreiger
X
X
Lepelaar
X
Grote Stern (broedend)
X
Visdief (broedend)
X
Dwergstern (broedend)
X
Grauwe Gans
X
X
Bergeend
X
X
Smient
X
Pijlstaart
X
Slechtvalk
X
Scholekster
X
Kluut
X
Bontbekplevier
X
Zilverplevier
X
Kanoetstrandloper
X
Drieteenstrandloper
X
Bonte Strandloper
X
Rosse Grutto
X
Wulp
X
Tureluur
X

Tabel 2.3: Voorkomen overige relevante vogelsoorten in Westerschelde, Verdronken Land van Saeftinghe en
Zwin.
Overige relevante soorten
Vogelrichtlijngebied:
Vogelrichtlijngebied:
Vogelrichtlijngebied:
Westerschelde (incl.
Verdronken land van
Het Zwin
diepe wateren)
Saeftinghe
Bruine Kiekendief (broedend)
X
X
Porseleinhoen (broedend)
X
Kluut (broedend)
X
X
Bontbekplevier (broedend)
X
X
Strandplevier (broedend)
X
Bontbekplevier (broedend)
X
Zwartkopmeeuw (broedend)
X
X
Blauwborst (broedend)
X
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Kleine Zwaan (slaapplaats)
Kolgans (slaapplaats)
Visdief
Kleine Mantelmeeuw (broedend)
Fuut
Aalscholver
Kleine Zilverreiger
Lepelaar
Smient
Wintertaling
Krakeend
Wilde eend
Pijlstaart
Slobeend
Middelste Zaagbek
Slechtvalk
Bontbekplevier
Strandplevier
Goudplevier
Bonte Strandloper
Kanoetstrandloper
Rosse Grutto
Wulp
Zwarte Ruiter
Tureluur
Steenloper

2.1.16.1

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Vogelsoorten die in drempeloverschrijdend aantal voorkomen

Grauwe Gans (Anser anser)
De Grauwe gans is in Nederland zowel broedvogel als wintergast.
De grootste aantallen worden in oktober-november gezien, met belangrijke concentratie in het
Lauwersmeer, Zuidwest-Friesland, de IJsseldelta, Zuidelijk Flevoland en het noordelijke
Deltagebied, waar voornamelijk op stoppelvelden en oogstresten van suikerbieten wordt
gefoerageerd. In november vindt massale wegtrek plaats, maar langs de Westerschelde blijven
grote aantallen overwinteren. Hier wordt voornamelijk gefoerageerd op ondergrondse knollen
of worteldelen van Zeebies, Zeeaster, Riet of Lisdodde, maar ook wel op grasland en
kwelders. De slaapplaatsen bevinden zich tot op enkele tientallen kilometers van de
foerageergebieden, op zoet of zout water, zand- en modderbanken.

Bergeend (Tadorna tadorna)
De Bergeend concentreert zich na het broedseizoen vooral in de kustzone (o.a. de
Westerschelde, het Haringvliet en de Waddenzee) en op de Steile Bank. In juli vindt er langs
de Hollandse kust massale trek plaats naar de Duitse ruigebieden. Sinds het begin van de jaren
negentig gebruiken grote groepen ook het Nederlandse Waddengebied om te ruien, en
daarnaast komen kleinere ruiconcentraties voor in de Westerschelde, het Haringvliet en het
Lauwersmeer. Vanaf september nemen de aantallen vooral in het Waddengebied en iets later
ook in het Deltagebied (en vooral in strenge winters) sterk toe. De enige andere plaatsen waar
incidenteel grote groepen Bergeenden overwinteren is langs de Randmeren en in de
Oostvaardersplassen. De soort foerageert veelal op het drooggevallen wad op schelpdieren en
kreeftachtigen en tijdens de rui ook op open water waar wordt gefoerageerd op wieren en de
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daarop vastgehechte poliepen. Rustende Bergeenden gebruiken voornamelijk open zandige
gebieden, zoals stranden, wadplaten en opspuitterreinen.

Scholekster (Haematopus ostralegus)
De Scholekster overwintert voornamelijk in kustgebieden met een rijk aanbod aan
schelpdieren (o.a. kokkels en mossels). Vooral in het Wadden- en het Deltagebied
concentreren zich na het broedseizoen grote aantallen om te ruien en te overwinteren. In veel
mindere mate worden de Hollandse kust en binnenlandse gebieden gebruikt om te
overwinteren. In de getijdengebieden wordt tijdens laag water gefoerageerd op schelpdieren.
Bij uitzonderlijke omstandigheden in de Waddenzee worden de binnenlandse graslanden
grenzend aan de kustgebieden veel gebruikt als foerageergebied. De gezamenlijke
rustplaatsen liggen in de buurt van de foerageergebieden en bestaan uit rustige, open
gebieden, zoals stranden, zandbanken, kwelders, dijken, graslanden en akkers.

Kluut (Recurvirostra avosetta)
De Kluut nestelt op kale of schaars begroeide, vaak buitendijkse terreinen, zoals kwelders,
strandvlakten, zandplaten, afgesloten zeearmen, inlagen en kreken, opspuitterreinen en
ingepolderde gebieden. In de kuststreek wordt ook binnendijks gebroed op akkers en
graslanden. De foerageergebieden en slaapplaatsen bevinden zich in de buurt van het nest en
bestaan uit ondiepe wateren met een zachte slibrijke bodem. Het broedvoorkomen is
grotendeels beperkt tot het Wadden-, Delta- en IJsselmeergebied. Daarnaast zijn een aantal
zoetwatergebieden in het westen van het land en het rivierengebied van belang. Na de
broedtijd concentreert de soort (zowel eigen broedvogels, hun jongen als vogels van elders)
zich in de meest slibrijke delen van het Waddengebied, het Deltagebied en de
Oostvaardersplassen.

Bontbekplevier (Charadrius hiaticula)
De Bontbekplevier broedt bij voorkeur op schaars begroeide plekken, zoals stranden,
duinranden, laagtes bij zeedijken, strandweiden en oevers van meren, plassen en rivieren,
maar ook op akker- en weiland, kunstmatige zandafzettingen en opspuitterreinen. Geheel kale
vlaktes worden gemeden. De foerageergebieden liggen vlak bij het nest en bestaan uit zanden modderbanken en oeverzones van rivieren en plassen. Het voedsel bestaat hoofdzakelijk
uit wormen, weekdieren en kreeftachtigen. Vooral het Wadden- en Deltagebied zijn van
belang voor broedende vogels en daarnaast komen kleinere aantallen voor in het
Amsterdamse havengebied en de Flevopolders. Ook in het najaar en de winter is de
verspreiding grotendeels beperkt tot de kustgebieden. Tijdens de trek (augustus/september)
zijn grote aantallen aanwezig in het Delta- en Waddengebied, en zijn kleinere aantallen
aanwezig rond het IJsselmeer, in de Flevopolders, langs het Noordzeekanaal en langs de
rivieren. In de winter zijn de aantallen veel geringer en is vooral het Deltagebied van belang.
De voorjaarstrek beperkt zich in nog grotere mate dan de najaarstrek tot het Delta- en het
Waddengebied.
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Zilverplevier (Pluvialis squatarola)
De Zilverplevier wordt het gehele jaar in Nederland gezien, maar voornamelijk tijdens de trek
(april/mei en augustus-oktober). De soort heeft een voorkeur voor zoutwatermilieus en
concentreert zich tijdens de trek in het Wadden- en Deltagebied, waar een deel van de vogels
in het najaar een gedeeltelijke rui doormaakt. Ook in de wintermaanden is verspreiding
grotendeels beperkt tot Wadden- en Deltagebied. In zeer geringe mate maakt de soort gebruik
van geschikte binnenlandse gebieden. In het getijdengebied wordt met laag water
gefoerageerd op het drooggevallen wad (voornamelijk zeeduizendpoten). Met hoog water
worden gemeenschappelijke rustplaatsen gebruikt, die bestaan uit open, vlakke gebieden,
zoals stranden, zandplaten en kwelders.

Kanoetstrandloper (Calidris canutus)
De Kanoetstrandloper is gebonden aan het mariene milieu. Tijdens de trek (rond mei en
augustus) concentreren zich grote aantallen in het Wadden- en Deltagebied. In de overige
gebieden is de soort schaars. In het getijdengebied wordt tijdens laag water gefoerageerd op
geschikte schelpdieren. Tijdens hoog water wordt gerust op kale zandige platen, stranden en
kwelderranden. De slikrijke gedeelten van de Waddenzee langs de Fries-Groningse kust
worden niet gebruikt als foerageergebied. De soort gebruikt het Wadden- en Deltagebied
tevens om te ruien.

Drieteenstrandloper (Calidris alba)
De Drieteenstrandloper heeft een voorkeur voor zandige biotopen in het mariene milieu, zoals
stranden en zandplaten in het getijdengebied, waar ze meestal worden aangetroffen langs de
waterlijn. De meer slikrijke gedeelten van de kust worden gemeden. De soort wordt het
gehele jaar door, maar vooral in september/oktober in Nederland gezien. De waarnemingen
beperken zich grotendeels tot het Wadden- en Deltagebied en de Noordzeekust.
Waarnemingen in het binnenland zijn schaars.

Bonte Strandloper (Calidris alpina)
De Bonte Strandloper heeft een voorkeur voor het zoute milieu, vooral getijdengebieden met
voldoende aanbod aan ongewervelde dieren, en in veel mindere mate gebieden in het
binnenland, zoals de randen van het IJsselmeer, slikrijke oevers van rivieren en andere
wateren in Noord- en West-Nederland. De soort wordt het gehele jaar door in Nederland
gezien, maar de hoogste presentie wordt bereikt tijdens de trek (maart/april en
augustus/november). In het najaar doet vooral het Waddengebied dienst als rui- en
doortrekgebied. Zowel het Delta- als het Waddengebied vormen belangrijke
overwinteringsgebieden. In het voorjaar nemen de aantallen in het Deltagebied weer af en
nemen de aantallen in het Waddengebied sterk toe. De gezamenlijke rustplaatsen bevinden
zich op stranden, zand- en modderbanken en kwelders.
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Rosse Grutto (Limosa lapponica)
De Rosse Grutto is een broedvogel van de Siberische toendra waarvan de westelijke
populaties van Nederland gebruik maken als doortrekgebied en als pleistergebied in zowel
nazomer als winter. De Rosse Grutto heeft buiten de broedtijd een voorkeur voor grote
getijdengebieden. Door de overlap tussen trekvogels, wintervogels en overzomeraars blijft
bijna het gehele jaar door een vrij groot aantal langs de Westerschelde in Zeeland.. De
slaapplaatsen worden gekenmerkt door de aanwezigheid van ondiep water. Ze liggen soms op
enkele tientallen kilometers verwijderd van de voedselgebieden.

Wulp (Numenius arquata)
De Wulp heeft buiten het broedseizoen een voorkeur voor de kustgebieden. Vooral in het
Wadden- en Deltagebied komen grote aantallen voor. Hier wordt tijdens laag water
gefoerageerd op drooggevallen platen en modderbanken. Tijdens hoog water worden
gemeenschappelijke rustplaatsen gebruikt, die gelegen zijn op aangrenzende kwelders,
grasachtige gebieden en open, zandige gebieden. Het Delta- en Waddengebied zijn tevens
belangrijke ruigebieden. Langs meren, rivieren en plassen, en op graslanden in het binnenland
worden meer verspreid, maar veelvuldig foeragerende en slapende Wulpen aangetroffen.

Tureluur (Tringa totanus)
Buiten het broedseizoen houdt de Tureluur zich hoofdzakelijk op in de kustmilieus, in rustige,
vochtige en open gebieden. Hier wordt gefoerageerd op ongewervelde dieren, zoals wormen,
kleine kreeftachtigen en schelpdieren. Tijdens de trek concentreren zich grote aantallen in het
Wadden- en Deltagebied, welke gebieden tevens dienst doen als ruiplaatsen. Ook tijdens de
winter zijn dit de belangrijkste gebieden. Daarnaast verblijven kleinere aantallen langs de
Noordzeekust, in het IJsselmeergebied, in Noord- en Zuid-Holland en langs de rivieren. Als
rustplaats maakt de soort gebruik van rustige open gebieden, zoals stranden, kwelders en
zand- en modderbanken.

Grote Stern (Sterna sandvicensis)
De Grote stern broedt vrijwel uitsluitend op rustige, schaars begroeide eilandjes langs de kust,
in het Wadden- en Deltagebied, alsmede op opgespoten terreinen langs de kust. De Grote
Stern is als viseter aangewezen op foerageergebieden op zee tot op een afstand van 45 km van
de kolonie, hoewel het merendeel foerageert binnen 25 km. Als rustgebieden en
voorverzamelplaatsen voor de trek maakt de Grote Stern gebruik van strand- en wadvlakten,
zandbanken en andere lage zandige gebieden langs de kust.

Visdief (Sterna hirundo)
De Visdief broedt voornamelijk op rustige, schaars begroeide eilanden voor de kust, in
rivieren en meren, alsmede gras-, zand- of kiezeloevers van rivieren en zoetwaterplassen,
strandweiden en (kust)moerassen met voldoende voedsel in een straal tot 10 km van de
kolonie en zoveel mogelijk gevrijwaard van landpredatoren. Ook broedt de soort wel op
drijvende vegetatiematten, op kiezelrijke daken van gebouwen, opgespoten terreinen en
verkeerspleinen. De verspreiding beperkt zich grotendeels tot de lage gedeelten van
Nederland. Als rustgebied maakt de soort vooral gebruik van strandvlakten, zandbanken,
kwelders en andere vlakke zandige gebieden. Het merendeel foerageert binnen 5-10 km van
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de kolonie, hoewel soms tot op meer dan 30 km wordt gefoerageerd. Het voedsel bestaat
voornamelijk uit vis en daarnaast uit kreeftachtigen, wormen en insecten.

Dwergstern (Sterna albifrons)
De Dwergstern broedt voornamelijk in rustige, schaars begroeide en dynamische milieus,
zoals zand, kiezel- of schelpenbanken, eilandjes en opgespoten terreinen. Hoewel de soort in
Nederland tegenwoordig uitsluitend in zoute milieus broedt, zijn Dwergsterns niet strikt
gebonden aan mariene milieus. De verspreiding van broedende Dwergsterns beperkt zich
grotendeels tot het Deltagebied. Daarnaast komt de soort tot broeden in het Waddengebied en
in het verleden ook in het IJsselmeergebied. Het voedsel bestaat voornamelijk uit vis en
kreeftachtigen, die gevangen worden binnen een straal van 3 km van de kolonie. Als
rustgebieden worden vooral vlakke zandige platen en stranden gebruikt.

2.1.16.2

Vogelsoorten die in behoorlijk aantal voorkomen

Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
De Bruine Kiekendief is een soort van open landschappen met grote moeras- en rietvegetaties.
Als nestplaats dienen voornamelijk grote rietvelden langs kreken, meren of plassen, maar
jaarlijks wordt ook gebroed in graanculturen. Zijn nest maakt hij op een droge hoop
plantenresten in natte vegetatie. Als foerageergebied wordt het volledige landschap gebruikt,
inclusief akker- en weiland. Bij het jagen worden naast moerassen en rietvelden ook
lijnvormige elementen afgevlogen zoals rietkragen langs perceelsranden waar hij van op
geringe hoogte op een prooi duikt. Door zijn lange staart als roer te gebruiken is hij hierbij
bijzonder wendbaar. In zweefvlucht worden de vleugels in een duidelijke V gehouden en valt
de lange staart op. Het mannetje heeft een bruin lichaam, grijze staart en grijze vleugels met
zwarte toppen. Het wijfje is bruin met gele kop, schouders en borstvlek. Jonge vogels zijn
volledig donkerbruin met gele kop. In de lente vliegt het mannetje hoog boven het territorium
en laat hij hierbij een hoge, vrij onopvallende roep horen.
Broedvogel van geheel Europa behalve IJsland en noordelijke delen van Scandinavië en het
Verenigd Koninkrijk. Bij ons voornamelijk zomervogel vanaf april tot oktober. Jaarlijks
overwinteren wel enkele tientallen exemplaren, tijdens aanhoudende vorst wordt dan
doorgaans toch weggetrokken.

Porseleinhoen (Porzana porzana)
Porseleinhoentjes leven in riet- en zeggenmoerassen met een gevariëerd reliëf en een vrij
stabiele waterstand. Er moet altijd voldoende plaats zijn om tussen de vegetatie op de bodem
te kunnen lopen. Soms lopen ze in het open, op slikrandjes langs het water. Over het
algemeen zie je ze gewoon niet. Het nest wordt gemaakt in een zeggen- of pitruspol in ondiep
water. Zoals veel moerasvogels zijn ze hierdoor uiterst kwetsbaar voor plotse
waterschommelingen. Het Porseleinhoen is een kleine compacte ral met gele snavel, grijs met
wit gevlekte onderdelen en bruin geschelpte bovendelen. In tegenstelling tot andere rallen is
de onderstaart volledig wit. De poten zijn groen. Bij adulten is een beetje rood aan de
snavelbasis zichtbaar. In tegenstelling tot zijn levenswijze is de zang, een veelvuldig herhaald
‘whuitt’ (‘als een zweepje’), zeer opvallend.
Het Porseleinhoen komt voor van Noord-Spanje tot Zuid-Scandinavië, oostelijk tot ver in
Azië. Het is een zomervogel die hier aanwezig is van april tot eind september. In Nederland is
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het een vrij zeldzame broedvogel. In natte voorjaren kan het aantal broedparen oplopen tot
verschillende tientallen. In droge voorjaren worden soms maar enkele broedpaartjes
gevonden. Door zijn zeer verborgen levenswijze is het moeilijk een duidelijk beeld van de
populatie te krijgen.

Strandplevier (Charadrius alexandrinus)
Broedgebieden van de Strandplevier worden gekenmerkt door kale of schaarse begroeiing in
open terreinen in de omgeving van meestal zoute of brakke wateren. Ze omvatten overwegend
rustige zandstranden, zandduinen en schelpenstranden. Oneffen terreinen en geheel
onbeschutte stranden worden gemeden. Tegenwoordig broedt de soort vooral in het
Deltagebied. Daarnaast komen kleinre aantallen tot broeden in het Waddengebied en langs de
randen van IJsselmeer. De huidige broedgebieden omvatten vooral drooggevallen platen en
slikken en opgespoten terreinen, en in mindere mate natuurlijke binnendijkse en
getijdengebieden. De soort foerageert voornamelijk op insecten en wormen in de buurt van
het nest, op vloedmerken en in de intergetijdengebieden. In het najaar wordt gebruik gemaakt
van kale of schaars begroeide terreinen langs de kust om te ruien. De ruiplaatsen grenzen aan
voedselrijke gebieden en zijn veelal gevrijwaard van verstoring.

Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus)
Sinds 1970 broedt de Zwartkopmeeuw in toenemend aantal in Nederland, zowel in de
kustgebieden als in het binnenland. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt in het
Deltagebied. Er wordt vooral gebroed op door de mens gecreëerde terreinen zoals eilandjes in
zoetwatergebieden in de afgedamde estuaria, en elders ook op slibdepots en opspuitterreinen
met relatief korte vegetatie en lage bomen, maar ook in moeras-, duin,- en kweldergebieden.
Broedende zwartkopmeeuwen worden vooral aangetroffen in Kokmeeuwenkolonies. Het
dieet bestaat vooral uit terrestrische prooien, die gevangen worden in landbouwgebieden
(zowel grasland als akkerland). De foerageergebieden kunnen zich op grote afstand van de
kolonie bevinden (tot 30 km en uitzonderlijk zelfs tot 80 km).

Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta)
De Kleine Zilverreiger heeft een voorkeur voor ondiepe meren, rivieren, plassen en poelen, of
zoute en brakke wateren, doorgaans met weinig begroeiing. Het voedsel van de Kleine
Zilverreiger bestaat voornamelijk uit vis, amfibieën en insecten, die al wadend door het
ondiepe water worden gevangen. Waarnemingen van deze soort zijn vooral afkomstig uit het
Delta-, Wadden-, IJsselmeer- en rivierengebied.

Lepelaar (Platalea leucorodia)
De Lepelaar heeft een voorkeur voor dynamische milieus op de overgang tussen zoet en zout
en broedt daar op eilanden, in duinvalleien en kwelders, en in het binnenland ook in
uitgestrekte moerassen met veel waterriet en wisselend waterpeil. De soort nestelt zowel op
de grond (op eilandjes, drijftillen en rietpollen), als in toenemende mate in struiken als
meidoorn, duindoorn en vlier. In het voorjaar bestaat het voedsel uit zoetwaterprooien (o.a.
stekelbaars). Er wordt dan vooral gefoerageerd in ondiepe poldersloten, ondiepe platen en
oeverzones en moerassen. In het getijdengebied wordt in het late voorjaar en in de zomer ook
veel gefoerageerd op zoutwaterprooien (o.a. garnaal). Het voedselgebied strekt zich uit tot op
40 km van de broedkolonie. In de nazomer verzamelt de soort zich in de grote wateren met
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een gunstig voedselaanbod en veilige rustplaatsen, zoals het Lauwersmeer, de
Oostvaardersplassen, het Wadden- en Deltagebied.

Slechtvalk (Falco peregrinus)
De Slechtvalk jaagt vooral op vogels die in de vlucht worden gevangen. Als
overwinteringsgebied prefereert de soort daarom open landschappen met voldoende
prooiaanbod en uitkijkposten, zoals open wateren en agrarische gebieden. Vooral in het
Waddengebied, het Deltagebied, langs de Hollandse kust en in het IJsselmeergebied worden
veel Slechtvalken gezien. Maar ook langs de grote rivieren en bij plassen met veel waterwild,
zoals in de Zaanstreek, wordt de soort veel gezien. Minder talrijk, maar geen uitzondering, is
de soort in de hogere delen van Nederland, waar ze vooral voorkomen in heidegebieden en
hoogveengebieden. Hier bestaat het voedsel vooral uit Houtduiven die gevangen worden
boven agrarische gebieden.

Goudplevier (Pluvialis apricaria)
De Goudplevier prefereert open grasland op zeeklei- of veenbodems en daarnaast akkerland.
Gesloten graslanden worden grotendeels gemeden. Zowel in het voor- als in het najaar is de
presentie het hoogst in de lage gedeelten van Noord- en West-Nederland, in de IJsseldelta en
langs de grote rivieren. Na langdurige regenval zijn ze ook wel op akkerland te vinden. Op de
hogere zandgronden en in de Flevopolders is de soort schaars. In de wintermaanden is de
verspreiding grotendeels gelijk aan die in het voor- en najaar, maar dan ligt het zwaartepunt
wat meer in het westen van het land. In strenge winters wordt Nederland grotendeels verlaten.
Als slaap- en rustplaats worden zowel de foerageergebieden als drooggevallen zand- en
modderbanken in het getijdengebied gebruikt. In het najaar worden de bovengenoemde
gebieden tevens gebruikt als ruiplaats.

Blauwborst (Luscinia svecica)
De Blauwborst is een kleine zangvogel met dezelfde bouw als de Roodborst. Het mannetje
heeft een helderblauwe keel en bovenborst met daarin een witte vlek. Onder het blauw heeft
hij een brede zwarte en een oranje band. Het wijfje mist die opvallende tekening, ze heeft hier
enkel een zwart bandje. Beide geslachten hebben wel de typische oranje staartzijden. Bij ons
komt de witgesterde ondersoort voor die voorkomt in West- en Centraal-Europa. In
Scandinavië en oostelijker komt de roodgesterde ondersoort voor. De Blauwborst broedt over
bijna heel Nederland waar de geschikte biotopen aanwezig zijn. Die biotopen vinden ze
vooral in kreken, opgespoten vlaktes en riviervalleien waar dan ook de grootste aantallen
voorkomen.
De Blauwborst is bij ons een zomervogel die vanaf midden maart aankomt in zijn
broedgebieden. Hij leeft in iets verruigde rietvelden en gevarieerde moerassen. Enkele natte
stukjes in een ruige vlakte zijn ook al voldoende. Doordat hij zijn voedsel vooral op de grond
zoekt, moeten in zijn biotoop open plekken tussen de vegetatie voorkomen. Hier pikt hij
insecten en andere kleine diertjes op van de bodem. In het voorjaar kan je het mannetje vanop
een opvallende plek zien zingen, op een rietstengel of bovenop een struik.
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2.1.16.3

Trekkende vogelsoorten waarvoor het gebied van betekenis is als
overwinteringsgebied en/of rustplaats

Fuut (Podiceps cristatus)
Na het broedseizoen concentreren Futen zich op de grotere zoete of zoute wateren om te
ruien. Vooral het IJsselmeer en in mindere mate het Deltagebied en de Waddenzee zijn
belangrijke ruigebieden. Tijdens de rui verliezen Futen hun vliegvermogen waardoor ze extra
gevoelig zijn voor verstoring. Overdag en midden in de nacht rusten ze dichtbij de oevers,
terwijl ze in de vroege morgen en de namiddag op meer open water foerageren. Na de
ruiperiode worden vooral het IJsselmeergebied, de grote rivieren en het Deltagebied gebruikt,
terwijl de presentie op de hoge zandgronden laag is. Bij strenge vorst ligt het zwaartepunt van
de verspreiding in het Deltagebied, langs de rivieren en langs de Noordzeekust. Voor het
broedseizoen verzamelen Futen zich in grote groepen in de grote wateren. Het voedsel van de
Fuut bestaat hoofdzakelijk uit vis en aquatische insecten.

Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
Aalscholvers zijn visetende vogels die in soms erg grote kolonies broeden. De winteraantallen
zijn doorgaans klein maar worden vanaf februari aangevuld door terugkerende vogels die zich
naar de broedkolonies begeven. De grootste concentratie aan kolonies bevindt zich rond het
IJsselmeergebied. Het totale Nederlandse broedvogelbestand wordt rond de 20.000 broedpaar
geschat. Na de broedperiode zwermen de vogels uit naar alle grote oppervlaktewateren, zowel
in het binnenland als kustgebonden. Hier zoeken zij duikend hun voedsel dat volledig uit
vissen bestaat.

Kolgans (Anser albifrons)
De Kolgans is een middelgrote gans met als opvallendste kenmerken een witte zone vanaf de
snavel tot op het voorhoofd en zwarte dwarsvlekken op de buik. Juveniele vogels missen
beide kenmerken. De snavel is volledig roze en de poten oranje. De bovendelen zijn bruin met
smalle, lichte veerranden. Broedvogel van net ten Westen van de Oeral over heel Siberië.
Binnen Europa is er nog een populatie in Groenland. Binnen West-Europa wordt overwinterd
van Duitsland tot Frankrijk, met daarbij het zuidelijk deel van het Verenigd Koninkrijk. Door
een aangepast beheer voor overwinterende ganzen zijn de aantallen de laatste decennia
spectaculair gestegen. Broedvogel van laaglandtoendra, regelmatig dicht bij meren of rivieren.
In de winter zitten ze vooral op graslanden. Er wordt ook wel gefoerageerd op pas ingezaaide
graanculturen en maïsakkers. Zoals de meeste ganzen wordt steeds teruggekeerd naar
traditionele overwinteringsplaatsen. Het is dan ook vrij gemakkelijk om
beschermingsmaatregelen voor deze soorten uit te voeren.

Smient (Anas penelope)
De Smient verblijft het hele jaar door in Nederland, maar vooral van oktober tot maart. Vooral
in zachte winters zijn hier grote aantallen aanwezig. Het merendeel houdt zich op in de
kuststrook en in de natte veenweidegebieden van Noord-Holland en Friesland. Daarnaast
wordt gebruik gemaakt van de polders van Zuid-Holland en Utrecht, de randen van het
IJsselmeer, Markermeer en de grote rivieren. Vooral in het najaar is de soort kustgebonden en
foerageert op zeesla, kweldergrassen en zeekraal. In de loop van de winter wordt meer en
meer gefoerageerd in natte graslanden en neemt het belang van de binnendijkse gebieden en
het rivierengebied toe. Vooral in strenge winters verblijft een groot deel in het Deltagebied.
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De soort maakt overdag gebruik van open water en ondergelopen graslanden om te rusten,
maar in rustige gebieden wordt ook overdag gefoerageerd. De rustplaatsen liggen binnen een
straal van 10 kilometer van de foerageergebieden.

Krakeend (Anas strepera)
De Krakeend komt voor op allerlei zoete of zoute wateren. In augustus bevinden de
belangrijkste pleisterplaatsen zich in Friesland, de Flevopolders, de Biesbosch, de
infiltratiegebieden in de duinen en langs de randen van het IJsselmeergebied. In de winter zijn
vooral het IJsselmeergebied, de noordelijke Delta en het benedenrivierengebied van belang.
Daarnaast worden allerlei wateren in Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en Friesland gebruikt
als pleisterplaats. In de loop van de winter worden de noordelijke gebieden en in strenge
winters ook het IJsselmeer- en rivierengebied grotendeels verlaten. Op de hogere
zandgronden en in het heuvelland van Zuid-Limburg is de soort schaars. Krakeenden zijn
planteneters, die foerageren langs de oevers van de wateren (o.a. op wieren op basaltblokken)
waar ze verblijven.

Wintertaling (Anas crecca)
Onze kleinste grondeleend. Het mannetje is overwegend grijs met kastanjebruine kop en
groen masker. Hij heeft een zwartgele anaalstreek en over de zijkant loopt een horizontale
witte band. Het wijfje is volledig donkerbruin geschelpt. In alle kleden zie je in vlucht een
groene spiegel met daarboven een witte vleugelstreep.
Broedvogel van West- en Noord-Europa tot Oost-Siberië. De Europese vogels overwinteren
van West-Europa tot in Noord-Afrika. Naast open polder-, meersen- en slikgebieden komt de
Wintertaling ’s winters ook in meer beschutte moerassen en moerasbossen voor. Vooral in het
broedseizoen zit hij in meer beschutte, soms kleine moerassen of op rijk begroeide vijvers.
Het is een grondeleend die vaak in de bovenste slijklaag zeeft naar dierlijk voedsel. Hierdoor
is de soort zeer kwetsbaar voor botulisme. Broedgevallen worden doorgaans aan de hand van
aanwezigheid tijdens de broedperiode vastgesteld. De wijfjes met kleine jongen worden
weinig waargenomen door hun verborgen levenswijze.

Wilde Eend (Anas platyrhynchos)
De Wilde Eend heeft een brede voedselkeuze en komt verspreid over heel Nederland voor. Ze
hebben een voorkeur voor waterrijke gebieden met voldoende dekking. Ze schuwen de
nabijheid van de mens niet en zijn ook in het stedelijke gebied, in vijvers en grachten talrijk
(veelal in gezelschap van tamme vogels). In juli en augustus komen grote ruiconcentraties
voor in de Oostvaardersplassen, de Biesbosch, de Dollard en het Deltagebied. In september en
oktober verblijven in het Deltagebied, het IJsselmeergebied en de Waddenzee grote aantallen.
In november nemen ook in het rivierengebied de aantallen sterk toe. In tegenstelling tot veel
andere eendensoorten is de verspreiding van deze soort nauwelijks vorstafhankelijk. Er wordt
vooral gefoerageerd in en rond de pleisterplaatsen, maar ook foerageervluchten van enkele
tientallen kilometers naar geschikte agrarische gebieden (zowel akkerland als grasland) zijn
niet ongewoon.

Instituut voor Natuurbehoud

32

Natuurwaarden waarvoor het gebied is aangemeld

Pijlstaart (Anas acuta)
De winterbiotoop van de Pijlstaart beperkt zich hoofdzakelijk tot de kustgebieden. De soort
komt in het najaar en de winter veel voor op kwelders, slikken, zandplaten en akkerland
(gemaaide graanvelden). In het voorjaar hebben ondiepe zoetwaterplassen en drassige
graslanden de voorkeur. In het najaar beperkt de verspreiding zich grotendeels tot het
Waddengebied, waarna ook de meer zuidelijke gebieden zoals Flevoland en uiteindelijk het
Deltagebied worden gebruikt. In de winter verblijven de grootste aantallen in het Wadden- en
Deltagebied. Kleinere aantallen bevinden zich dan in het IJsselmeergebied en langs de grote
rivieren. In strenge winters neemt het belang van het Deltagebied sterk toe. In het voorjaar
kan de presentie op de ondergelopen uiterwaarden in het rivierengebied sterk toenemen.

Slobeend (Anas clypeata)
De Slobeend is gebonden aan zoet of zout water. In de nazomer komen grote aantallen voor in
het IJsselmeergebied en Zuidelijk Flevoland. Wat later maakt de soort ook veel gebruik van
het Lauwersmeer, het Deltagebied en het rivierengebied. 's Winters en vooral in strenge
winters beperkt het voorkomen zich grotendeels tot het westen en zuidwesten van Nederland,
vooral in Noord- en Zuid-Holland, het Deltagebied en het westelijke rivierengebied. In zachte
winters zijn het oostelijke rivierengebied, Zuid-Flevoland en Friesland eveneens van belang.
De soort foerageert al zwemmend op dierlijk en plantaardig plankton, dat met hun speciaal
gebouwde snavel uit het water wordt gefilterd.

Middelste Zaagbek (Mergus serrator)
De Middelste Zaagbek is als viseter gebonden aan open, zoete of zoute wateren. Belangrijke
pleisterplaatsen zijn het westelijke Waddengebied, het IJsselmeer en het Deltagebied (vooral
Grevelingen en Veerse Meer). In het binnenland zijn de aantallen meestal gering. Langs de
Noordzeekust van de Waddeneilanden, Holland en in de Voordelta worden vooral trekkende
en sporadisch zwemmende exemplaren gezien.

Zwarte Ruiter (Tringa erythropus)
De Zwarte Ruiter heeft een voorkeur voor natte biotopen met een zachte bodem, zoals de
slikrijke gedeelten van de getijdengebieden, ondiepe of onderbemaalde sloten, vloeivelden,
natte graslanden en oevers van rivieren, meren en plassen. Het voorkomen beperkt zich veelal
tot het westen en noorden van het land. Vooral in de Dollard, op het Balgzand, langs de FriesGroningse kust, in het Deltagebied, langs het Lauwersmeer en de Oostvaardersplassen komen
grote aantallen voor. Deze gebieden doen tevens dienst als ruiplaatsen. In veel mindere mate
worden geschikte gebieden in het binnenland gebruikt (voornamelijk het oostelijke
rivierengebied en de zuidelijke Peel). In het getijdengebied foerageert de soort op het
drooggevallen wad op kreeftachtigen, wormen, weekdieren en vis. De rustgebieden bestaan
uit zand- en modderbanken en oevers van meren, rivieren en plassen.
Steenloper (Arenaria interpres)
De Steenloper is een broedvogel van vooral rotsachtige kusten van Scandinavië tot Siberië. In
Nederland komt hij voor als doortrekker en overwinteraar hoewel niet-broedende
overzomeraars en snel terugkerende vogels zorgen voor een continue aanwezigheid van deze
soort in de Nederlandse getijdengebieden. Hij zoekt zijn voedsel dat bestaat uit
ongewervelden en afval zowel op kunstmatige harde substraten als op het slik.
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2.1.17 Zeehond (1365)
Algemene beschrijving
De Gewone zeehond (Phoca vitulina) is ongetwijfeld het meest bekende zeezoogdier uit onze
kustwateren. Binnen de zeehondenfamilie (Phocidae) is het een relatief kleine soort: de
mannetjes worden zo’n 150 tot 200 cm lang en wegen tot 120 kg, terwijl de vrouwtjes
nauwelijks kleiner en lichter zijn. De Gewone zeehond is variabel van kleur, van lichtgrijs tot
donkergrijs met een donkere vlekkentekening. In het water is de natte pels donkerder van
kleur. In tegenstelling tot de Grijze zeehond (Halichoerus grypus) heeft de Gewone zeehond
een ronde kop met een korte snuit en V-vormige neusgaten.
Ecologie
Gewone zeehonden blijven doorgaans dichter bij de kust dan de Grijze zeehonden.
Desondanks trekken ze soms meer dan 100 km de zee op om te foerageren. Een enkele keer
worden ze aangetroffen in riviermondingen en binnenwateren. De dieren rusten bij eb meestal
op zandplaten, die bij vloed onder water lopen. Hoewel de Gewone zeehond in groepen op de
ligplaatsen gezien wordt, is de soort – in tegenstelling tot de Grijze zeehond – niet sociaal
georganiseerd. Elf maanden na de bevruchting wordt aan het begin van de zomer (juni-juli)
één jong geboren, dat vrijwel direct kan zwemmen; dit laatste is een aanpassing aan het
getijdenmilieu. Het jong wordt bijna een maand gezoogd waarin het snel opvet (van circa 10
naar 25 kg). Tegen het einde van de zoogtijd paren de volwassen zeehonden in zee. De
Gewone zeehond zoekt zijn voedsel in de kustwateren en verder op zee. De soort voedt zich
met uiteenlopende soorten vis, zoals Bot (Platychthys flesus), Tong (Solea solea), Haring
(Clupea harengus), Kabeljauw (Gadus morhua), Wijting (Merlangius merlangus) en
Zandspiering (Ammodytidae).
Van het aquatische habitat is veel minder bekend. Hoewel de dieren het grootste deel van hun
leven in het water doorbrengen, is dit deel van hun habitat nauwelijks beschermd. Gewone
zeehonden paren onderwater, foerageren op verschillende aquatische organismen, vooral vis.
Door gebrek aan gegevens zijn paaigebieden, foerageergebieden en migratieroutes nog niet
geïdentificeerd. Nieuwe zendertechnieken maken steeds meer mogelijk op dit gebied. De
huidige kennis over het gebruik van de Waddenzee, Noordzee en Deltagebied is vooralsnog
beperkt tot het rustgedrag (haul-out) op de zandbanken en de beschrijving van trek- en
duikgedrag van individuele dieren. Er is nog veel aanvullend onderzoek nodig voordat
ecologische vereisten van het aquatisch leefgebied kunnen worden gedefinieerd.
Verspreiding
De Gewone zeehond komt in alle gematigde wateren voor in het noordelijk halfrond. Het is
daarmee een van de wijdst verspreid voorkomende soorten zeehond. Er worden vijf
ondersoorten onderscheiden. De metapopulatie in het oostelijk deel van de Atlantische oceaan
behoort tot de ondersoort vitulina. Het verspreidingsgebied strekt zich uit van Spitsbergen,
Moermansk en IJsland, de Britse eilanden, Ierland en het zuidwestelijk deel van de Oostzee,
langs de Noordzeekust tot in Bretagne. De dieren in Nederland maken deel uit van de
zogenaamde Waddenzeepopulatie die zich bevindt tussen Esbjerg (Denemarken) en Den
Helder. In het Deltagebied bevindt zich ook een groep zeehonden die door een gebrek aan
geboortes afhankelijk is van migrerende dieren uit de gebieden eromheen, met name uit de
Waddenzee. Met behulp van de jachtstatistieken is geschat dat rond 1900 in de Nederlandse
Waddenzee circa 7.000 tot 16.000 dieren voorkwamen en in het Deltagebied 6.000 tot 11.000.
Jacht, vervuiling en verandering van hun habitat waren de soort bijna fataal: in de jaren 1970
en 1980 waren er nog maar enkele honderden dieren in de Waddenzee terwijl er nog maar een
tiental in de Delta geteld werd. Ondanks de epidemie van het Phocine distemper virus (PDV)
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in 1988, is de populatie goed hersteld. In 2002 is wederom een PDV-epidemie uitgebroken,
waaraan circa 50 procent van de zeehonden is gestorven.

2.2

Locatie van habitattypen en soorten in het gebied

2.2.1

Estuaria

Het habitattype ‘estuaria’ is overkoepelend en betreft dus het volledige studiegebied.
Kenmerkende ecotopen zijn de geulen, ondiepwatergebieden, slikken, platen en schorren die
de ondersteunende habitats vormen voor een aantal kenmerkende en indicatieve schakels in
het voedselweb (zie 2.1.1).
Phytoplankton vormt de basis van het pelagiaal voedselweb en is in principe overal
aanwezig in de geul. Cruciaal voor een goede populatie ontwikkeling zijn het lichtklimaat in
het water en de hoeveelheid en verhouding van aanwezige nutriënten. Momenteel is
phytoplankton licht gelimiteerd in de Westerschelde.
Bodemdieren
Macrobenthos (macroscopische bodemdieren, > 1mm) vormt een centrale schakel binnen het
estuariene voedselweb. Het is een voedselbron voor crustacea, vissen, vogels en de mens. Het
macrobenthos vervult een belangrijke rol in de systeemdynamiek (structureel en functioneel)
van estuaria.
In het Schelde-estuarium worden wat bodemdiergemeenschappen betreft een viertal
levensgemeenschappen onderscheiden. Een eerste gemeenschap wordt gekenmerkt door de
mobiele Arthropoda Bathyporeia spec. De armste monsterpunten van deze gemeenschap
bestaan enkel uit epibentische soorten behorend tot de Mysidacea. Andere typische soorten
voor deze levensgemeenschap zijn Haustorius arenarius en Eurydice pulchra. Annelida zijn
zeldzaam en Mollusca zeer zeldzaam. Het is een zeer soortenarme levensgemeenschap en
zowel de gemiddelde dichtheid als de gemiddelde biomassa zijn zeer laag. Deze
levensgemeenschap is de meest voorkomende in de sublittorale zone, terwijl hij in de littorale
zone slechts in beperkte mate voorkomt. Hij komt verspreid over het gehele studiegebied
voor, met een optimum in de brakke zone ter hoogte van het Valkenisse-gebied. Deze
levensgemeenschap is geassocieerd met een zandige, goed gesorteerde bodem met een laag
slibgehalte.
De tweede levensgemeenschap wordt gekenmerkt door een dominantie van sessiele Annelida
en Arthropoda. De belangrijkste soorten zijn de Annelida Heteromastus filiformis, Nereis
diversicolor, Pygospio elegans en Capitella capitata en de Arthropoda Corophium sp.. De
enige belangrijke mollusk is Macoma balthica. Het is een relatief soortenrijke
levensgemeenschap met een zeer hoge gemiddelde dichtheid en relatief hoge biomassa. Deze
levensgemeenschap komt met name voor in de brakke zone en is het meest voorkomend in de
littorale zone, hoewel hij ook in de sublittorale zone aangetroffen wordt. Deze levensgemeenschap is geassocieerd met een fijn, slibrijk en slecht gesorteerd sediment.
De derde levensgemeenschap wordt gekenmerkt door een dominantie van sessiele Annelida
en Mollusca. De belangrijkste soorten zijn de Annelida Pygospio elegans, Heteromastus
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filiformis, Tharyx marioni, Nephtys hombergii, Eteone longa, en de Molluscen Macoma
balthica en Cerastoderma edule. Het is een zeer soortenrijke levensgemeenschap met een zeer
hoge gemiddelde dichtheid en biomassa. Deze levensgemeenschap wordt met name gevonden
in de mariene en mariene overgangszone en is het meest voorkomend in de littorale zone. In
de sublittorale zone komt hij voor op ondiepe plaatsen grenzend aan platen (Hooge Platen) en
slikken. Deze levensgemeenschap is geassocieerd met fijne sedimenten met een relatief hoog
slibgehalte.
De vierde levensgemeenschap wordt gekenmerkt door een dominantie van over het algemeen
mobiele Annelida. De belangrijkste soorten zijn Nephtys cirrosa, Magelona papillicornis,
Spio sp., Scolelepis squamata en Nephtys longosetosa. Arthropoda zijn minder algemeen
(Mysidacea) in deze gemeenschap en Mollusca komen er nagenoeg niet in voor. Het is een
relatief soortenarme levensgemeenschap met een lage gemiddelde dichtheid en biomassa.
Deze levensgemeenschap treft men vooral aan in de mariene en mariene overgangszone en is
typisch voor de diepe sublittorale zone. Deze levensgemeenschap is geassocieerd met zeer
zandige sedimenten met een zeer laag slibgehalte (AQUASENSE, 2004).
Verder wordt voor de verspreiding van de bodemdieren in de Westerschelde verwezen naar
paragraaf 2.3.1.
Vis en garnaal
De Westerschelde is een zeer geschikt gebied voor jonge vis en garnalen. Vooral in het
mesohaliene gebied, dit is het deel tussen Hansweert en de Belgisch-Nederlandse grens,
komen hoge dichtheden aan bodemvissen en garnalen voor. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door de grote hoeveelheden detritus in deze zone. Hoewel de biomassa hoog is, is
de biodiversiteit over het algemeen vrij laag in deze brakke zone. In de mariene zone van de
Westerschelde, het deel van Hansweert stroomafwaarts naar de monding, is de biodiversiteit
hoger, terwijl de dichtheden en biomassa’s laag zijn. Vissen gebruiken de Westerschelde voor
verschillende doelen. Zo is er de groep die de Westerschelde als kraamkamer (geboortegrond)
en/of kinderkamer (foerageren, schuilfunctie) gebruiken, zij verblijven doorgaans slechts een
gedeelte van hun leven in het estuarium. Vaak verlaten deze als 1 of 2-jarigen het estuarium.
Er zijn ook soorten die hun hele leven in de Westerschelde verblijven; hiervan is er nog een
groep die buiten de Westerschelde kuit schiet. Tabel 2.4 geeft het voorkomen van het aantal
soorten vissen en garnalen in de Westerschelde in de periode januari 1988 tot december 1989.
Tabel 2.4: Aantallen soorten vissen en garnalen in de Westerschelde in de periode van januari 1988 tot
december 1989.

Ondiepe getijdegebieden herbergen belangrijke hoeveelheden vooral jonge garnalen wat een
gevolg is van het overvloedige en gevarieerde voedselaanbod in die gebieden. Dieper water
kan ook een belangrijke kinderkamerfunctie hebben als hier, door instroom van nutriëntenrijk
rivierwater, een voldoende groot voedsel aanbod wordt gecreëerd. De Westerschelde is een
estuarium waar een zoet-zoutgradiënt aanwezig is. Op de scheiding zoet/zout treedt sterfte op
van plankton, wat een verhoging van het organisch detritus tot gevolg heeft. Hierop predeert
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de aasgarnaal. Op deze plekken zullen dus veel aasgarnalen voorkomen, waarop weer vissen
prederen. Op deze grens zal men dus meer garnaal en meer vis aantreffen. Het hyperbenthos,
Mysideae, amphipoden en jonge garnalen, hebben een zeer gevarieerd dieet en zijn een
belangrijke schakel in op detritus gebaseerde voedselketens. Hun grootte (> 1 mm) ligt tussen
die van zooplankton en vis. Bijna alle estuariene vis predeert op deze groep.

2.2.2

Schor- en duintypes

Op basis van de recentste vegetatiekaart van de Westerschelde (KOPPEJAN 2000) en het Zwin
(KOPPEJAN & VAN GENNIP 2003) is de spreiding van de verschillende habitattypes geschetst.
Bij de opmaak van de vegetatiekaarten is echter een landschapsgeleide methodiek gehanteerd
waarbij de hiërarchische landschappelijke opbouw van het gebied wordt gebruikt om de
eenheden af te bakenen. Binnen elke landschappelijke eenheid komen echter vaak
verschillende vegetatietypes en bijgevolg ook habitattypes voor. Bijgevolg is het niet
mogelijk om de exacte verspreiding van de habitattypes te geven op basis van de
vegetatiekaart. In de begeleidende tekst van de vegetatiekaarten is wel weergegeven welke
vegetatietypes er voorkomen op de verschillende schorren. Gezien deze vegetatietypes
(syntaxa) te koppelen zijn aan habitattypes kan toch een afgeleide spreiding worden gegeven
van de habitattypes over de verschillende schorren, wat weergegeven is in tabel 2.5.
SCHAMINÉE & STORTELDER (2001) en WEEDA et al. (2000, 2003, 2005) geven echter
gelokaliseerde vegetatieopnames per vegetatietype. Bijgevolg is per habitattype een
verspreidingskaart gegeven van de syntaxa die onder de verschillende habitattypes
ressorteren.
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Tabel 2.5: Verspreiding habitattypes over de verschillende deelgebieden.
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X
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X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

Elymetalia arenarii
Elymo-Ammophiletum

X
X
X

Cladonia-Koelerietalia

X
X

X
X

X
X
X

X

2130

X
Antropogeen
Arrhenatherion elatioris
Atriplicetum littoralis
Rest
RG Elymus repens-[Lolio-Potentillion anserinae]
RG Lolium perenne-[Lolio-Potentillion anserinae]
Slik
Trifolio fragiferi-Agrostietum stoloniferae
Trifolio fragiferi-Agrostietum stoloniferae centaurieteosum
Typho-Phragmitetum

X

X
X

X

X

X
X
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2120

overige

Baalhoek

Schor bij Bath

Honkenyo-Agropyretum juncei
RG Honkenya peploides-[Salsola-Honkenyion/Ammophilion arenariae]

Appelzak

Schor bij Waarde

2110

Knuitershoek

Zuidgors

Armerio-Festucetum
Artemisietum maritimae
Atriplici-elytrigietum pungentis
Halimionetum portulacoides
Juncetum gerardii
Plantagini-Limonietum
Puccinellietum maritimae
RG Agrostis stolonifera-Glaux maritimus-[Asteretea tripolii]
RG Aster tripolium-[Puccinellion maritimae]
RG Juncus maritimus-[Armerion maritimae]
RG Scirpus maritimus-[Asteretea tripolii]
RG Spergularia maritima-[Puccinellion maritimae]
RG Spergularia salina-[Puccinellio-Spegularion salinae]
RG Triglochin maritima-[Asteretea tripolii]

Hellegatspolder

Paulinapolder

1330

Biezelingsche Ham

Hoofdplaat

Spartinion

Schor bij Baarland
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X

X

1320

Hooge Springer

Kaloot
X

X
X

Zosterion

Sagino maritimae-Cochlerietum danicae juncetosum
Sagino maritimae-Cochlerietum danicae sedetosum
Thero-Salicornion

Sloehaven
X

1160

1310

OOST

X
X
X
X
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Verdronken Zwarte Polder

Zwin
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X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
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X
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X
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X
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X

X

X
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X
X
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2.2.2.1

Eénjarige pioniersvegetaties met Salicornia sp.

De verspreiding van het habitattype binnen het gebied is gebaseerd op de verspreiding van
vegetatieopnames die behoren tot één van de vijf samenstellende associaties, exclusief de
twee zoete subassociaties (epilobietosum en samoletosum) (SCHAMINÉE & STORTELDER 2001;
WEEDA et al., 2003). Hierbij zijn enkel vegetatieopnames, waarnemingen en schattingen van
na 1975 in rekening gebracht.
- Vegetatieopnames van het Salicornietum dolichostachyae zijn bekend van Rammekenshoek,
het schor bij Hoofdplaat, het Paulinaschor, Baalhoek, het schor bij Bath, het Verdronken Land
van Saeftinghe, het Sieperdaschor en ten westen van Ellewoutsdijk (Figuur 2.1).

Figuur 2.1: Ruimtelijke spreiding van de vegetatieopnames behorend tot het Salicornietum dolichostachyae
(naar SCHAMINÉE & STORTELDER 2001; WEEDA et al. 2003).
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- Opnames die gemaakt zijn na 1975 in vegetaties die tot het Salicornietum brachystachyae
behoren situeren zich ter hoogte van het Sieperdaschor, Paulinaschor, de Verdronken Zwarte
polder, het Zwin, Rammekenshoek, de Kaloot en ten westen van Ellewoutsdijk (Figuur 2.2).
Los daarvan is de associatie ook binnendijks aangetroffen in het Koegat.

Figuur 2.2: Ruimtelijke spreiding van de vegetatieopnames behorend tot het Salicornietum brachystachyae
(naar SCHAMINÉE & STORTELDER 2001; WEEDA et al. 2003).

- Van het Suaedetum maritimae zijn vegetatieopnames gemaakt op Baalhoek, op het Schor
van Baarland, de Zuidgors, het Zwin en in de Verdronken Zwarte polder (Figuur 2.3).

Figuur2.3: Ruimtelijke spreiding van de vegetatieopnames behorend tot het Suaedetum maritimae (naar
SCHAMINÉE & STORTELDER 2001; WEEDA et al., 2003).

De verspreiding van het Sagino maritimae-Cochlearietum danicae is vrij beperkt (Figuur 2.4).
Er zijn enkel opnames bekend van de Verdronken Zwarte polder, van uit de omgeving van
Breskens en van uit het Zwin. In het oostelijk deel van het estuarium zijn geen plaatsen
bekend.
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Figuur 2.4: Ruimtelijke spreiding van de vegetatieopnames behorend tot het Sagino maritimae-Cochlearietum
danicae (naar SCHAMINÉE & STORTELDER 2001; WEEDA et al., 2003).

- De verspreidingskaart van vegetatieopnames die tot het Centaurio-Saginetum behoren geeft
aan dat dit binnen de omgeving van de Westerschelde niet voorkomt (Figuur 2.5).

Figuur 2.5: Ruimtelijke spreiding van de vegetatieopnames behorend tot het Centaurio-Saginetum (naar
SCHAMINÉE & STORTELDER 2001; WEEDA et al., 2003).

Op basis van de verschillende verspreidingskaartjes kan men stellen dat de associaties van het
Thero-Salicornion een gelijkaardige spreiding kennen binnen het Westerschelde-estuarium.
De associaties van het Saginion maritimae daarentegen komen beperkt voor in het meest
stroomafwaartse gedeelte van het estuarium.
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2.2.2.2

Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae)

Slijkgrasvegetaties kennen langsheen de Westerschelde een algemene, maar versnipperde
verspreiding. Ten westen van Breskens en Vlissingen zijn ze beperkt tot de Verdronken
Zwarte Polder en het Zwin (Figuur 2.6).

Figuur2.6: Ruimtelijke spreiding van de vegetatieopnames en waarnemingen behorend tot Spartinion (naar
SCHAMINÉE & STORTELDER 2001; WEEDA et al. 2003)

2.2.2.3

Atlantische schorren

Langs de Westerschelde komt bijna 2300 ha hooggelegen schor voor, waarvan ongeveer 250
ha beweid schor en 80 ha rietschor. De rest behoort tot de verbonden of rompgemeenschappen
van de Glauco-Puccinellietalia maritimae. Het Puccinellion maritimae beslaat daarbij iets
meer dan 600 ha, het Armerion maritimae bijna 850 ha. De overige oppervlakte wordt
ingenomen door rompgemeenschappen, vooral Scirpus maritimus (bijna 600 ha). De
verhouding tussen deze verschillende types wijst erop dat de successie van het schor op de
meeste plaatsen vrij ver gevorderd is. Dit komt nog veel sterker naar voor uit het feit dat de
oppervlakte hooggelegen schor meer dan het tienvoudige van de oppervlakte laaggelegen
schor (habitattype 1320) bedraagt, en in totaal 85% van de oppervlakte aan slik en schor
bedekt. Ook de monitoring van sedimentatie (MOVE rapportage) op de schorren geeft aan dat
de wijze van aanslibbing typisch is voor vergevorderd type schor.
Ruimtelijk is het habitattype zeer heterogeen verspreid over het estuarium. Meer dan 95% van
het areaal situeert zich in het oostelijke, brakke, deel van het estuarium, met het Verdronken
Land van Saeftinghe. Dit is duidelijk zichtbaar op onderstaande verspreidingskaart (Figuur
2.7).
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Figuur 2.7: Verspreiding van de slik- en schorgebieden in de Westerschelde.

Door de zout-brak gradiënt over het estuarium komen echter belangrijke vegetatieverschillen
voor tussen west en oost. Zo komt de associatie Halimionetum portulacoidis vooral in het
westen voor, met Paulinaschor en Zuidgors als belangrijke groeiplaatsen. Van de associatie
Plantagini-Limonietum zijn na 1975 nog opnames gemaakt aan Zuidgors, doch volgens de
recentse kartering is ze nu beperkt tot het Zwin. Dit geeft aan dat de westelijke schorren op
zich belangrijk zijn, onafhankelijk van hun kleine oppervlakte. De verspreiding van de
voornaamste vegetatietypes van de Atlantische schorren is weergegeven op de kaarten van
figuur 2.8-2.16. Daarnaast kan de spreiding ook nagegaan worden in tabel 2.5, waarin voor de
verschillende vegetatietypes het voorkomen op de verschillende slik en schor gebieden wordt
weergegeven.

Figuur 2.8: Verspreiding van het Puccinellietum maritimae (naar SCHAMINÉE & STORTELDER 2001; WEEDA et
al., 2003).
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Figuur 2.9: Verspreiding van het Plantagini-Limonietum (naar SCHAMINÉE & STORTELDER 2001; WEEDA et al.,
2003).

Figuur 2.11: Verspreiding van het Puccinellio-Spergularion salinae (naar SCHAMINÉE & STORTELDER 2001;
WEEDA et al., 2003).
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Figuur 2.12:. Verspreiding van het Artemisietum maritimae (naar SCHAMINÉE & STORTELDER 2001; WEEDA et
al. 2003).

Figuur 2.14: Verspreiding van de RG Scirpus maritimus-[Asteretea tripolii] (naar SCHAMINÉE & STORTELDER
2001; WEEDA et al., 2003).
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Figuur 2.15: Verspreiding van de RG Triglochin maritima-[Asteretea tripolii] (naar SCHAMINÉE & STORTELDER
2001; WEEDA et al., 2003).

Figuur 2.16:. Verspreiding van de RG Aster Tripolium-[Puccinellion maritimae] (naar SCHAMINÉE &
STORTELDER 2001; WEEDA et al. 2003).
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2.2.2.4

Duinen

Voor de speciale beschermingszone Westerschelde zijn geen prioritaire habitats aangemeld.
Er komen ook relatief weinig duintypes voor in het gebied. Bij de meeste “duin”-achtige
begroeiingen gaat het dan nog om opgespoten terrein, in een enkel geval gaat het om
natuurlijke vegetaties (bijvoorbeeld Kaloot).
Bij Kaloot worden de zilte vegetaties aan de zeezijde door een duincomplex van het type
embryonale wandelende duinen (type 2110) afgesloten. In de zeereep vindt nog vorming van
stuifduintjes plaats; hier en daar komen in die zone vegetaties voor waarin Zeepostelein
domineert. Op een aantal plaatsen is op het vloedmerk de zeldzame Gelobde melde (Atriplex
laciniata) aangetroffen (Rode lijst 3).
Sinds de inundering van de Verdronken Zwarte Polder in 1802 is hier duinvorming
opgetreden door afzetting van zand op een kleilaag. Hier komen dan ook karakteristieke
duinvegetaties voor (Blauwe zeedistel, Zeewinde, Zeepostelein en Winterpostelein). Duinen
van het type embryonaal wandelende duinen en Duindoorstruweel komen hier voor. Bij de
overgang van duinen naar strand komen zogenaamde vloedmerkplanten voor (Gelobde melde,
Kustmelde en Strandbiet).
Verder wordt op de Hooge Platen ter hoogte van de Hoofdplaat actief geprobeerd het gebied
te fixeren en duinvorming te stimuleren. Op de lage stuifduintjes komt een begroeiing voor
met veel Strandkweek en Helm. Daartussen komt een lagere, kruidachtige vegetatie voor met
dominantie van Zeeraket, met daarnaast veel Spiesmelde en Schorrekruid.
Grenzend aan Rammekenshoek liggen de Rammekensduinen, een voormalig slibdepot en het
belendend duingebied. Dit gebied van ongeveer tien hectare, is in 2000 ingericht. Er is een
strandvlakte met loopduinen en duinvalleien.
Het habitattype grijze duinen is aangemeld voor het habitatrichtlijngebied het Zwin.
Hieronder wordt voor enkele verbonden en associaties de verspreiding van gekende
vegetatieopnames sinds 1975 gegeven. Deze wordt aangevuld met bijkomende informatie van
waarnemingen en een schatting van de verspreiding.
- Vegetatieopnames van het Biestarwegrasverbond (Agropyro-Honkenyion peploidis),
behorende tot het type embryonaal wandelende duinen, zijn gekend van Kaloot, de
Verdronken Zwarte Polder, het Zwin en ter hoogte van Breskens (Figuur 2.17).
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Figuur 2.17: Verspreiding Agropyro-Honkenyion peploidis (vegetatieopnames, waarnemingen en schatting)
(habitattype embryonaal wandelende duinen) (naar SCHAMINÉE & STORTELDER 2001; WEEDA et al., 2003).

- Van het Ammophilion arenariae of het Helmverbond zijn vegetatieopnames gemaakt in de
Kaloot, ter hoogte van Breskens, aan Nolledijk (Vlissingen), aan Cadzand-Bad en het Zwin
(Figuur 2.18).

Figuur 2.18: Verspreiding Ammophilion arenariae (vegetatieopnames, waarnemingen en schatting) (habittatype
witte duinen) (naar SCHAMINÉE & STORTELDER 2001; WEEDA et al., 2003).

- Van het Duindoornverbond (Berberidion vulgaris) zijn in het Westerschelde-gebied enkel
vegetatieopnames gekend ter hoogte van de Verdronken Zwarte Polder (Figuur 2.19).
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Figuur 2.19: Verspreiding Berberidion vulgaris (vegetatieopnames, waarnemingen en schatting) (habitattype
duinen met duindoorn) (naar SCHAMINÉE & STORTELDER 2001; WEEDA et al., 2005).

- Het habitattype Grijze duinen behoort tot een zestal plantensociologische verbonden (zie
paragraaf 2.1.9). In onderstaande figuur 2.20 wordt de verspreiding van deze verbonden in
één figuur weergegeven om een idee te krijgen van de verspreiding van het type. Binnen de
door de habitatrichtlijn beschermde gebieden komt het type zoals eerder gezegd enkel voor in
het Zwin.

Figuur 2.20: Verspreiding van zes verbonden aangetroffen in het habitattype Grijze duinen (vegetatieopnames,
waarnemingen en schatting). (naar SCHAMINÉE & STORTELDER, 2001; WEEDA et al., 2003).

- Het habitattype Vochtige duinvalleien telt soorten uit dertien plantensociologische
verbonden (zie paragraaf 2.1.8). De verspreiding van deze verbonden wordt in figuur 2.21
weergegeven. Vochtige duinvalleien komen voor aan het Zwin en ter hoogte van de
Hoofdplaat.
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Figuur 2.21: Verspreiding dertien verbonden aangetroffen in het habitattype Vochtige duinvalleien
(vegetatieopnames, waarnemingen en schatting). (naar SCHAMINÉE & STORTELDER, 2001; WEEDA et al., 2000,
2003).

2.2.3

Groenknolorchis

In 2001 werd door ODÉ & BOLIER (2003) onderzoek gedaan naar het recente voorkomen van
Groenknolorchis in Nederland. Aan de kust is de soort beperkt tot de jonge, natte
duinvalleien, afgesnoerde strandvlakten en ontziltende zandplaten in voormalig
getijdengebied. In het habitatrichtlijngebied Westerschelde komt ze binnendijks voor ter
hoogte van Hoofdplaat (Figuur 2.22).

Figuur 2.22: Ruimtelijke spreiding van de vegetatieopnames, waarnemingen en schatting, behorend tot het
Caricion davallianae (naar SCHAMINÉE & STORTELDER 2001; WEEDA et al., 2000).
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2.2.4

Nauwe korfslak

Recent geïnventariseerde populaties zijn gekend van de Verdronken Zwarte Polder. De soort
is ook aangemeld voor het Zwin.

2.2.5

Kamsalamander

De kamsalamander komt voor in het Habitatrichtlijngebied het Zwin.
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Figuur 2.23:. Verspreiding van de Kamsalamander (per kilometerhok) in Nederland over de periode 1992-2003.
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2.2.6

Zeeprik

De Zeeprik gebruikt de Westerschelde als doortrekgebied op weg naar geschikte paaiplaatsen
meer stroomopwaarts. Hij kan dus in principe overal in het gebied aangetroffen worden, zij
het zeer sporadisch. De trek vindt vooral plaats in april-mei. Hij is frequenter aan te treffen in
het westelijk deel, waar de zuurstofhuishouding beter is maar waar wellicht ook meer
individuen het volwassen deel van hun levenscyclus doorbrengen. In de Westerschelde zijn
geen gekende paaiplaatsen.

2.2.7

Rivierprik

Ook de rivierprik gebruikt het gebied vooral als doortrekroute naar de paaigebieden hogerop
de rivier en kan in principe dus in het hele gebied aangetroffen worden. De rivierprik is wel
een stuk algemener dan de zeeprik. Over de voortplantingsplaatsen is weinig bekend. De soort
wordt de laatste jaren relatief veel gevangen op de bovenloop van de Schelde, wat erop wijst
dat de Westerschelde goed functioneert als doortrekgebied. Het westelijk deel fungeert
wellicht ook als leefgebied voor een deel van de volwassen populatie. De volwassen prikken
trekken de rivieren op van oktober tot december, wat dan ook de periode is dat ze meest
worden aangetroffen (BUYSSE et al., 2004).

2.2.8

Fint

De Fint wordt aangetroffen in het gebied van mei tot september. Het oostelijk deel van het
beschouwde gebied is zowat de grens tot waar de Fint kan waargenomen worden op de
Schelde. Verderop zijn de zuurstofconcentraties te laag. Ook voor de Fint geldt dat hij meer
voorkomt in het westelijk dan in het oostelijk deel van het gebied. Aangezien de paaiplaatsen
hogerop niet bereikbaar zijn (ook al zijn ze waarschijnlijk nog steeds geschikt) is de functie
als doortrekgebied beperkt. Er zijn geen gekende paaiplaatsen in de Westerschelde. De
vroegere paaiplaatsen lagen ter hoogte van de monding van de Rupel en de Dender en op de
bovenlopen van Nete. De jonge finten die in de Schelde gevangen worden zijn afkomstig van
paaiplaatsen in de Thames.
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2.2.9

Vogels

Dankzij de aanwezigheid van grote oppervlakken foerageergebied in de vorm van slikken,
platen en schorren, en de strategische ligging op de Oost-Atlantische trekroute, is de
Westerschelde van grote betekenis voor doortrekkende en overwinterende watervogels. De
hoogste aantallen vogels (ruim 200.000) zijn aanwezig in de maanden november-januari. De
Westerschelde is van internationale betekenis voor veertien soorten watervogels. Het
Westerscheldegebied is aangewezen in het kader van de EU-Vogelrichtlijn en is ook
aangemeld voor de EU-Habitatrichtlijn, terwijl delen (o.a. Saeftinghe) zijn aangewezen als
beschermd natuurmonument onder de Natuurbeschermingswet. Naast soorten die
hoofdzakelijk foerageren op de schorren (Grauwe Gans, Pijlstaart en Smient) zijn vooral
steltlopers die foerageren op slikken en platen, van internationale betekenis.
Kustbroedvogels (Kluut, plevieren, meeuwen en sterns) zijn karakteristieke bewoners van
dynamische kustgebieden. Door het verdwijnen van de dynamiek zijn veel van de
broedplaatsen de afgelopen decennia ongeschikt geworden voor deze vogels: de begroeiing
nam toe en grondpredatoren vestigden zich. Weer andere broedgebieden (stranden) hebben
door de intensivering van de recreatie hun functie als broedplaats vrijwel geheel verloren. Eén
van de weinige resterende ‘natuurlijke’ broedplaatsen voor kustbroedvogels in een
getijdengebied is gesitueerd op het hoogste deel van de Hooge Platen (‘De Bol’). Dit gebied is
vooral van belang voor de Grote Stern, Visdief en Dwergstern. Verder is het estuarium van
belang al ruigebied (voornamelijk voor de Bergeend, Figuur 2.24).

Figuur 2.24:. Verspreiding en aantallen van de Bergeend in de Westerschelde.
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Tabel 2.6: Verspreiding van de vogelsoorten over het Vogelrichtlijngebied.
Soort
Verspreiding in Westerschelde
Vogelsoorten die in drempeloverschrijdend aantal voorkomen
Ganzen benutten onder meer de Hooge Platen, Zuidgors en de Platen van
Valkenisse als slaapplaats. Voor de Grauwe Gans is het Verdronken Land van
Saeftinghe het belangrijkste overwinteringsgebied in West-Europa met regelmatig
Grauwe gans
meer dan 18% van de populatie.
Het gebied fungeert als belangrijk ruigebied voor de Bergeend : wateren rond
Hooge Platen en in oostelijk deel ter hoogte van het Verdronken Land van
Saeftinge en bij Ossenisse. Het is voor deze ruiconcentraties dat het gebied
Bergeend
aangemeld werd.
1
Scholekster
In het Verdronken Land van Saeftinge broeden meer dan 400 koppels (2004).
Kluut
Zie tabel kustbroedvogels 2004.
Bontbekplevier
Zie tabel kustbroedvogels 2004
1
Zilverplevier
1
Kanoetstrandloper
1
Drieteenstrandloper
1
Bonte strandloper
1
Grutto
1
Wulp
1
Als broedvogel vallen vooral de meer dan 1500 broedpaar (2004) in het
Verdronken Land van Saeftinge op.
Tureluur

1

Zie tabel kustbroedvogels 2004. Het voorkomen van de Grote Stern, foerageeren broedgebieden, beperkt zich tot de westelijke helft van de Westerschelde.
Deze zijn voornamelijk gelegen op en rond de Hooge Platen.
Grote stern
Visdief
Zie tabel kustbroedvogels 2004
Zie tabel kustbroedvogels 2004. Het voorkomen van de Dwergtern beperkt zich
Dwergstern
tot de westelijke helft van de Westerschelde.
Vogelsoorten die in behoorlijk aantal voorkomen
Een degelijke broedpopulatie (27 koppels in 2004), net zoals een omvangrijke
slaapplaats (> 100 exemplaren) bevindt zich in het Verdronken Land van
Saeftinge.
Bruine kiekendief
Het Verdronken Land van Saeftinge is een belangrijk broedgebied en
Porseleinhoen
foerageergebied voor doortrekkende vogels.
Strandplevier
Zie tabel kustbroedvogels 2004
Zwartkopmeeuw
Zie tabel kustbroedvogels 2004
Het leeuwendeel van de Kleine Zilverreigers in het estuarium wordt geteld in het
Kleine zilverreiger
Verdronken Land van Saeftinge.
In het zomerhalfjaar worden hoge aantallen voor deze soort geteld in het
Verdronken Land van Saeftinge.
Lepelaar
De Slechtvalk is vooral in het winterhalfjaar aanwezig in alle gebieden met veel
Slechtvalk
prooien.
1
In het Verdronken Land van Saeftinge en omgevende polders worden eveneens
Goudplevier
hoge aantallen van de Goudplevier geteld.
De broedvogelpopulatie in het verdronken Land van Saeftinge overstijgt bijna
jaarlijks de 400 broedparen. Elders komen in de buitendijkse schorren lagere
aantallen voor.
Blauwborst
Trekkende vogelsoorten waarvoor het gebied van betekenis is als overwinteringsgebied en/of
rustplaats
De Fuut wordt in het winterseizoen vooral aangetroffen nabij Saeftinge en ten
Fuut
zuiden van de Hooge Platen.
Aalscholver
Deze soort komt in het Zwin in behoorlijk aantal voor.
Het Verdronken Land van Saeftinge is een belangrijke slaapplaats voor deze
Kleine zwaan
soort.
Het Verdronken Land van Saeftinge is een belangrijke slaapplaats voor deze
Kolgans
soort.
Deze soort broedt in klein aantal in het verdronken Land van Saeftinge. Het
Kleine Mantelmeeuw broedaantal overstijgt zelden 50 paar.

De Westerschelde is naast de Oosterschelde de belangrijkste pleisterplaats voor doortrekkende en
overwinterende steltlopers in het Deltagebied. De Hooge Platen, Inlaag 1887 bij Ellewoutsdijk en de schorren
vormen belangrijke hoogwatervluchtplaatsen binnen het gebied.
2
De zwemeenden pleisteren met name in de omgeving van Saeftinghe, Hellegatsschor en Paulinaschor.
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2.2.10 Zeehond
Tweederde van alle Gewone Zeehonden die in de jaren negentig in de Westerschelde werden
geteld, werd aangetroffen op de Platen van Valkenisse/Zimmermangeul. De overige werden
gezien op de Rug van Baarland (13%), de Lage Springer (9%), de Plaat van Ossenisse (5%),
de Hooge Platen (3%), de Hooge Springer (2%), de Middelplaat (2%) en bij het
Konijnenschor (0,3%) (Figuur 2.25). In het seizoen 2002/2003 waren de belangrijkste
gebieden in de Westerschelde de Platen van Valkenisse/Zimmermangeul (40%), de Rug van
Baarland (19%) en de Hooge Platen (16%). Volgens Jean Maebe foerageert een kleine groep
Gewone Zeehonden tijdens hoogwater regelmatig aan de rand van Saeftinghe.
Op 12 juli 1994 spoelde een zeer jonge Gewone zeehond (‘huiler’) aan tussen Waarde en
Kruiningen. Dit vormde het eerste bewijs dat er sinds vele jaren weer jongen werden geboren
in de Westerschelde. Sindsdien wordt jaarlijks een klein aantal jongen geboren, vrijwel
uitsluitend op de Platen van Valkenisse (Zimmermangeul) en op de Molenplaat (MEININGER
et al., 2003).

Figuur 2.25: Maximum aantal Gewone zeehonden per ligplaats in de Westerschelde tijdens tellingen 1995-2003
(MEININGER et al., 2003).

2.3
2.3.1

Inschatting omvang populaties
Estuaria

Bodemdieren
Hoewel bodemdierbiomassa’s grote fluctuaties vertonen in tijd en ruimte, wordt getracht hier
een inschatting te maken van de omvang van de populaties. Hiervoor werd gebruik gemaakt
van de bodemfauna-biomonitoringsgegevens van het RIKZ die in de jaren 1990-1995 zijn
verzameld.
De bodemdierbiomassa in de Westerschelde is relatief laag (gemiddeld 7 g AFDW m-2)
vergeleken met andere watersystemen zoals Grevelingenmeer, Oosterschelde en Veerse Meer.
Deze hoog productieve systemen herbergen echter grote populaties filterfeeders, een groep
die momenteel sterk ondervertegenwoordigd is in de Westerschelde. Door o.a. de hoge
stroomsnelheden vindt die er weinig vestigingskansen.
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De bodemfaunamonsters zijn ten behoeve van de karakterisering geclusterd op grond van
abiotische parameters, m.n. zoutgehalte, hoogteligging en sedimentklasse. Ook is er een
opdeling gemaakt naargelang het seizoen. Deze opdeling geeft dus meteen een idee van de
verspreiding van de bodemdieren over het Westerschelde-gebied (Tabel 2.7).
Tabel 2.7: Gemiddelde biomassa (g AFDW/m²) van bodemfauna in de Westerschelde, gekarakteriseerd naar
zoutgehalte, hoogteligging en sedimentklasse van het habitat. (RIKZ 1998).
Zoutklasse

Marien

Brak

Fijn zand

Middel zand

Veen

Slib

voorjaar

najaar

voorjaar

najaar

ondieper dan NAP -2 m

-

43,07

17,76

25,32

1,02

13,95

0,18

NAP -2 m tot NAP -5 m

-

54,21

10,42

13,09

0,31

1,58

1,19

NAP -5 m tot NAP -8 m

-

62,13

2,31

7,62

0,97

0,74

0,22
1,96

dieper dan NAP -8m
overgangs

Sedimentklasse

Diepteklasse

Grof zand

53,15

0,07

3,42

3,59

0,53

0,26

ondieper dan NAP -2 m

-

26,71

18,22

27,85

1,79

2,48

-

NAP -2 m tot NAP -5 m

59,59

2,98

0,95

7,06

0,51

2,26

1,56

NAP -5 m tot NAP -8 m

-

-

1,72

4,08

0,50

2,69

1,45

dieper dan NAP -8m

-

69,77

0,85

1,78

0,73

0,90

0,28

ondieper dan NAP -2 m

1,02

12,59

4,82

7,40

4,47

0,38

-

NAP -2 m tot NAP -5 m

1,87

6,10

0,73

1,82

0,15

0,38

0,01

NAP -5 m tot NAP -8 m

-

0,18

0,78

0,63

0,39

0,93

0,37

1,48

0,18

2,26

4,03

0,22

9,06

0,40

dieper dan NAP -8m

Hieruit kunnen volgende algemene conclusies getrokken worden (RIKZ, 1998):
 Diepteklasse: In het litoraal komen de hoogste biomassa’s voor.
 Sedimentklasse: Middel- en grofzandige bodems herbergen de laagste biomassa’s.
 Seizoen: Er treden grote verschillen op tussen voor- en najaar.
 Sedimentklasse-zoutgehalte: In venige en slibbige/kleiige bodems in de mariene en de
overgangszone komen de hoogste biomassa’s voor.

2.3.2

Groenknolorchis

De populaties van Groenknolorchis fluctueren in natte duinvalleien aanzienlijk in omvang als
gevolg van de wisselende waterstand. ODÉ & BOLIER (2003) schatten de omvang van de
populatie aan Hoofdplaat op 26 à 50 exemplaren.

2.3.3

Nauwe korfslak

De omvang van de populaties Nauwe korfslak in het gebied zijn vooralsnog ongekend.
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2.3.4

Zeeprik

In het verleden zaten de Nederlandse rivieren vol met Zeeprik. Door verstuwing van grote
rivieren en hun zijtakken in de tweede helft van de vorige eeuw kunnen veel paaigebieden niet
meer bereikt worden. Het gevolg is dat het aantal waargenomen dieren in de laatste zestig jaar
met een factor tien tot honderd is afgenomen. Sinds het midden van de jaren 1980 neemt het
aantal vangsten in de benedenrivieren weer licht toe, maar het is zeer moeilijk om de
populatiegrootte in te schatten. In tabel 2.9 worden de aantalschattingen weergegeven uit de
Ontwikkelingsschets 2010 (ProSes 2004).
De Zeeprik trok vroeger verder de Schelde op, maar sinds de jaren 1920 is de soort in België
door kanalisatie, watervervuiling en biotoopvernietiging uitgestorven. VRIELYNCK et al.,
(2003) vermelden echter dat de Zeeprik in België nooit een algemene soort geweest is maar
eerder als dwaalgast was aan te treffen in een aantal waterlopen (Schelde, Leie, Maas,
Demer). Geschikte paaigronden zijn er in de Schelde wellicht nooit voorhanden geweest. De
soort is heel recent terug gesignaleerd in de Beneden-Zeeschelde. De Zeeprik wordt quasi niet
gevangen voorbij de grens omdat hij in het voorjaar en vroege zomer de rivieren optrekt,
wanneer er al een grote zuurstofdeficiëntie heerst. Rivierprik trekt de rivier op in de herfst en
winter wanneer zuurstof veel minder limiterend is, en hij wordt dan ook veel meer gevangen.

2.3.5

Rivierprik

De Rivierprik was voor 1945 zeer algemeen in de benedenrivieren in Nederland, waaronder
de Westerschelde. In de jaren zestig en zeventig was de Rivierprik nog steeds aanwezig in de
grote rivieren, maar waren de aantallen sterk afgenomen. Waarnemingen van doortrekkende
exemplaren zijn terug sterk toegenomen in de laatste tien tot vijftien jaar. Er worden
tegenwoordig terug honderden exemplaren geteld tijdens de trek en in de paaigebieden zijn
tientallen jonge of paairijpe exemplaren waargenomen. In onderstaande tabel 2.9 worden de
aantallen in het oostelijk en westelijk deel van het projectgebied weergegeven. BUYSSE et al.,
(2004) melden dat Rivierprik tegenwoordig een belangrijk aandeel vormt van de
visgemeenschap in de Bovenschelde en de Boven-Zeeschelde, wat erop wijst dat ook de
doortrekkende populaties doorheen de Westerschelde goed moeten zijn.

2.3.6

Fint

Vroeger was de Fint een algemene vis in Nederland en in de Westerschelde in het bijzonder.
Vanaf de 16e en 17e eeuw werd er intensief op gevist. Sinds het begin van de 20e eeuw is de
fintpopulatie sterk achteruitgegaan. Dit werd veroorzaakt door de verslechtering van de
waterkwaliteit en het verlies van grote zandplaten voor het paaien. Men neemt aan dat de Fint
in de jaren dertig van de 20e eeuw uit de Schelde is verdwenen. Sinds de jaren negentig
worden er echter weer Finten aangetroffen in de Schelde, zoals naar voren komt uit vangsten
in een fuik in de Westerschelde bij Bath en in het koelwater van de kerncentrale van Doel
(Figuur 2.26). Waarschijnlijk is de soort teruggekeerd door de verbetering van de
waterkwaliteit. De grote verschillen in het aantal gevangen finten tussen de verschillende
jaren kunnen veroorzaakt zijn door de sterke schommelingen in het aantal jonge vissen (een
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gekend verschijnsel bij Fint), maar ook door verschuivingen in de doortrekpiek in mei. In de
jaren met lage vangsten kon worden vastgesteld dat de doortrekpiek in mei korter duurde,
maar sterker was dan in voorgaande jaren. Een dergelijke piek kan met de gebruikte
vangstmethode niet goed bemonsterd worden. Mogelijk is het aantal in zulke jaren dus
onderschat. In 2003 zijn voor het eerst sinds de terugkeer van de Fint jonge, eenjarige Finten
aangetroffen in de Westerschelde (MAES 2001; MAES et al., 2003).

Figuur2.26: Evolutie aantal finten in de Westerschelde.

Volwassen Fint werd vooral aangetroffen in mei. Daarnaast komt ook éénjarige Fint voor in
de Schelde in de periode tussen mei en oktober (modale lengte 16 cm). Jonge Fint uit de 0groep (tot 7 cm) wordt alsnog niet aangetroffen, wat erop wijst dat de Fint zich nog niet
voortplant in de Schelde. Vroeger waren de monding van Rupel en Dender belangrijke
paaiplaatsen voor de Fint. Nu komt de Fint terug voor in de Westerschelde tot Antwerpen
maar komt er niet tot voortplanting. Alle jonge finten die gevangen worden zijn afkomstig van
paaiplaatsen op de Thames.
Tabel 2.9: Schatting van het aantal exemplaren van fint, rivierprik en zeeprik in de Westerschelde van
Vlissingen tot de grens volgens ProSes (2004). Het is niet duidelijk waarop deze aantalschattingen gebaseerd
zijn en ze zijn dan ook met het nodige voorbehoud te gebruiken.
fint

rivierprik

zeeprik

Zone Vlissingen-Hansweert

3000

1700

400

Zone Hansweert-grens

800

480

110

2.3.7

Kamsalamander

De kamsalamander heeft voor de SBZ Zwin een eerder lage score (C of D) gekregen voor de
populatiegrootte.
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2.3.8

Vogels

De foerageermogelijkheden voor
steltlopers worden bepaald door de
aanwezigheid van bodemdieren
(biomassa, soorten) en door de
morfologie
van
het
intergetijdengebied. Bodemdieren
zijn bijvoorbeeld voor vogels het
best beschikbaar op plaatsen die
net zijn drooggevallen. Daarnaast
zijn bodemdieren op flauw
hellende
plaatranden
langer
beschikbaar dan op een steile
plaatrand of een hoog en snel
droogvallende plaat. Ook de
sedimentsamenstelling speelt een
rol in de geschiktheid van
foerageergebieden. Het westelijk
deelgebied van de Westerschelde is
veruit het belangrijkste deelgebied
voor steltlopers (Figuur 2.27).

Figuur 2.27: Hoeveelheden van schelpdieren in de
betreffende ecotopen binnen de Westerschelde.

Het aantal broedparen van de Grote Stern (Figuur
2.28) is sinds de vestiging in 1987 sterk gegroeid.
De Visdief kende sinds 1979 een toename tot in de
tweede helft van de jaren tachtig. Daarna was er
sprake van stabilisatie, gevolgd door een lichte
afname tot en met 1993. Vanaf dat moment maakte
de broedpopulatie opnieuw een gestage groei door
tot in 2000. In 2001 en 2002 waren de aantallen
lager dan in de twee voorgaande jaren. Verder is te
zien dat het aantal broedparen van de Dwergstern
halverwege de jaren tachtig maximaal was.
Daarna volgde een halvering van de broedpopulatie
binnen een tijdsbestek van een aantal jaren. Over de
periode 1991-2002 schommelde het aantal
broedparen van de Dwergstern aanzienlijk maar
vertoonde geen trend.
Figuur 2.28:Temporele evolutie van de aantallen broedparen
van a) Grote stern, b) Dwergstern en c) Visdief binnen de
Westerschelde.
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Voor een deel is dit toe te schrijven aan het ontstaan van een nieuw broedgebied op het
“Voorland van Nummer Een”. De Dwergsterns die vroeger altijd op de Hooge Platen
broedden hebben nu de keuze uit twee broedgebieden binnen een straal van 1 km.
Het aantal Bergeenden dat in de ruitijd (augustus) in de Westerschelde aanwezig is, vertoont
sinds het begin van de jaren negentig een duidelijke toename, op enige tijdelijke ‘haperingen’
in 1996 en 1999 na (Figuur 2.29).

Figuur 2.29: Temporele evolutie van de totale aantallen Bergeenden in augustus in de Westerschelde.

Watervogelpopulaties
Voor een overzicht van de belangrijkste aantallen werden de gegevens overgenomen van het
rapport van BERREVOETS et al., (2003).
Met acht steltlopersoorten die in één of maanden van het jaar in internationaal belangrijke
aantallen voorkomen is de Westerschelde een belangrijk gebied voor deze groep. Van deze
soorten waren Zilverplevier, Kluut, Wulp en Rosse Grutto in het seizoen 2001/2002 in
normale aantallen aanwezig. Drieteenstrandloper, Bonte Strandloper en Tureluur waren
beduidend talrijker dan in voorgaande jaren. Voor de Drieteenstrandloper is de Westerschelde
het belangrijkste watersysteem in de Zoute Delta. Opmerkelijk was het hoge aantal van deze
soort in november 2001 (2256), het gemiddelde over 1991/1992 – 2000/2001 was 435.
Dergelijke hoge aantallen zijn eerder alleen waargenomen in augustus/september of in mei
wanneer de soort doortrekt. Ook in oktober en december 2001 verbleven uitzonderlijk hoge
aantallen (> 1200) Drieteenstrandlopers in de Westerschelde. Ook Bonte Strandlopers
verbleven in grote aantallen in de Westerschelde, in december werd een record aantal van
46200 exemplaren geteld. In juli werden piekaantallen Tureluurs vastgesteld in de
Westerschelde, dit betreft Noordwest-Europese broedvogels die zich klaarmaken voor de trek
naar het zuiden. In die periode is de Westerschelde van internationaal belang voor de
populatie. Er lijkt sprake van een trendbreuk. Jarenlang schommelden de aantallen rond de
2000, maar afgelopen drie jaren waren de aantallen bijna dubbel zo hoog (gemiddeld 3750).
In juli 2001 werden zelfs 4043 Tureluurs geteld (een recordaantal). Elders in de Zoute Delta is
een dergelijke toename niet waargenomen. Na de sterke daling van de aantallen in het seizoen
1999/2000 hebben de Scholeksters zich niet hersteld. Wel werd een kleine toename in het
aantal vogeldagen vastgesteld. Grutto en Strandplevier zijn soorten die niet de internationale
1%-norm haalden maar de aantallen in de Westerschelde zijn binnen Nederland opmerkelijk.
In het westelijk deel van de Westerschelde overwinteren IJslandse Grutto’s (Limosa limosa
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islandica), dit is uniek in Nederland. In tegenstelling tot onze broedvogels foerageren
IJslandse Grutto’s in getijdengebieden. Het aantal overwinteraars schommelt tussen de 180 en
300 exemplaren, dit seizoen werden er in november zelfs 456 geteld. Naast broedgebied is de
Westerschelde ook belangrijke ruiplaats voor de Strandplevier. De afname van de NoordwestEuropese broedpopulatie van de Strandplevier wordt ook weerspiegeld in het aantal getelde
Strandplevieren in de Westerschelde. Zo werden in de periode 1981-1990 nog regelmatig 800
Strandplevieren geteld in augustus, in 1991-1997 was dit gedaald tot 400 en daarna daalde het
aantal verder. In het seizoen 2001/2002 werden voor het eerst minder dan 200 Strandplevieren
geteld (max. 182). Naast de eerder genoemde soorten waren Groenpootruiter (492 in
augustus), Oeverloper (494 in juli), Wulp (6838 in augustus) en Zilverplevier (7975 in
februari) in nog nooit eerder vastgestelde aantallen aanwezig.
Met ca. 5% van de Noordwest-Europese populatie is de Bergeend internationaal gezien de
belangrijkste benthivoor van de Westerschelde. In juni/juli verblijven grote aantallen
Bergeenden in dit gebied. Het grootste deel (4000-9000 exemplaren) blijft in augustus om te
ruien, de overige vogels vertrekken naar ruiplaatsen elders, vooral naar de Waddenzee (NEHLS
et al., 1992). Sinds begin jaren negentig neemt het aantal “ruiende” vogels in de
Westerschelde toe. Met 10725 exemplaren in augustus 2001 werd een record aantal “ruiers”
geteld. De belangrijkste planteneter in de Westerschelde is de Grauwe Gans. Van november
tot en met februari verblijven er internationaal belangrijke aantallen van deze soort in de
Westerschelde. Vooral rondom Saeftinghe verblijft tot 30% van de Noordwest Europese
populatie! Na een zeer snelle groei in de jaren negentig lijkt nu een stabilisatie op te treden in
de aantallen, de laatste drie seizoenen werden maximaal 50000 tot 75000 exemplaren geteld.
Van de Pijlstaart verblijft in de winter tot 10% van de Noordwest Europese populatie in de
Westerschelde. De groei van het aantal vogeldagen bij deze soort wordt veroorzaakt door een
verbreding van het seizoen met relatief hoge aantallen in januari en februari. De betekenis van
de Westerschelde voor eenden stijgt de laatste jaren en is nog niet eerder zo hoog geweest.
Maximale aantallen in het seizoen 2001/2002 waren: Smient 58400 in oktober, Wintertaling
2500 in november, Wilde Eend 23000 in oktober en Pijlstaart 8300 in januari. Opmerkelijk is
de groep van 425 Brandganzen die in september in Saeftinghe werden waargenomen. Dit zijn
zeer waarschijnlijk vogels van de Nederlandse broedpopulatie, die de laatste jaren sterk is
gegroeid. Voor viseters is de Westerschelde minder belangrijk. De enige viseter die in
belangrijke aantallen voorkomt is de Lepelaar. Ook dit seizoen werden weer grote aantallen
geteld in Saeftinghe, opvallend is het hoge aantal in september (247). De Kleine Zilverreiger
is soort die momenteel snel toeneemt. Met ca. 100 exemplaren in augustus en september was
het aantal vergelijkbaar met die in het vorige seizoen. Eén van de bolwerken van deze
reigersoort is Saeftinghe, waar op vis en garnalen gejaagd wordt in de geulen (Tabel 2.10).
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Tabel 2.10: Aantallen watervogels per soort in de Westerschelde (incl. Saeftinghe) in 2001-2002.
Fuut
Aalscholver
Kleine Zilverreiger
Lepelaar
Kolgans
Grauwe Gans
Bergeend
Smient
Krakeend
Wintertaling
Wilde Eend
Pijlstaart
Slobeend
Zwarte Zee-eend
Middelste Zaagbek
Zeearend
Bruine Kiekendief
Slechtvalk
Scholekster
Steltkluut
Kluut
Kleine Plevier
Bontbekplevier
Strandplevier
Goudplevier
Zilverplevier
Kanoetstrandloper
Drieteenstrandloper
Bonte Strandloper
Grutto
Rosse Grutto
Wulp
Zwarte Ruiter
Tureluur
Steenloper

jul/01

aug/01 sep/01 okt/01 nov/01 dec/01 jan/02

44
223
28
99
2711
14010
12
9
23
4551
1
5
54
2
8919
624
9
94
103
156
279
390
1110
113
1447
3927
912
4043
175

50
197
100
199
3986
10725
30
26
549
20091
11
12
1
55
3
11916
620
1868
168
928
2432
262
920
943
192
1503
6838
1164
1238
349

91
227
98
247
1
10066
5803
20887
140
2116
16777
2080
936
56
5
14272
713
1431
182
1629
2574
27
947
6534
402
990
3723
922
865
432

100
157
257
138
52
33
2
108
266
32266 67327
3480
1001
58387 41556
74
56
2151
2495
23021 20951
3626
2642
80
126
2
64
37
31
7
6
14312 9218
637
751
377
78
8
4031
3832
1245
1177
124
1857
1219
2256
28691 38873
397
456
1060
1121
4461
2314
157
90
808
781
381
319

feb/02

mrt/02 apr/02 mei/02 jun/02

131
229
193
48
90
309
302
79
20
12
23
10
4
93
1525
2490
53496 43791 4399
4090
924
1159
2091
2201
40954 31291 17509 17521
52
112
119
45
1290
1338
1171
1525
18449 21688 10832 4801
3979
8325
1275
286
62
42
52
83
42
99
61
48
1
65
34
94
19
3
4
6
5
7680
8542
7337
3533
516
530
710
468
33
56
90
34
1538
534
7975
126
1763
970
[197]
2021
1612
834
[-]
1256
309
635
203
46203 41563 [16714] 10325
375
273
9
43
974
1179
1152
432
1893
1759
2664
2144
29
8
33
26
575
546
871
909
308
217
213
227

158
48
15
2
709
1960
2720
3029
38
732
1525
99
130
1
30
49
3
2651
758
12
38
12
555
1820
3
286
7658
54
902
1381
89
1233
145

60
64
57
118
6
15
7
56
1
293
342
3366 10018
5
21
76
9
147
1398
3859
5
25
18
4
15
28
1
1
2393
2579
4
214
631
10
10
65
21
15
30
2551
238
138
28
2269
10955
5
21
259
3222
254
386
1327
124
491
1150
2085
319
-

Broedvogels
De relevante gegevens werden voornamelijk gehaald uit het meest recente rapport van
MEININGER et al., (2005).
Onder de broedvogels werd het gebied vooral aangewezen voor kustbroedvogels.
Kustbroedvogels (Kluut, plevieren, meeuwen en sterns, tabel 2.11) zijn karakteristieke
bewoners van dynamische kustgebieden. Door het verdwijnen van de dynamiek zijn veel van
de broedplaatsen de afgelopen decennia ongeschikt geworden voor deze vogels: de begroeiing
nam toe en grondpredatoren vestigden zich. Weer andere broedgebieden (stranden) hebben
door de intensivering van de recreatie hun functie als broedplaats vrijwel geheel verloren. Eén
van de weinige resterende ‘natuurlijke’ broedplaatsen voor kustbroedvogels in een
getijdengebied is gesitueerd op het hoogste deel van de Hooge Platen (‘De Bol’). Dit gebied is
vooral van belang voor de Grote Stern, Visdief en Dwergstern (Tabel 2.11).
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Tabel 2.11: Kustbroedvogels in de 3 betreffende Vogelrichtlijngebieden in 2004
Opspuiting Scheldepoort
Borssele Zeedijk Noordnol-Hoek van Borssele
Borssele Zeedijk Hoek van Borssele-Staartsche Nol
Borssele Zeedijk Staartsche Nol-Coudorpe
Ellewoutsdijk Zeedijk Coudorpe-Fort Ellewoutsdijk
Natuurontwikkeling karrenvelden Coudorpe
Inlaag 1887 Ellewoutsdijk
Zuidgors
Biezelingse Ham
Zeedijk Zimmermanpolder
Verdronken Land van Saefthinge
Zeedijk Ser-Arendspolder
Zeedijk Hellegatpolder
Sluiscomplex Terneuzen
Zeedijk Terneuzen Westbuitenhaven-Braakmanhaven
Voorland Nummer één
Hooge Platen

2.3.9

Kluut Kleine Plevier Strandplevier Bontbekplevier Visdief Grote Stern Dwergstern Zwartkopmeeuw
19-24
3
1
2
2
1
1
3
1
92
1
2
1
27
40
6
61
2
2
1
82
4
5
329
9
2
2
2
1
289
2
2
5
32
7
3
1
1100
900
85

Zeehond

De zeehonden van het Schelde-estuarium mogen niet als een op zichzelf staande populatie
gezien worden. De populatie maakt deel uit van de gehele Deltapopulatie. Het Deltagebied,
met inbegrip van de Westerschelde, is bij uitstek een ecosysteem waar de Gewone zeehond
thuishoort.

18000
16000

Wadden berekend
Waddenzee
Delta berekend
Delta Gebied

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Figuur 2.30: Aantal Gewone zeehonden in Nederland sinds 1900.

In 2003 is aan de hand van de tellingen de populatie Gewone zeehonden in de internationale
Waddenzee geschat op 16.000 dieren, waarvan 3.400 in het Nederlandse deel. In het
Deltagebied is het aantal Gewone zeehonden toegenomen van slechts enkele dieren in de
jaren 1980 tot circa 150 dieren in 2002. Deze toename is voor het grootste gedeelte te
verklaren door immigratie vanuit de Waddenzee. In het Deltagebied is het geschikte
leefgebied sterk gereduceerd sinds de aanleg van de Deltawerken (Figuur 2.30).
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In 1991 werden maximaal drie exemplaren per telling waargenomen in de Westerschelde. In
de zomer van 2002 was dit aantal opgelopen tot 50 (MEININGER et al. 2003). Dit aantal
vertegenwoordigde ongeveer een derde van de gehele zomerpopulatie in het Deltagebied, die
in 2002 geschat werd op 165 exemplaren en bijna 1% van de Nederlandse populatie, die in
2002 (vóór de virusuitbraak) werd geschat op 5500 exemplaren (MEININGER et al. 2003). Van
alle in het seizoen 2002/2003 tijdens vliegtuigtellingen van het RIKZ waargenomen Gewone
Zeehonden in het Deltagebied (1202) werd 62% gezien in de Voordelta, 15% in de
Oosterschelde en 24% in de Westerschelde (MEININGER et al. 2003). Het maximaal getelde
aantal Gewone Zeehonden per jaar in 1995-2003 is weergegeven in figuur 2.31.

Figuur 2.31: Maximum getelde aantal Gewone zeehonden in de Westerschelde per jaar in 1995-2003 (RIKZ,
Provincie Zeeland, EHBZ).

2.4

Arealen van de vegetatietypen in het gebied

Een inschatting van het areaal van vegetatietypes is gebeurd op basis van de recente
vegetatiekaarten van de Westerschelde (KOPPEJAN 2000) en van het Zwin (KOPPEJAN & VAN
GENNIP 2003). In tabel 2.12 worden de arealen van de verschillende vegetatietypen
weergegeven, terwijl in tabel 2.13 een overzicht wordt gegeven van het areaal specifiek per
habitattype.
Het grootste deel van de schorren met name 83.2%, wordt ingenomen door Atlantische
schorren (1330). De Eénjarige pioniersvegetatie van Salicornia (1310) en schorren met
Slijkgrasvegetatie (1320) nemen een beperkter oppervlak in, resp. 1.8% en 2.1% van het
schor. De duinhabitats zijn uitermate beperkt en nemen cumulatief slechts 0.3% van het
oppervlakte in. Ongeveer 12.6% of 337 hectare van het gebied is aangegeven als rest
waaronder alle vegetatie zijn gebracht die niet tot een specifiek habitattype behoren. Het zijn
onder andere rietlanden, bepaalde types graslanden en ruigtes.
Binnen het Westerschelde-estuarium komen in beperkte mate Zeegrasvelden (Zosterion) voor
(0.62 hectare). Deze ressorteren in feite onder het habitattype 1160 Grote ondiepe kreken en
baaien waarvoor de Westerschelde echter niet is aangemeld.

Instituut voor Natuurbehoud

64

Natuurwaarden waarvoor het gebied is aangemeld
Tabel 2.12: Arealen vegetatietypen in het gebied, ingedeeld in habitattypes.

Armerion maritimae

RG Honkenya peploides-[Salsola-Honkenyion/Ammophilion arenariae]
Honkenyo-Agropyretum juncei
Sagino maritimae-Cochlerietum danicae
RG Triglochin maritima-[Asteretea tripolii]
RG Scirpus maritimus-[Asteretea tripolii]
RG Juncus maritimus-[Armerion maritimae]
RG Agrostis stolonifera-Glaux maritimus-[Asteretea tripolii]
Atriplici-elytrigietum pungentis
Artemisietum maritimae
Armerio-Festucetum
Juncetum gerardii
RG Spergularia salina-[Puccinellio-Spegularion salinae]
RG Spergularia maritima-[Puccinellion maritimae]
RG Aster tripolium-[Puccinellion maritimae]
Halimionetum portulacoides
Puccinellion maritimae Plantagini-Limonietum

Slik

Zosterion

Associatie

0,6

Spartinion

Verbond

157,0

Thero-Salicornion

Puccinellietum maritimae

1330 1330 1330 1330 1310 2110 2110
61,8
570,5 25,2
0,0
0,15 0,19 0,015
0,82 1,66
61,9 0,2 570,5 25,2 0,8 1,7 0,0
1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330
595,3
34,4 58,0
2,9 55,5 0,1 770,7
6,56 2,83 11,7 0,02 0,82 0,11 6,37 0,32 0,03 13,12
601,9 2,8 46,1 58,0 0,8 0,1 9,3 55,8 0,2 783,8
1320
54,5
0,77
55,3
1160
0,6

1310
39,4
7,75
47,2
1140
157,0

Habitattype
Westerschelde
Zwin
Totaal
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Vervolg Tabel 2.12.

Arrhenatherion elatioris

Antropogeen

Rest

0,9

58,6

2,0

0,9

58,6

Trifolio fragiferi-Agrostietum stoloniferae
RG Lolium perenne-[Lolio-Potentillion anserinae]

RG Elymus repens-[Lolio-Potentillion anserinae]

RG Elymus repens-[Atriplicio littoralis]

Atriplicetum littoralis
Cladonia-Koelerietalia
Elymo-Ammophiletum
Elymetalia arenarii

2,7

0,5

2,5

7,1

Typho-Phragmitetum

2,0
7,1

2,4 15,8 79,8
0,05 0,03 3,62 0,06
0,1
2,4 19,5 79,9
9,4
0,34
9,7
2120 2120 2130
2,7 0,5 2,5
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Tabel 2.13: Arealen van de habitattypes voor de Westerschelde en het Zwin.
Habitattype Opp. (ha.) West. Opp. (ha.) Zwin. Totaal
%
1160
0.62
0.6
0.0
1310
39.44
8.60
48.0
1.8
1320
54.50
0.77
55.3
2.1
1330
2174.38
42.23
2216.6
83.2
2110
0.04
1.66
1.7
0.1
2120
3.15
3.2
0.1
2130
2.49
2.5
0.1
rest
333.01
4.10
337.1
12.6
2607.6
57.4
2665.0

2.5

Betrokken prioritaire habitattypen en/of soorten

Enkel het habitattype ‘grijze duinen’ is prioritair.

2.6

Kritische succesfactoren bepalend voor de gunstige staat van
instandhouding

Volgende legenden zijn toepasselijk op tabellen 2.14, 2.15 en 2.16. Tabel 2.17 verklaart de
kritische succesfactoren van de avifauna.
Nvt Niet van toepassing
* Aangevuld bij tabel (expert judgement)
** Leemte in kennis
1 Gezien het sterk gebufferde karakter van het water in het estuarium is verzuring o.i. niet van
toepassing.
2 Thero-Salicornion gemeenschappen zijn typische zout tot brakwater gemeenschappen die
bijgevolg wel gevoelig zijn voor wijzigingen in de saliniteit. Zowel een daling als een stijging
kunnen een impact hebben.
3 Verdroging en vernatting zijn begrippen die voor estuariene ecosystemen moeilijk
interpreteerbaar zijn; hydrodynamische effecten spelen meer via veranderingen in
stroomsnelheid en overstromingsfrequentie.
4 Binnen estuariene systemen is de gradiënt in de vegetatie een weerspiegeling van de
gradiënt in de hoogteligging wat namelijk de overstromingsfrequentie bepaald. Een wijziging
in de overstromingsfrequentie leidt tot het ontstaan van een ander vegetatietype.
5 De mens kan door ontginning voor consumptie een directe invloed hebben op dergelijke
plantengemeenschappen.
6 Het ontstaan van Spartina townsendii heeft een belangrijke impact gehad op de Salicorniagemeenschappen.
7 Aanvullingen o.b.v. het type Tortulo-Koelerion Tüxen 1937 (sub nomine Koelerion
albescentis)
8 m.n. landbouwgif
9 Door o.a. onnatuurlijk peilbeheer vallen poelen droog op verkeerde tijdstippen, waardoor
larven sterven.
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10 Te hoge standen kunnen geschikte wateren doen verdwijnen, te lage standen kunnen
zorgen voor te weinig geschikte wateren.
11 Het verbinden van voortplantingswater met viswater en uitzetten van vis; uitzet van exoten
zoals Zonnebaars en Italiaanse kamsalamander.
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Tabel 2.14: De kritische succesfactoren van de verschillende habitattypen van de Westerschelde en het Zwin.
HABITATS
Abiotische randvoorwaarden

Achteruitgang kwantiteit van habitattype en leefgebied
Achteruitgang kwaliteit leefgebied door chemische effecten

Achteruitgang kwaliteit leefgebied door fysieke effecten

Achteruitgang kwaliteit leefgebied door verstorende effecten

Achteruitgang ruimtelijke samenhang

Achteruitgang kwaliteit door doelbewuste beinvloeding van soorten en
organismen

Storende factoren

Vocht
Zuurgraad

Estuaria
Nvt
Nvt

Atlantische schorren
Matig droog*
Licht basisch*

Wandelende duinen
Vochtig – droog
Neutraal - basisch

Voedselrijkdom

Nvt

Matig voedselrijk - voedselrijk* Matig voedselrijk

Zoutgehalte
Bodemtype

Nvt
Nvt

Brak - zout*
Kleiig - zand gemengd met
slib*

Brak – zout
Zand

Opmerkingen

-

-

-

Oppervlakteverlies
Verzuring

Gevoelig
Zeer gevoelig

Gevoelig
Zeer gevoelig

Gevoelig
Zeer gevoelig

Vermesting
Verzoeting

Gevoelig
Gevoelig

Niet gevoelig
Gevoelig

Gevoelig
Gevoelig

Verzilting

Niet gevoelig

Niet gevoelig

Niet gevoelig

Verontreiniging
Verdroging

Gevoelig
Zeer gevoelig

Gevoelig
Zeer gevoelig

Gevoelig
Niet gevoelig

Vernatting

Niet gevoelig

Gevoelig

Zeer gevoelig

Verandering stroomsnelheid
Verandering overstromingsfrequentie

Gevoelig
Gevoelig

Niet gevoelig
Niet gevoelig

Niet gevoelig
Gevoelig

Verandering dynamiek substraat
Geluid
Licht
Trilling
Verstoring door mensen

Gevoelig
Nvt
Nvt
Nvt
Gevoelig

Niet gevoelig
Nvt
Nvt
Nvt
Voor kenmerkende dieren
gevoelig

Gevoelig
Nvt
Nvt
Nvt
Gevoelig

Mechanische effecten
Barrièrewerking

Gevoelig
Gevoelig

Gevoelig
Voor kenmerkende dieren
gevoelig

Gevoelig
Gevoelig

Versnippering

Gevoelig

Voor kenmerkende dieren
gevoelig

Gevoelig

Gevoelig

Gevoelig

Introductie of uitbreiding van gebiedsvreemde Gevoelig
of genetisch gemodificeerde soorten
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Vervolg Tabel 2.14.
Witte duinen
(Matig) droog
Zwak zuur - neutraal - basisch

Duinen met duindoorn
Nvt*
Zwak tot sterk basisch*

Vochtige duinvalleien
Vochtig*
Zwak zuur - neutraal - basisch*

Grijze duinen7
Droog*
Neutraal - basisch*

Eénjarige pioniervegetaties
Nat - vochtig
Neutraal - basisch

Spartinion maritimae
Nat - vochtig*
Neutraal - licht basisch*

Voedselarm - matig voedselrijk

Voedselarm - matig
voedselrijk*

Voedselarm - matig voedselrijk*

Voedselarm - matig voedselrijk*

Voedselarm - matig voedselrijk

Matig voedselarm - matig
voedselrijk*

Licht brak – brak
Zand

Zand*

Zand*

Zand*

Zeer zoet - brak - zout
Zand*

Brak*
Slib*

Gevoelig

-

-

-

-

Gevoelig
Zeer gevoelig

Gevoelig*
Gevoelig

Gevoelig
Gevoelig*

Gevoelig*
Zeer gevoelig*

Gevoelig

Gevoelig
Gevoelig

Gevoelig*
Niet gevoelig*

Gevoelig*
Niet gevoelig*

Zeer gevoelig*
Gevoelig*

Gevoelig

Gevoelig

Gevoelig

Gevoelig*

Gevoelig*

Gevoelig
Niet gevoelig

Gevoelig*
Niet gevoelig*

Gevoelig
Zeer gevoelig*

Gevoelig*
Niet gevoelig*

Zeer gevoelig

Gevoelig*

Gevoelig*

Gevoelig*

Niet gevoelig
Gevoelig

Niet gevoelig*
Gevoelig*

Niet gevoelig
Gevoelig

Niet gevoelig*
Gevoelig*

Gevoelig

Gevoelig
Nvt
Nvt
Nvt
Gevoelig

Gevoelig*
Nvt
Nvt
Nvt
Gevoelig*

Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Gevoelig

Gevoelig*
Nvt
Nvt
Nvt
Zeer gevoelig*

Gevoelig
Nvt
Nvt
Nvt
Voor kenmerkende dieren

1

Zeer gevoelig1

2

Niet gevoelig
Gevoelig

2

Niet gevoelig

Zeer gevoelig

Niet gevoelig
Niet gevoelig
Gevoelig

Gevoelig

3

Zeer gevoelig3

3

Niet gevoelig3

Gevoelig

Gevoelig

4

Gevoelig

Gevoelig
Gevoelig (? zeer )
Gevoelig (? zeer )
Nvt
Nvt
Nvt
Gevoelig

5

gevoelig
Gevoelig
Gevoelig

Gevoelig*
Gevoelig

Gevoelig
Gevoelig

Gevoelig*
Gevoelig*

Gevoelig
Voor kenmerkende dieren
gevoelig?

Gevoelig
Gevoelig ?

Gevoelig

Gevoelig

Gevoelig

Gevoelig*

Voor kenmerkende dieren
gevoelig?

Gevoelig

Gevoelig

Gevoelig

Gevoelig

Gevoelig*

6

Gevoelig

Gevoelig ?
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Tabel 2.15: De kritische succesfactoren van de verschillende soorten van de Westerschelde en het Zwin (exclusief avifauna).
SOORTEN
Achteruitgang kwantiteit van habitattype en leefgebied
Achteruitgang kwaliteit leefgebied door chemische effecten

Achteruitgang kwaliteit leefgebied door fysieke effecten

Achteruitgang kwaliteit leefgebied door verstorende effecten

Achteruitgang ruimtelijke samenhang
Achteruitgang kwaliteit door doelbewuste beinvloeding van soorten en
organismen

Zeeprik

Rivierprik

Fint

Nauwe korfslak Groenknol-orchis Zeehond

Kam-salamander

Oppervlakteverlies

Zeer gevoelig

Zeer gevoelig

Zeer gevoelig

**

Altijd nadelige
gevolgen

Zeer gevoelig

Zeer gevoelig*

Verzuring
Vermesting
Verzoeting
Verzilting
Verontreiniging

Niet gevoelig
Gevoelig
Nvt
Gevoelig
Zeer gevoelig

Niet gevoelig
Gevoelig
Nvt
Gevoelig
Zeer gevoelig

Niet gevoelig
Gevoelig
Nvt
Niet gevoelig
Zeer gevoelig

**
**
**
**
**

Zeer gevoelig
Gevoelig
Niet gevoelig
Gevoelig
Afhankelijk van
type
verontreiniging

**
Gevoelig
Gevoelig
**
Zeer gevoelig

Gevoelig*
Gevoelig*
**
**

Verdroging
Vernatting
Verandering stroomsnelheid
Verandering overstromingsfrequentie
Verandering dynamiek substraat
Geluid
Licht
Trilling
Verstoring door mensen
Mechanische effecten
Barrièrewerking
Versnippering
Introductie of uitbreiding van gebiedsvreemde of
genetisch gemodificeerde soorten

Zeer gevoelig
Niet gevoelig
Zeer gevoelig
Nvt
Zeer gevoelig
**
**
**
**
Zeer gevoelig
Zeer gevoelig
Zeer gevoelig
Zeer gevoelig

Zeer gevoelig
Niet gevoelig
Zeer gevoelig
Nvt
Zeer gevoelig
**
**
**
**
Zeer gevoelig
Zeer gevoelig
Zeer gevoelig
Zeer gevoelig

Gevoelig
Niet gevoelig
Zeer gevoelig
Nvt
Niet gevoelig
**
**
**
**
Zeer gevoelig
Zeer gevoelig
Zeer gevoelig
Gevoelig

Zeer gevoelig*
**
Nvt*
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

Zeer gevoelig
Niet gevoelig
Nvt
Gevoelig
**
Nvt
Nvt
Nvt
Gevoelig
Nvt
Nvt
Nvt
Gevoelig

**
**
**
Gevoelig
**
Zeer gevoelig
Zeer gevoelig
Zeer gevoelig
Zeer gevoelig
**
**
Gevoelig
Zeer gevoelig

Gevoelig*9
**
Nvt*

Zeer gevoelig*8

Gevoelig*10
**
**
**
**
**
**
Gevoelig*
Zeer gevoelig*
Zeer gevoelig*11
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Tabel 2.16: De kritische succesfactoren van de verschillende vogelsoorten van de Westerschelde en het Zwin.
SOORTEN
Achteruitgang kwantiteit van habitattype en leefgebied

Oppervlakteverlies

Kustbroed
l
Zeer gevoelig

Zeer gevoelig

Zeer gevoelig

Steltlopers
h
Zeer gevoelig

Zeer gevoelig

Zeer gevoelig

Zeer gevoelig

Achteruitgang kwaliteit leefgebied door chemische effecten

Verzuring

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Vermesting

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Verzoeting

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Achteruitgang kwaliteit leefgebied door fysieke effecten

Achteruitgang kwaliteit leefgebied door verstorende effecten

Achteruitgang ruimtelijke samenhang

Rietvogels

Steltlopers slik

Eenden

Viseters

Ganzen

Verzilting

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Verontreiniging

Zeer gevoelig

Zeer gevoelig

Zeer gevoelig

Zeer gevoelig

Zeer gevoelig

Zeer gevoelig

Zeer gevoelig

Verdroging

Nvt

Zeer gevoelig

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Vernatting

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Verandering stroomsnelheid

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Verandering overstromingsfrequentie

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Verandering dynamiek substraat

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Geluid

Zeer gevoelig

Zeer gevoelig

Gevoelig

Gevoelig

Gevoelig

Gevoelig

Gevoelig

Licht

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Trilling

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt
Zeer gevoelig

Verstoring door mensen

Zeer gevoelig

Zeer gevoelig

Zeer gevoelig

Zeer gevoelig

Zeer gevoelig

Zeer gevoelig

Mechanische effecten

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Barrièrewerking

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Versnippering

Gevoelig

Gevoelig

Gevoelig

Gevoelig

Gevoelig

Gevoelig

Gevoelig

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Achteruitgang kwaliteit door doelbewuste beinvloeding van soorten en organismen Introductie of uitbreiding van gebiedsvreemde of genetisch Nvt
gemodificeerde soorten

Instituut voor Natuurbehoud

72

Natuurwaarden waarvoor het gebied is aangemeld

Tabel 2.17: Korte omschrijving van de soortengroepen.

Soortengroep

Toelichting indeling

Gebruik van gebied

Kustbroedvogels

Soorten die broeden op
stranden, permanente
zandbanken, overige kale
terreinen: plevieren, sternen,
kluut …
Soorten die broeden in
rietvelden of andere
moerassige biotopen: Bruine
Kiekendief, Blauwborst,
Porseleinhoen, eenden … .
Soorten die foerageren op de
getijdenafhankelijke slikken:
alle strandlopers, ruiters en
ook Kleine Zilverreiger,
Lepelaar …
Er is grote overlap met de
vorige soorten maar soorten als
Wulp, Goudplevier en ruiters
foerageren ook regelmatig op
de hogere schorgedeeltes
De herbivore en planktonetende eendesoorten
Voornamelijk Kolgans en
Grauwe gans die vooral slapen
op het water maar foerageren
op slikken, schorren en
agrarisch gebied
Soorten die vis vangen op het
zicht: sternen, futen, Middelste
Zaagbek …

Broedplaatsen

Rietvogels

Steltlopers slik

Steltlopers Schor

Eenden
Ganzen

Viseters

Broedplaatsen

Foerageergebied

Foerageergebied

Foerageergebied
Foerageergebied

Foerageergebied
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3

Beschrijving project en deelprojecten

3.1

Soort project

3.1.1

Inleiding

Toegankelijkheid van de havens
De havens van Antwerpen en Gent zijn vanaf de Noordzee bereikbaar via de vaargeul in de
Westerschelde en de Beneden-Zeeschelde. Om de toegankelijkheid voor de moderne
zeeschepen te verzekeren wordt de vaargeul in de Westerschelde voldoende op diepte
gehouden. Hiervoor worden sinds 1895 door België en later door het Vlaamse Gewest
baggerwerken uitgevoerd op de drempels en langs enkele plaatranden in de Westerschelde.
Vanaf ca. 1935 wordt er door de Nederlandse overheid jaarlijks een officiële baggertoelating
afgeleverd. Het baggeren van de Westerschelde door de Belgisch/Vlaamse overheid vindt
plaats op grond van het scheidingsverdrag van 19 april 1839, waarin Nederland de garantie
heeft gegeven op een vrije doorvaart vanaf de Noordzee door de Westerschelde naar
Antwerpen.
Eind jaren ‘60 bestond er in Vlaanderen al de behoefte de drempels in de vaargeul te
verdiepen als gevolg van de toename van de grootte en de diepgang van de schepen, waarvan
men vond dat het economisch onontkoombaar was dat die schepen Antwerpen konden
bereiken. Dit heeft geresulteerd in een eerste verdieping van enkele drempels in de periode
1970 - 1975.
Vanaf 1984 werd een tweede verdieping voorbereid. Ten behoeve van deze tweede
verdieping, later verruiming genoemd omdat het naast een verdieping op de drempels ook een
verbreding van de vaargeul betrof, is een verdrag opgesteld tussen Nederland en Vlaanderen,
geratificeerd op 17 januari 1995, waarin de verruiming is vastgelegd. Vanaf 27 juni 1997 is op
basis van een daartoe aangenomen wet, de vergunningwet, waarin o.a. de WVO-bepalingen
zijn opgenomen, de Westerschelde verruimd. De geldigheid van de wet liep tot 1 juli 2001.
Sinds 1 juli 2001 is een eerste onderhoudsvergunning van kracht. Dit houdt in dat
opgebaggerd bodemmateriaal, dat afgezet wordt door de stroom in het verruimde
vaargeulprofiel, in het kader van onderhoud van de vaargeul teruggestort wordt in de
aangevraagde stortlocaties op Nederlands grondgebied in de Westerschelde.
Ook de andere Scheldehavens (havens van Vlissingen, Sloehaven, Braakmanhaven,
Terneuzen en Brussel) profiteren van de goed onderhouden vaargeul.
Economisch belang havens
Het onderhouden van de vaargeul in de Westerschelde is nodig om de maritieme toegang tot
de Scheldehavens te vrijwaren en zo de concurrentiepositie van de Scheldehavens en de
havengebonden economie en werkgelegenheid te handhaven.
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Vervoer via waterweg biedt een milieuvriendelijk alternatief voor het wegvervoer, het is
minder belastend voor het milieu door de grotere ladingscapaciteit van de schepen. Transport
over het water biedt ook een oplossing voor het toenemende fileprobleem.
Om de tendens van toenemend scheepvaartverkeer te ondersteunen en te promoten en om te
allen tijde de veiligheid van het scheepvaartverkeer te kunnen garanderen zijn baggerwerken
noodzakelijk.

3.1.2

Bagger- en stortmethode: technische beschrijving

Bij de baggerwerken in de Westerschelde zal voornamelijk gebruikt gemaakt worden van een
sleephopperzuiger en bodemegalisator. Andere tuigen kunnen occasioneel ingezet worden
(zie paragraaf 3.5).
Sleephopperzuiger
De sleephopperzuiger is een zelfvarend schip dat is uitgerust met één of twee sleeppijpen
(zuigbuizen) die scharnierend bevestigd zijn aan de zijkant van het schip. Aan het uiteinde
van elke sleepbuis zit een sleepkop die eveneens scharnierend is bevestigd. Tijdens het
baggeren worden de zuigbuizen neergelaten tot de sleepkop de bodem bereikt. De zuigbuis is
aangesloten aan een grote centrifugale pomp, welke in werking treedt en een water-specie
mengsel opzuigt. Het water–specie mengsel komt in het ruim (de beun) terecht. Nadat de
beun vol is gaat het zuigproces nog even door, waarbij de vaste deeltjes bezinken in de beun
en het proceswater via een speciaal ontworpen constructie (de overloop) overboord komt. Dit
proces wordt voortgezet tot het schip zijn optimaal laadvermogen bereikt heeft.
Wanneer er fijne deeltjes wordt gebaggerd (slibrijke specie in plaats van zandrijke specie),
wordt er niet gewerkt met een overloop. Dit fijn materiaal bezinkt niet of nauwelijks, zodat
deze techniek geen invloed heeft op het laadvermogen. Tot op heden wordt er enkel in
uitzonderlijke gevallen slibrijke specie gebaggerd op Nederlands grondgebied.
Wanneer het baggerproces beëindigd is wordt de zuigbuis binnen boord gehaald en vaart het
schip naar de bergingszone, waar het schip gelost wordt. Het lossen kan gebeuren door:
- het openen van kleppen, schuiven of deuren, zodat de lading naar de rivierbodem valt;
- het sproeien van de specie dmv een bijkomende sproei-installatie;
- het opspuiten van de specie, waarbij de specie aan land terecht komt.
Na het lossen van de lading vaart het schip terug naar de baggerzone.
Het globale baggerproces omvat dus een continue opeenvolging van 4 verschillende fasen
nl.:1. het baggeren; 2. het varen met de lading van de baggerlocatie naar de stortlocatie; 3. het
kleppen van de lading; 4. het terugvaren met het lege schip van de stortlocatie naar de
baggerlocatie. De duurtijd van deze cyclus is afhankelijk van de aard en de capaciteit van het
baggerschip; van de aard van de specie en de afstand tussen de bagger en stortlocatie.
Gemiddeld duurt het ongeveer één à twee uur alvorens een schip geladen is.
Aan de hand van moderne plaatsbepalingapparatuur (GPS) aan boord van het baggerschip,
kan de lading exact worden geklept in het daartoe voorziene stortvak. De vaarroute die het
baggerschip hierbij beschrijft, en de positie van het schip op het ogenblik van het kleppen,
worden automatisch geregistreerd. Wanneer het baggerschip boven de aangeduide stortzone
komt, worden – al naargelang het type schip – ofwel de bodemschuiven of –kleppen geopend
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ofwel splijt het schip overlangs waardoor de lading baggerspecie terug in de rivier valt. De
laatste restlading wordt uit het ruim verwijderd door het uit te spoelen met Scheldewater. De
totale duurtijd van het kleppen bedraagt enkele minuten.
Een sleephopperzuiger kan een breed gamma van bodems baggeren (zand, leem, klei en
grind) en heeft bij het onderhouden van de vaargeul het grote voordeel dat het een varend
schip is dat geen ankers nodig heeft tijdens het baggerproces. Hierdoor is de hinder voor de
scheepvaart en het risico op botsingen relatief klein. Bovendien is een zeer flexibele inzet
mogelijk waarbij hetzelfde tuig kan ingezet worden op verschillende plaatsen.
Het zuigproces is een traag proces, waarbij de specie wordt opgezogen en niet wordt
omgewoeld, de vertroebeling tijdens het baggeren is dan ook gering. Indien gewerkt wordt
met een overloop tijdens het opbaggeren van fijn (slibrijk) materiaal, zal de vertroebeling
rondom het schip verhogen. De impact hiervan vermindert echter sterk in rivieren met een
hoog eigen zwevend stofgehalte, zoals de Westerschelde.

Figuur 3.1: Sleephopperzuiger.

De kenmerken van de sleephopperzuiger zijn:
− lage resuspensie van het opgezogen mengsel;
− lage turbiditeit;
− lage toevoeging van water;
− hoge densiteit van het opgezogen mengsel;
− lage densiteit van het gebruikte baggerschip;
− schepen met beperkte diepgang (splijthoppers, bodemschuiven,
bodemkleppen): diepgang geladen baggerschip tussen 5 en 8 meter.

getrapte

Bij het baggeren wordt gebruik gemaakt van schepen met een lage densiteit. Dit houdt in dat
bij de ingezette baggerschepen het laadruim van het baggerschip niet volledig tot haar
maximum gevuld is, wat aldus de overloop van overtollig water tijdens het baggeren sterk
beperkt. Beide factoren beperken de vertroebeling van het oppervlaktewater ter hoogte van de
baggerzone tot een minimum.
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Ter verduidelijking dient opgemerkt te worden dat de overloop van overtollig water tijdens de
baggerfase om baggertechnische redenen nooit volledig kan worden vermeden. Door het
inzetten van baggertuigen met een lage densiteit wordt echter gebruik gemaakt van de "best
beschikbare techniek".
Wanneer er zandrijke specie gebaggerd wordt, wordt er gewerkt met een overloop. Het zand
komt in de beun terecht en bezinkt onmiddellijk. Het water wat boven het zand komt wordt
verwijderd. Op die manier kan het laadruim bijna volledig gevuld worden met gebaggerde
materiaal. Slibrijke of moeilijk bezinkbare zandrijke specie bezinkt heel langzaam (tijdschaal
van enkele uren), daarom wordt er gebaggerd tot de beun vol is, zonder overvloei.
Onderzoeken bij sleephopperzuigers
Er werd tijdens het onderzoek te Zeebrugge in 2000 ook onderzoek verricht naar het effect
van het terugstorten van specie op de turbiditeit van het water. De resultaten van de
turbiditeitsmetingen vertoonden een belangrijke spreiding en blijken in belangrijke mate
afhankelijk te zijn van de stroomsnelheden van het ontvangende water. Uit dit onderzoek is
tevens gebleken dat wanneer de natuurlijke stroming groot is (grootteorde = 1,0 m/s), de
natuurlijke turbiditeit van het water van die mate is, dat er tijdens het storten geen significant
verschil in turbiditeit waargenomen wordt.
In de Westerschelde zijn de natuurlijke stroomsnelheden van deze orde van grootte (1,0 m/s),
en worden tijdens het eb- en vloedregime uiteenlopende waarden van turbiditeit gemeten,
gaande van < 50 FTU4 tot pieken van > 900 FTU en dit gedurende het ganse jaar. Daarnaast
worden diverse plaatsen in de Westerschelde gekenmerkt door belangrijke turbulentie. Deze
turbulentie is een belangrijke factor voor de mate dat turbiditeit optreedt. Door beide factoren,
nl. turbiditeit en turbulentie in de Westerschelde, kan verwacht worden dat de invloed van
terugstorten van specie op de stortplaatsen wellicht geen significante stijging zal geven t.o.v.
de natuurlijke turbiditeit.
Bodemegalisator
Een bodemegalisator, is een stalen constructie met een bulldozerblad en drijfelementen die
met water geballast kunnen worden. Via ophang- en trekkabels wordt de egalisator op een
vooraf bepaalde diepte opgehangen onder een vaartuig en over/in de bodem voortgetrokken.
Op die manier wordt de specie tijdens het varen verschoven vanuit de baggerzone naar een
zone waar een overdiepte is of waar de specie door de natuurlijke stroming opnieuw in
suspensie wordt gebracht. De vaarafstanden zijn meestal relatief kort (maximaal 500 m).
Deze techniek wordt voornamelijk gebruikt om specie weg te halen op locatie die door een
sleephopper moeilijk te bereiken zijn: langsheen kaaimuren of in de toegangsgeul van sluizen.
Deze techniek zal ingezet worden om ribbels in de vaargeul te egaliseren en door een
minimale ingreep de vaargeul terug op diepte te brengen. Door deze techniek alternerend in te
zetten met een sleephopperzuiger, zouden de baggerhoeveelheden drastisch kunnen verlaagd
worden. Deze techniek zal minder verstoring veroorzaken in de baggerzone en zal helemaal
geen verstoring veroorzaken in de stortzones.
Dit kan beschouwd worden als een milieuvriendelijk alternatief van het continue baggeren
met een sleephopperzuiger. Om de volledige impact (en afname van de hoeveelheden te
kennen) te kennen zullen er eerst enkele testen moeten uitgevoerd worden.
4

FTU (Formazine Turbidity Units) = FNU = NTU: is een maat voor de zwevende stof. Om het verband te
kennen tussen FTU en de concentratie (mg/l) dient een kalibratie curve te worden opgesteld, die plaats
afhankelijk is.
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3.2

Locatie van het project

3.2.1

Baggerzones

De baggerzones zijn aangegeven op de bijgevoegde overzichtskaarten Vogelrichtlijngebied
Westerschelde en Habitatrichtlijngebied Westerschelde (Figuur 3.2).
Tabel 3.1: Geulvakken met daarin de te onderhouden drempels en plaatranden in de Westerschelde (Parijse
coördinaten).

Vergunningsaanvraag
De geulvakken met daarin de te onderhouden drempels en plaatranden in de Westerschelde
(in Parijse coördinaten).
Geulvak 1
Het zuidelijk deel van de Pas van Rilland, voor zover het geulvak gelegen is tussen:
a. de Nederlands-Belgische grens en
b. de lijn door de coördinaten (73.993 – 376.845) en (73.259 – 376.646).
Geulvak 2
De Pas van Rilland voor zover dit geulvak gelegen is tussen:
a. de lijn door de coördinaten (73.993 – 376.845) en (73.259 – 376.646) en
b. de lijn door de coördinaten (73.655 – 377.974) en (72.807 – 377.913).
Geulvak 3
Het noordelijk deel van de Pas van Rilland en het Nauw van Bath (met inbegrip van de
drempel van Bath), voor zover dit geulvak gelegen is tussen:
a. de lijn door de coördinaten (73.655 – 377.974) en (72.807 – 377.913) en
b. de lijn door de coördinaten (70.323 – 378.998) en (70.750 – 378.552).
Geulvak 4
De Overloop van Valkenisse (met inbegrip van de drempel van Valkenisse), voor zover dit
geulvak gelegen is tussen:
a. de lijn door de coördinaten (70.323 – 378.998) en (70.750 – 378.552) en
b. de lijn door de coördinaten (62.621 – 378.186) en (61.904 – 376.772).
Geulvak 5
Het Zuidergat (de Bocht van Walsoorden), zover dat dit geulvak gelegen is tussen:
a. de lijn door de coördinaten (62.621 – 378.186) en ( 61.904 – 376.772) en
b. de lijn door de coördinaten (61.500, 379.554) en (60.643 – 379.132).
Geulvak 6
Het Zuidergat (met inbegrip van de drempel van Hansweert), voor zover dit geulvak gelegen
is tussen:
a. de lijn door de coördinaten (61.500 – 379.554) en ( 60.643 – 379.132) en
b. de lijn door de coördinaten (61.011 – 381.298) en ( 60.156 – 381.073).
Geulvak 7
De noordwestelijke inloop van het Zuidergat (met inbegrip van de drempel van Hansweert),
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voor zover dit geulvak gelegen is tussen:
a. de lijn door de coördinaten (61.011 – 381.298) en (60.156 – 381.073) en
b. de lijn door de coördinaten (59.726 – 383.895) en (59.152 – 383.275).
Geulvak 8
De Overloop van Hansweert (met inbegrip van de drempel in de Overloop van Hansweert),
voor zover dit geulvak gelegen is tussen:
a. de lijn door de coördinaten (59.726 – 383.895) en (59.152 – 383.275) en
b. de lijn door de coördinaten (52.875 – 377.355) en (53.425 – 376.129).
Geulvak 9
Het zuidelijk deel van het Gat van Ossenisse en het oostelijk deel van de Pas van Terneuzen
(met inbegrip van de drempel van Terneuzen), voorzover dit geulvak gelegen is tussen:
a. de lijn door de coördinaten (52.875 – 377.355) en (53.425 – 376.129) en
b. de lijn door de coördinaten (45.461 – 374.751) en (45.424 – 373.781).
Geulvak 10
Pas van Terneuzen, voor zover het geulvak gelegen is tussen:
a. de lijn door de coördinaten (45.461 – 374.751) en (45.424 – 373.781) en
b. de lijn door de coördinaten (38.979 – 379.486) en (38.268 – 378.175).
Geulvak 11
De noordwestelijke inloop van de Pas van Terneuzen (met inbegrip van de drempel van
Borssele), voor zover dit geulvak gelegen is tussen:
a. de lijn door de coördinaten (38.979 – 379.486) en (38.268 – 378.175) en
b. de lijn door de coördinaten (37.988 – 383.318) en (37.004 – 382.699).
Geul 12
De Honte, de Rede van Vlissingen (met inbegrip van de drempel van Vlissingen) en het
oostelijk deel van de Wielingen, voor zover dit geulvak gelegen is tussen:
a. de lijn door de coördinaten (37.988 – 383.318) en (37.004 – 382.699) en
b. de noord- zuid gerichte lijn die gaat door de coördinaat (21.200 – 383.213).
Geulvak 13
De Wielingen (met inbegrip van de drempel Scheur-Oost – boei Wielingen 2), voor zover dit
geulvak gelegen is tussen:
c. de noord- zuid gerichte lijn die gaat door de coördinaat (21.200 – 383.213) en
d. Belgisch-Nederlandse grens.

De vorige WVO-vergunning omvatte enkele werkstroken langsheen de vaargeul. Nu wordt er
een uitbreiding van deze werstroken aangevraagd en dit over de volledige lengte van de
vaargeul, telkens in de binnenbocht van de rivier.
Het baggeren in deze werkstroken zal gebeuren in strikt overleg met Rijkswaterstaat. Het
uitbreiden van deze zones is wenselijk om in uitzonderlijke gevallen preventief te baggeren
zodat het nooit tot een gevaarlijke situatie kan komen in de binnenbochten van de rivier.
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Figuur 3.2: Ligging van de stort- en baggerzones binnen het EU-Vogel- en Habitatrichtlijngebied.

3.2.2

Stortzones

Vergunningsaanvraag
De stortlocaties staan aangegeven op de overzichtskaart Vogelrichtlijngebied en
Habitatrichtlijngebied Westerschelde en vallen binnen de volgende gemeenten:
Reimerswaal, Hontenisse, Borssele, Terneuzen en Vlissingen.
Tabel 3.2: Stortlocaties in de Westerschelde (Parijse coördinaten van de contouren).

De Parijse coördinaten van de contouren zijn:
stortvak 2
x: 70304.01
Schaar van de Noord
x: 71240.03
x: 71194.61
x: 70227.94

y: 377558.37
y: 378178.35
y: 378319.96
y: 377680.96

stortvak 6
Schaar van Waarde

x: 61667.1367
x: 63702.2500
x: 62219.7188
x: 60885.3633

y: 382588.3125
y: 380541.0313
y: 379315.6875
y: 381507.9688

stortvak 9 eb
Platen van Ossenisse

x: 59568.5391
x: 59279.7148

y: 380919.0313
y: 382023.2813
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x: 59601.6563
x: 59803.9063
x: 59568.5391

y: 382023.2813
y: 380980.84.38
y: 380919.0313

stortvak 9 vloed
Platen van Ossenisse

x: 59279.7148
x: 59024.6328
x: 59412.4453
x: 59601.6563
x: 59279.7148

y: 382023.2813
y: 382998.5000
y: 382998.5000
y: 382023.2813
y: 382023.2813

stortvak 11 eb
Gat van Ossenisse

x: 54390.3086
x: 551230.3556
x: 55497.5391
x: 55822.9883
x: 55890.5000
x: 55647.4297
x: 55296.3281
x: 54646.2617
x: 54390.3086

y: 377405.2500
y: 378251.1941
y: 378996.4375
y: 379891.81.25
y: 379670.5313
y: 378345.1250
y: 377758.1563
y: 377096.4688
y: 377405.2500

stortvak 11 vloed
Gat van Ossenisse

x: 52584.8516
x: 53282.5703
x: 54251.6992
x: 54389.0284
x: 54646.2617
x: 53938.2109
x: 53171.5508
x: 52665.5898
x: 52584.8516

y: 375950.0938
y: 376389.6875
y: 377246.3750
y: 377403.7826
y: 377096.4688
y: 376599.9375
y: 376119.0313
y: 375866.3438
y: 375980.0938

van x: 55520.0000
x: 55650.0000
x: 55605.0000
x: 55870.0000
x: 55890.0000

y: 379000.0000
y: 380000.0000
y: 380470.0000
y: 380490.0000
y: 379890.0000

x: 40996.1939
x: 41891.4244
x: 42721.0571
x: 42463.2603
x: 41641.8970
x: 40829.2994
x: 40996.1939

y: 379649.8100
y: 379113.9975
y: 378714.5844
y: 378056.8100
y: 378453.4975
y: 378956.8100
y: 379649.8100

Uitbreiding
Ossenisse

stortzone

Gat

stortvak 14 vloed
Everingen
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stortvak 14 eb en vloed
Everingen

x: 42721.0571
x: 44206.3623
x: 43646.6119
x: 43097.2563
x: 42463.2603
x: 42721.0571

y: 378714.5844
y: 378178.6789
y: 377124.4975
y: 377845.4921
y: 378056.8100
y: 378714.5844

stortvak 15 west
Schaar van de Spijkerplaat

x: 32.130,0000
x: 34.100,0000
x: 33.820,0000
x: 33.050,0000
x: 31.700,0000

y: 383.420,0000
y: 382.350,0000
y: 381.750,0000
y: 381.800,0000
y: 382.950,0000

stortvak 15 oost
Schaar van de Spijkerplaat

x: 35.650,0000
x: 37.450,0000
x: 37.150,0000
x: 35.730,0000

y: 382.400,0000
y: 380.860,0000
y: 380.260,0000
y: 381.240,0000

stortvak 17
W2

x: 12364.5663
x: 11723.5444
x: 11789.7900
x: 12430.8119

y: 382452.7976
y: 382345.1363
y: 381950.6600
y: 382058.3213

Stortvak 19
Biezelingse Ham

x: 53285.07
x: 54092.65
x: 54764.13
x: 54938.22
x: 54364.02

y: 383644.82
y: 385254.02
y: 385613.07
y: 385351.04
y: 384930.17

stortvak 20
Ellewoutsdijk

x: 44631.1055
x: 45377.5531
x: 47400.0043
x: 46904.9500
x: 46020.5473
x: 45813.5885
x: 45293.4351
x: 45049.0043
x: 44766.0043
x: 43765.0043
x: 43650.8084
x: 44631.1055

y: 378971.9063
y: 378575.0953
y: 378200.0041
y: 377197.3800
y: 377667.2541
y: 377324.0398
y: 377600.5586
y: 377113.0041
y: 377273.0041
y: 377082.0041
y: 377122.3664
y: 378971.9063

stortvak 22 eb
Kust Zeeuws-Vlaanderen

x: 16.655,0000
x: 17.386,0000

y: 379.839,0000
y: 380.132,0000
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x: 18.450,0000
x: 18.544,0000

y: 380.420,0000
y: 380.000,0000

stortvak 22 vloed
Kust Zeeuws-Vlaanderen

x: 16654.9657
x: 16833.4108
x: 16702.1895
x: 16322.6904
x: 15841.2500
x: 15599.9297
x: 15367.0498
x: 14850.0098
x: 14690.3398
x: 14496.2695
x: 15800.6285
x: 16654.9657

y: 379839.3289
y: 379382.9474
y: 379320.8125
y: 379172.2813
y: 378960.5000
y: 378891.0625
y: 378764.3750
y: 378514.2500
y: 378410.6250
y: 378906.9688
y: 379496.2091
y: 379839.3289

stortvak 26
W5

x: 14907.4820
x: 17896.5911
x: 18079.9034
x: 17386.3162
x: 15272.1094
x: 14907.4820

y: 380189.4553
y: 380782.9584
y: 380314.1286
y: 380132.0950
y: 379256.9040
y: 380189.4553

Betreffende de stortlocaties worden een aantal aanpassingen van de bepalingen van de
Vergunningenwet aangevraagd, dit teneinde gedurende de geldigheidstermijn van de nieuwe
WVO-vergunning te kunnen inspelen op een aantal actuele behoeften en ontwikkelingen.
Fundamenteel wordt er echter geen wijzigingen aangebracht aan de reeds bestaande zones. De
veranderingen die voorgesteld worden zijn gebaseerd op morfologische (meegaan met de
natuurlijke bewegingen van de platen en de geulen) en ecologische redenen.
De keuze van de ondervermelde stortzones is tot stand gekomen na besprekingen met RWS
Zeeland. RWS Zeeland heeft de best mogelijke verdeling van de specie in deze stortzones
laten berekenen door het Waterloopkundig Laboratorium Delft (WL|Delft Hydraulics).
Bij zijn berekeningen heeft het WL zich gebaseerd op het cellenconcept en de inzichten die
verkregen zijn bij het uitvoeren van de S-MER in het kader van de Ontwikkelingsschets 2010.
Het uitgangspunt is dat het meergeulensysteem in de Westerschelde moet behouden blijven.
De keuze van de stortlocatie mag dan geenszins leiden tot het verdwijnen van het
meergeulenstelsel. De voorgestelde stortstrategie houdt dan ook rekening met het evenwicht
tussen morfologische en ecologische ontwikkelingen.
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De volgende stortlocaties worden aangevraagd:
Stortplaats Schaar van de Noord (2)
De opgegeven coördinaten voor deze stortzone zijn gewijzigd ten opzichte van de vorige
aanvraag. Het betreft hier een verschuiving naar de vaargeul toe zodat de verstoring aan de
Platen van Saeftinghe geminimaliseerd wordt. Zowel de vorm als de oppervlakte van deze
zone is ongewijzigd gebleven.
Stortplaats Schaar van Waarde (6)
De locatie is gelegen in een nevengeul. Een verandering van de debietverdeling tussen het
Zuidergat en de Schaar van Waarde, ten gunste van de laatste, zal nadelig werken voor het
onderhoudsbaggerwerk op de Drempel van Hansweert. Door in de Schaar van Waarde te
storten wordt het op diepte houden van de vaargeul door het Zuidergat zoveel mogelijk
bevorderd. Deze stortzone blijft ongewijzigd.
Stortplaats Platen van Ossenisse (9)
De specie wordt hier gestort in het geultje aan de oostrand van de platen, waarmee erosie van
het geultje wordt tegengegaan. Dit is ten gunste van het debiet over de Drempel van
Hansweert dat tot een vermindering van het onderhoudsbaggerwerk op de Drempel van
Hansweert zal leiden. Deze stortzone blijft ongewijzigd.
Stortplaats Gat van Ossenisse (11)
Het storten op deze locatie heeft tot doel het verminderen van de erosie van de bocht ter
hoogte van de Platen van Hulst. Hierdoor wordt de erosie van de slikken en schorren beperkt.
De bestaande stortzone wordt lichtjes uitgebreid naar de opwaartse zijde van de boei 39. Op
deze wijze wordt een diepere put aan de rand en in het vaarwater beter benut en de erosie van
de geulwanden bestreden, terwijl dit geen bijkomende verstoring voor de natuur met zich
meebrengt.
Stortplaats Ebschaar naar de Everingen (13)
Deze stortzone wordt afgeschaft. Uit de nieuwe inzichten blijkt dat dit gunstig zal zijn voor de
morfologie van de rivier.
Stortplaats Everingen (14)
Deze zone wordt zo bepaald dat er een evenwicht is tussen de morfologische en ecologische
ontwikkelingen. Verder dient opgemerkt te worden, dat het meest afwaartse gedeelte van de
stortplaats Everingen normaliter enkel bij vloed wordt gebruikt, dit teneinde de
noodankergebieden "K" en "J" niet te verontdiepen. Deze stortzone blijft ongewijzigd.
Stortplaats Schaar van de Spijkerplaat (15)
In het meest westelijk gelegen gedeelte van de Westerschelde opwaarts Vlissingen wordt er
gebruik gemaakt van de stortzone Schaar van de Spijkerplaat. Voorgesteld wordt de bestaande
stortzone te verplaatsen naar het zuiden. Dit is een aanbeveling van het WL Delft om de
verhouding van de maximale transportcapaciteit tussen Honte en Schaar van Spijkerplaat
beter in balans te krijgen. Deze stortplaats kent een oostelijk en een westelijk deel in de
diepere zones van de Schaar van Spijkerplaat.

Instituut voor Natuurbehoud

84

Beschrijving project en deelprojecten

Stortplaats W2 (17)
Om analoge redenen, d.w.z. teneinde te vermijden dat de baggerspecie die wordt gebaggerd
op Nederlands grondgebied dient te worden afgevoerd naar een afwaarts gelegen stortzone op
Belgisch grondgebied, is het gebruik van de stortplaats W2 vereist t.b.v. het onderhoud van de
vaargeul op zee. Deze stortzone blijft ongewijzigd.
Stortplaats Biezelingse Ham (19)
Door het storten in de nevengeul Middelgat zal het debiet door de vaargeul, de Overloop van
Hansweert, licht toenemen waardoor minder onderhoudsbaggerwerk nodig zal zijn. Om te
voorkomen dat het sediment, in casu zand, op de ecologische waardevolle slikken terecht
komt, is de stortplaats verdeeld in een eb- en een vloedlocatie. Daardoor wordt zo gestort dat
het zand juist wordt weggevoerd van de slikken en het natuurlijk sedimentatiepatroon
behouden blijft.
Om de ecologische waardevolle slikken zo weinig mogelijk te verstoren wordt deze zone
verschoven en qua omvang beperkt tot de dieper gelegen gedeeltes. De jaarlijkse
storthoeveelheid wordt afgestemd op de maximale stortcapaciteit die door het WL Delft wordt
aanbevolen ter behoud van het meergeulensysteem.
Stortplaats Ellewoutsdijk (20)
Deze stortzone blijft ongewijzigd. Deze zone is zo bepaald dat de erosie van de Middelplaat
tegengegaan wordt.
Stortplaats Kust Zeeuws-Vlaanderen (22)
Deze stortzone wordt gebruikt voor baggerspecie afkomstig van het mondingsgebied
(Wielingen) en van de baggerlocaties in de Westerschelde stroomopwaarts Vlissingen. Het
gebruik van deze zone is in de praktijk zeer beperkt, wat ook blijkt uit de stortstatistieken.
Deze stortzone wordt aan de oostzijde 500 meter ingekort in verband met mogelijke effecten
op de toegangsgeul naar de Verdronken Zwarte Polder.
Stortplaats W5 (26)
Deze stortzone is bijgevoegd t.o.v. de Vergunningenwet om te vermijden dat baggerspecie
afkomstig van Nederlands grondgebied moet afgevoerd worden naar Belgisch grondgebied.
Teneinde dit te vermijden is het noodzakelijk dat in het mondingsgebied op Nederlands
grondgebied bijkomende stortplaatsen beschikbaar zijn. Als tegemoetkoming aan deze
behoefte wordt t.b.v. de onderhoudsbaggerwerken na de verruiming aldus het gebruik van de
stortzone W5 voorgesteld. Gezien dit stortvak verder gelegen is van de kust dan de
stortlocatie Kust Zeeuws-Vlaanderen (22), is het aangewezen om in het stortvak 26 tevens
terugstortingen van meer slibhoudende specie toe te laten. Het gebruik van deze zone is in de
praktijk zeer beperkt, wat ook blijkt uit de stortstatistieken. Deze stortzone blijft ongewijzigd.
Ter verduidelijking wordt erop gewezen dat het gebruik van de aangeduide stortplaatsen voor
baggerspecie reeds wordt gelimiteerd door de vereiste dat deze stortplaatsen voldoende diepte
moeten hebben; d.w.z. de aangeduide stortplaatsen zijn alleen bruikbaar wanneer ze
voldoende diepte hebben zodat ze bereikbaar zijn voor de op de Westerschelde ingezette
baggerschepen. Dit betekent dat de bij de baggerwerken vrijkomende baggerspecie niet kan
worden teruggestort in de meest ondiepe riviergedeelten van de Westerschelde. Deze
baggertechnische beperking van de speciestortingen komen eveneens de natuurlijke
ontwikkelingen in de Westerschelde ten goede, gezien het ook vanuit ecologisch standpunt
niet gewenst is om in de meeste ondiepe rivierzones baggerspeciestortingen door te voeren.
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3.2.3

Buiten de bagger- en stortzones

De werkzaamheden (baggeren en storten) vinden enkel plaats binnen de aangevraagde
bagger- en stortzones. Buiten deze zones varen de baggerschepen enkel van baggerlocatie
naar stortlocatie en omgekeerd.

3.3

Oppervlakte van het project

De totale oppervlakte van de Westerschelde bedraagt ongeveer 42.840 ha. Dit oppervlak gaat
van de grens “Zwin-Westkapelle” tot aan de Nederland-Belgische grens (Zeeschelde) en in de
breedte van dijk tot dijk (wateroppervlak, platen, schorren, slikken, land van Saeftinghe). Dit
gebied komt overeen met het oppervlak van het Habitatrichtlijngebied “Westerschelde”.
Tabel 3.3: De oppervlakte van de baggerzones.
Bagger- en werkzones
Overloop Hansweert
Drempel Hansweert - Drempel Valkenisse
Drempel van Vlissingen
Wielingen (volledige baggerzone tot voorbij
Bl/Nl grens)
Drempel van Borssele
Gat van Ossenisse
Drempel Bath
Pas van Terneuzen
Put van Terneuzen
Drempel van Zandvliet (volledige baggerzone
tot voorbij Bl/Nl grens)

Letter
D
C
I
J

opp. (m²)
1.667.270
4.864.363
2.329.066
4.591.485

H
E
B
G
F
A

938.007
2.421.496
477.014
2.479.469
848.766
1.632.542

Nummer
19
22
9
6
15a
15b
17
11
26
14
2
20

Opp. (m²)
972.021
89.9518
657.937
4.184.773
1.904.280
1.554.060
453.384
260.616
2.332.467
1.614.354
163.800
977.882

Tabel 3.4: De oppervlakte van de stortzones.
Stortzone
Biezelingse Ham
Kust van Zeeuws-Vlaanderen
Platen van Ossenisse
Schaar van Waarde
Schaar van Spijkerplaat West
Schaar van Spijkerplaat Oost
Stortzone W2
Gat van Ossenisse
Stortzone W5
Everingen
Schaar van de Noord
Ellewoutsdijk
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3.4

Afstand tot de rand van de beschermingszones

Habitatrichtlijngebied Westerschelde:
De bagger- en stortzones liggen in het habitatrichtlijngebied Westerschelde. Dit is aangegeven
op de overzichtskaart Habitatrichtlijngebied Westerschelde (Figuur 3.2).
Vogelrichtlijngebieden Westerschelde en Land van Saeftinghe:
Op de overzichtskaart Vogelrichtlijngebied zijn de bagger- en stortzones en de
vogelrichtlijngebieden van de Westerschelde en het Land van Saeftinghe aangeduid (Figuur
3.2).

3.5

Deelprojecten

Voor 2 projecten wordt een andere baggertechniek en/of storttechniek voorgesteld in de
WVO-vergunningsaanvraag:
Jetponton
Een jetponton is een omgebouwde cutter, die gebruikt wordt om baggerspecie heel lokaal weg
te blazen. In plaats van de snijkop zitten er fijne jets op de kop die heel gericht water kunnen
spuiten. Met behulp van deze jets wordt de aanwezige baggerspecie, door injectie van water,
in beweging gebracht worden. Daarna kan de specie op de klassieke manier (met een
sleephopperzuiger) weggezogen worden.
Deze techniek wordt gebruikt om baggerspecie te verwijderen in de buurt van gevoelige
installaties en leidingen, waar er, omwille van veiligheidsredenen, niet gewerkt kan worden
met een sleephopperzuiger of cutterzuiger. Deze techniek kan zorgen voor een vertroebeling
van de onderste waterlagen. Bij de werkzaamheden moet het tuig verankerd worden aan de
bodem.
Deze techniek zal gebruikt worden om baggerspecie ter hoogte van ondiepe leidingen of
kabels te verwijderden. Het toestel zal ingezet worden in een zone 250 m stroomopwaarts en
stroomafwaarts van de kabels.
De standaardbaggertuigen: de sleephopperzuiger of de bodemegalisator kunnen hier niet
worden ingezet. Deze tuigen kunnen immers niet gericht genoeg werken en een kleine
afwijking zou grote schade aan leidingen of kabels tot gevolg kunnen hebben.
Algemeen kan gesteld worden dat deze techniek een uitzondering vormt en enkel gebruikt
wordt op die locaties waar kabels of leidingen nog niet op voldoende diepte liggen.
Sproeiponton
Een diffuser is een omgebouwde cutterzuiger. In plaats van de specie heel selectief op te
zuigen, kan het de specie heel selectief op de bodem sproeien. Dit stationair tuig wordt met
sleepboten tot boven de locatie gebracht waar de baggerspecie op de bodem moet gebracht
worden. Via een arm, die enkele decimeter boven de bodem hangt, wordt de specie op de
bodem gebracht. De baggerspecie wordt vanuit een traditionele hopper of een duwbak via een
drijvende leiding naar het ponton gespoten. Het voordeel van deze techniek is dat de specie
met behulp van plaatsbepalingapparatuur exact op de gewenste plaats kan gebracht worden.
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Voorwaarde voor succes is evenwel een goede granulometrische samenstelling van de
aangeleverde specie. Niet al de baggerspecie komt dus in aanmerking
De techniek heeft als nadeel dat de diffuser een stationair toestel is, dat met zes ankers vastzit.
Het heeft geen eigen motor, zodat het immobiel is. Dergelijk tuig komt dus niet in aanmerking
om in de buurt van de vaargeul gebruikt te worden. De diffuser kan zich niet snel genoeg
verplaatsen indien dit nodig mocht blijken voor de scheepsvaart. De aanvoer van een ponton
en de opbouw van de leidingen en tussenstations vergt heel wat tijd en moeite (enkele weken).
Het sproeiponton kan dan ook enkel bij zeer goed voorbereide processen worden ingezet:
• op een locatie die voldoende ver uit de vaarweg ligt, zodat het scheepvaartverkeer niet
gestremd wordt;
• wanneer er een voldoende aanvoer van granulometrische specie kan gezekerd worden
binnen de reguliere onderhoudsbaggerwerken (het is onmogelijk dat er extra
hoeveelheden zouden gebaggerd worden om deze op die manier terug te storten).

Figuur 3.3: Diffuser – sproeiponton.

Door zijn precieze plaatsbepaling kan deze techniek ingezet worden om heel precies
pakketten of lagen baggerspecie aan te brengen tegen gewenste laagdiktes zowel op diepe
plaatsen als op ondiepe plaatsen waar de baggerschepen normaliter niet kunnen terugstorten
of kleppen. Doordat er bovendien teruggestort wordt op een paar decimeter boven de bodem
is de vertroebeling veel lager.
Eind 2004 werd een proefstorting uitgevoerd ter hoogte van de plaat van Walsoorden. Uit de
tussentijdse rapportering blijkt dat de op deze manier gestorte specie praktisch volledig blijft
waar ze gestort is, dat scheepvaarttechnisch veilig gestort kan worden op plaatsen de
baggerschepen niet kunnen komen en dat er geen ecologisch nadelige effecten aan verbonden
zijn.
De proefstorting heeft aangetoond dat deze techniek een sleutelrol kan spelen bij stortlocaties
waar met baggerspecie op een strategisch doordachte manier projecten worden uitgevoerd
waarmee ook ecologisch herstel wordt beoogd en dit overeenkomstig nog steeds evoluerende
morfologische inzichten.
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3.6

Voorkomen habitattypes en soorten in een zone rond de locatie

In tabel 3.5 en 3.6 wordt voor elke stortlocatie aangegeven op welk habitattype of welke
habitatsoort het baggeren een effect zou kunnen hebben. Voor de schortypes werd een contour
van 500 m rond de stortlocaties genomen. Dit getal is gebaseerd op de aanname in het rapport
“Baggerspeciestort Westerschelde” (RIKZ, 1998). Hier wordt aangenomen dat er per storting
tot circa 500 meter vanaf de stortlocatie een bedekking met sediment kan optreden van enkele
cm (circa 5).
Deze contouren vertonen overlap met de schorren van Zwin (stortplaats Kust ZeeuwsVlaanderen), Hellegatspolder (stortplaats Gat van Ossenisse), Zuidgors (stortplaats
Ellewoutsdijk), Schor van Waarde (stortplaats Schaar van Waarde) en Verdronken Land van
Saeftinghe (stortplaats Schaar van Noord). Hier komt dus mogelijk een verhoogde
sedimentatiesnelheid voor. Aan de hand van de voorkomende schortypes op de plaats van
overlap wordt een inschatting gemaakt van de mogelijk beïnvloede types. Het habitattype
1130 Estuarium wordt op alle locaties beïnvloedt door de stortactiviteiten. De overige types
daarentegen worden op een beperkter aantal locaties beïnvloed. De verschillende duintypes
(2120, 2130, 2160, 2190) worden niet onmiddellijk beïnvloed door de stortactiviteiten met
uitzondering van het habitattype 2110 Embryonale wandelende duinen dat ter hoogte van het
Zwin voorkomt. Dit is een zeer dynamisch type dat gestuurd wordt door winddynamiek.
Aangevoerd zand wordt door de wind verstoven. Een verhoogd aanvoer van zand via
stortactiviteiten kan bijgevolg een invloed hebben op het type. Groenknolorchis,
Kamsalamander en Nauwe korfslak zullen gezien hun verspreiding binnen het richtlijngebied
niet door de stortactiviteiten worden beïnvloed. Andere habitatsoorten als Zeeprik, Rivierprik,
Fint, Zeehond en de verschillende vogelsoorten kunnen wel beïnvloed worden door de
stortactiviteiten. Door hun (relatief) hoge graad van mobiliteit zijn ze hoogstwaarschijnlijk in
staat hierop te reageren.
In tabel 3.7 en 3.8 is voor elke baggerlocatie weergegeven welk habitattype of welke
habitatsoort beïnvloed kan worden door de activiteit. Gezien geen andere referentiewaarde is
gevonden, is op gelijkaardige manier een buffer van 500 m rond de verschillende
baggerlocaties afgebakend. Vergelijkbaar met de stortlocaties kan gesteld worden dat het
habitattype 1130 Estuarium beïnvloedt wordt door de baggeractiviteiten. De buffer rond de
baggerzone van de Drempel van Hansweert en Zandvliet overlapt met het Verdronken Land
van Saeftinghe en het Sieperdaschor waar het habitattype 1310, 1320 en 1330 kan
beïnvloeden. Groenknolorchis, Kamsalamander en Nauwe korfslak zullen gezien hun
verspreiding binnen het richtlijngebied niet door de baggeractiviteiten worden beïnvloedt. De
verschillende habitatsoorten zijnde Zeeprik, Rivierprik, Fint, Zeehond en de verschillende
vogelsoorten kunnen wel door de baggeractiviteiten worden beïnvloed. Door hun (relatief)
hoge graad van mobiliteit zijn ze hoogstwaarschijnlijk in staat hierop te reageren.
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Tabel 3.5: Stortzones en mogelijk beïnvloede schorren en habitattypes.
Stortzones

x

x

x

vochtige duinvalleien

x

duinen met duindoorn

Zwin

x

grijze duinen

Zuidgors

x

witte duinen

Hellegatspolder

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

embryonale wandelende duinen

Saeftinghe
Schor van Waarde

Atlantische schorren

Schaar van de Noord
Schaar van Waarde
Platen van Ossenisse
Gat van Ossenisse
Biezelingse Ham
Ellewoutsdijk
Everingen
Schaar van de Spijkerplaat
Kust Zeeuws-Vlaanderen
Stortplaats W5
Stortplaats W2

schorren met slijkgrasvegetatie

2
6
9
11
19
20
14
15
22
26
17

Habitattypes
1130 1310 1320 1330 2110 2120 2130 2160 2190
éénjarige pioniersvegetaties met Salicornia

Beïnvloed schor

estuaria

Stortvak

x
x

x

x

x

x

Tabel 3.6: Stortzones en mogelijk beïnvloede schorren en soorten.
Stortzones

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Vogels

Zwin

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Groenknolorchis

Zuidgors

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Zeehond

Hellegatspolder

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Kamsalamander

Saeftinghe
Schor van Waarde

Fint

Schaar van de Noord
Schaar van Waarde
Platen van Ossenisse
Gat van Ossenisse
Biezelingse Ham
Ellewoutsdijk
Everingen
Schaar van de Spijkerplaat
Kust Zeeuws-Vlaanderen
Stortplaats W5
Stortplaats W2

Rivierprik

2
6
9
11
19
20
14
15
22
26
17

Soorten
1014 1095 1099 1103 1166 1365 1903
Zeeprik

Beïnvloed schor

Nauwe korfslak

Stortvak

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Figuur 3.4: Locatie van de stortzones met een 500 m buffer (kaart nog niet aangepast aan meest recente
stortlocaties).
Tabel 3.7: Baggerzones en mogelijk beïnvloede gebieden en habitattypes.

J
I
H
G
F
E
D
C
B
A

Saeftinghe
Sieperda

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

vochtige duinvalleien

duinen met duindoorn

x

grijze duinen

x

witte duinen

x

embryonale wandelende duinen

atlantische schorren

Wielingen
Drempel van Vlissingen
Drempel van Borssele
Pas van Terneuzen
Put van Terneuzen
Gat van Ossenisse
Overloop Hansweert
Drempel Hansweert
Drempel van Bath
Drempel van Zandvliet

schorren met slijkgrasvegetatie

Habitattypes
1130 1310 1320 1330 2110 2120 2130 2160 2190
éénjarige pioniersvegetaties met Salicornia

Letter Beïnvloed schor

estuaria

Baggerzones

x
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Tabel 3.8: Baggerzones en mogelijk beïnvloede gebieden en soorten.

J
I
H
G
F
E
D
C
B
A

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Vogels

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Groenknolorchis

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Zeehond

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Kamsalamander

Fint

Wielingen
Drempel van Vlissingen
Drempel van Borssele
Pas van Terneuzen
Put van Terneuzen
Gat van Ossenisse
Overloop Hansweert
Drempel Hansweert
Drempel van Bath
Drempel van Zandvliet

Rivierprik

Soorten
1014 1095 1099 1103 1166 1365 1903

Zeeprik

Letter Beïnvloed schor

Nauwe korfslak

Baggerzones

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Figuur 3.5: Locatie van de baggerzones met een 500 m buffer(kaart nog niet aangepast aan meest recente
baggerlocaties).
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3.7

Planning

Bepaling van de te baggeren zones
Er worden in de Schelde peilingen uitgevoerd door de Afdeling Kust – dienst hydrografie van
AWZ (Administratie Waterwegen en Zeewezen) en RWS – Directie Zeeland (beheerder van
de Westerschelde). Daarbij wordt de diepte van de vaargeul tussen de Rede van Antwerpen en
de monding van de Schelde in kaart gebracht. De gegevens van de peilkaarten worden
vergeleken met de gewenste diepte, die nodig is om de scheepvaart naar de haven van
Antwerpen te verzekeren.
Aan de hand van deze kaarten wordt dan wekelijks vastgelegd waar de diepte ontoereikend is,
en worden de baggerzones vastgelegd. Dit werk wordt uitgevoerd door de afdeling Maritieme
Toegang. Het baggerwerk zelf wordt uitgevoerd door een aannemer. Wekelijks is er overleg
met deze aannemer waarbij de baggeropdrachten doorgegeven worden. Tijdens dit overleg
kunnen mogelijk problemen aan bod komen, en kan een oplossing uitgewerkt worden.
Tweemaandelijks is er een overleg met een ambtenaar van directie Zeeland (Rijkswaterstaat).
De streefdieptes van de baggerzones zijn hieronder meegegeven (Tabel 3.9). Hierbij wordt
rekening gehouden met de kielspeling. De kielspeling is de ruimte die voorhanden is tussen de
kiel van het schip en de bodem van de vaarweg. Die moet altijd een zeker percentage van de
diepgang van het schip bedragen. Deze minimumwaarden worden niet alleen gehanteerd om
contact met de bodem te vermijden, maar ook omdat schepen alsmaar moeilijker
manoeuvreerbaar worden naarmate de kielspeling afneemt. Vanaf de Rede van Antwerpen tot
aan de Rede van Vlissingen wordt er gerekend met een kielspeling van 12,5 %. Vanaf de
Rede van Vlissingen verder stroomafwaarts is de kielspeling 15 %.
Om baggertechnische redenen wordt bij elke onderhoudsbeurt een overdiepte van 0,70 meter
gebaggerd. Deze is nog niet bij de streefdiepte bijgerekend.
Tabel 3.9: Streefdieptes van de verschillende baggerzones.

Locatie baggerzone
Wielingen
Drempel van Vlissingen
Drempel van Borssele
Pas van Terneuzen
Put van Terneuzen
Gat van Ossenisse
Overloop Hansweert-afwaarts
Overloop Hansweert-opwaarts
Drempel Hansweert
Zuidergat
Walsoorden
Ov. Valkenisse/ Rand pl. Valkenisse
Nauw van Bath
Drempel van Bath

Streefdiepte in m GLLWS
-15 m
-14,5 m
-13,9 m
-13,7 m
-13,4 m
-13,3 m
-13,3 m
-13,3 m
-13,3 m
-13,3 m
-13,3 m
-13,3 m
-13,3 m
-13,3 m
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Toezicht
Het volledige werk gebeurt onder toezicht van ambtenaren van de afdeling Maritieme
Toegang. Het toezicht bestaat op twee niveaus:
• enerzijds is er het BIS (Bagger Informatie Systeem). Dit is een geautomatiseerd systeem,
waarbij elk schip is uitgerust met een computer die constant in verbinding staat met een
centrale computer in de gebouwen van de afdeling Maritieme Toegang. Alle
baggergegevens (hoeveelheden, aard van de specie, tijdstippen van baggeren, varen,
kleppen,…) kunnen online geraadpleegd worden door de projectingenieurs.
• anderzijds zijn er ook controleurs aanwezig op de schepen die elektronische gegevens
nakijken, en zelf metingen uitvoeren.
Baggerfrequentie
In principe vinden de bagger- en stortactiviteiten gedurende het gehele jaar plaats op de
locaties zoals aangegeven op de overzichtskaarten Habitatrichtlijngebied Westerschelde en
Vogelrichtlijngebied Westerschelde (Figuur 3.2). De baggeractiviteiten worden uitgevoerd op
die plaatsen in de hoofdvaarweg, waar de aanzanding een ondiepte veroorzaakt waardoor de
vaart van maatgevende schepen niet meer kan worden gegarandeerd. Dit houdt in dat op
sommige drempels en plaatranden gedurende enkele weken per jaar gebaggerd wordt en op
andere elke maand. Globaal beschouwd worden er in de Westerschelde aldus continu
onderhoudsbaggerwerken uitgevoerd, gedurende 5 dagen per week, zowel bij dag als bij
nacht, en dit onder alle getijomstandigheden.
Lokaal worden door de vergunningverlener (Nederlandse overheid) aan het gebruik van deze
stortplaatsen een aantal beperkingen opgelegd om de invloed binnen of juist buiten het
stortvak te beperken.
Vlaanderen wil een vergunning aanvragen voor een maximum van 13 Mm³. Met volgende
beperkingen:
 maximale hoeveelheid Oosten: 1,5 – 2,5 Mm³
 maximale hoeveelheid Midden: 4 – 5 Mm³
 maximale hoeveelheid Westen: 6,5 Mm³

3.8

Bijzondere omstandigheden

Er zijn geen bijzondere omstandigheden.
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4

Effecten van het project

In dit hoofdstuk wordt getracht een inschatting te maken van de effecten van de
onderhoudsbagger- en stortactiviteiten in de Westerschelde. Het bepalen van deze effecten is
een complexe zaak. Het onderhoudsbaggerwerk is geen éénmalige maar een continu
voortdurende ingreep die een eerdere, éénmalige ingreep, nl. de verruiming van de vaargeul,
en dus ook de effecten van de hierdoor gewijzigde geometrie op de hydromorfologische
evolutie, de evolutie van de arealen en de gevolgen hiervan voor biota in standhoudt.
Logischer wijze wordt dan ook voor de inschatting van de effecten van de
onderhoudsbaggerwerken in ruime mate teruggegrepen naar de evaluatie van de gevolgen van
die verruiming zoals ze weergegeven zijn in de meest recente MOVE rapportage (PETERS et
al., 2003; STIKVOORT et al., 2003). Bovendien werden ook de bevindingen uit het S-MER
voor de Ontwikkelingsschets 2010 (PROSES, 2004) met betrekking tot de effecten van de
verruiming tot 13,10 m getijongebonden vaart mee in beschouwing genomen.
De impact van de verruiming en de onderhoudsbaggerwerken is echter bijna onmogelijk te
onderscheiden van de effecten van andere menselijke ingrepen in het systeem (inpolderingen,
geulwandverdedigingen, suppletie voor schorren, schorrand verdediging, verruiming,
zandwinning,...). Bovendien is het estuarium tevens onderhevig aan natuurlijke veranderingen
(o.a. de zeespiegelrijzing), waarvan de effecten moeilijk van de antropogene te onderscheiden
zijn. Het samenspel van al deze invloedsfactoren stuurt de hydromorfologische evolutie van
het systeem. De ontwikkelingen van de kenmerken van het systeem worden kort gesitueerd
(PETERS et al., 2003; VAN DEN BERGH et al., 2003) alvorens over te gaan tot de inschatting
van effecten van de onderhoudsbaggerwerken. Voor meer gedetailleerde informatie over de
hydromorfologische evolutie van de Schelde verwijzen we naar de MOVE-rapportage
(monitoring in het kader van de 48’/43’ verruiming) (PETERS et al., 2003) en naar PETERS et
al. (2001).
Nederland en Vlaanderen zijn overeengekomen dat het estuarium in die richting moet
evolueren waarin het meergeulensysteem behouden blijft (TECHNISCHE SCHELDECOMMISSIE
2001). De bagger-, stort-, en zandwinninglocaties en –hoeveelheden worden momenteel
zoveel mogelijk gekozen dat ze de evolutie in die richting sturen, op basis van de evaluatie
van de effecten van de verruiming van de jaren ’70. Vanaf de verruiming 48’/43’ wordt het
gebaggerde materiaal niet langer in het oosten maar grotendeels in het midden en het westen
van de Westerschelde gestort. De verwachtingen zijn dat op die manier de morfologische
dynamiek in het oostelijk deel terug toeneemt en dat de onderhoudsbaggerwerken minder snel
toenemen doordat de drempels in het oosten minder snel terug aanzanden. De resultaten van
deze bijsturingen werden eveneens in het MOVE rapport geëvalueerd.
De geulen in de Westerschelde hebben de neiging om uit te bochten. Indien dit proces niet
tijdig wordt gestopt kan de waterkering in gevaar komen. De uitbochting gaat tevens ten koste
van ecologisch waardevolle slikken en schorren. Om deze te beschermen werden bij de
48’/43’ verdieping geulwandverdedigingen aangelegd als mitigerende maatregel.
Niet alleen de Westerschelde, maar ook de Zeeschelde is onderhevig aan hydromorfologische
evoluties, die ongetwijfeld verband houden met de ontwikkelingen in de Westerschelde. In dit
deel van het estuarium staat vooral het behoud van de arealen en de kwaliteit van ondiep
water, slikken en schorren centraal, een internationale verplichting in de zin van de Europese
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Vogel- en habitatrichtlijn. In de MOVE rapportage en het S-MER van de ontwikkelingsschets
2010 werd hier geen specifiek onderzoek naar verricht. Monitoring resultaten tonen echter aan
dat zowel de arealen als de kwaliteit van de slikken en schorren er op achteruit gaan
(ADRIAENSEN et al., 2005; VAN DEN BERGH et al., 2005;).
De effecten van het project worden in dit hoofdstuk in zes categorieën ingedeeld:
waterbeweging, sedimenttransport, ecotopen, morfologische dynamiek, turbiditeit en een
restcategorie met ons inziens minder belangrijke effecten zoals saliniteit, verontreiniging,
verstoring en versnippering.
In het vijfde hoofdstuk worden dan de gevolgen van deze effecten voor de natuurwaarden en
meer bepaald de beschermde habitats en soorten beschreven.

4.1

Morfologische ontwikkeling van het Schelde-estuarium

Hieronder wordt kort de morfologische historie van het Schelde-estuarium geschetst. De
evolutie van deze morfologie is duidelijk maar wat de precieze verbanden zijn tussen de
ingrepen en de morfologische sturing, of welke ingrepen meer doorwogen op de verdere
evolutie dan andere, is niet altijd helder. Het is daardoor lastig de relatieve bijdragen van
afzonderlijke ingrepen en natuurlijke ontwikkelingen zoals inpolderingen, bedijking,
baggeren en storten, zandwinning en zeespiegelstijging op de morfologische en hydraulische
(waterbeweging) ontwikkeling te kwantificeren. Doorgaans is echter wel de richting van het
effect van de afzonderlijke factoren bekend.
Uitruiming en vroege inpolderingen
De Westerschelde is een jong estuarium. Enkele millennia geleden is het begonnen als een
zeearm, de Honte of de Dullaert, een doorbraak van de duinenrij. In de loop der eeuwen ‘vrat’
de zeearm zich naar het oosten naar binnen, daarbij geulen uitsnijdend in het veenpakket. Dit
proces wordt uitruimen genoemd. Vanaf de vroege middeleeuwen begon de mens de zeearm
langzaam in te perken via bedijkingen; eerst een klein aantal grote polders (bv de polder
Walcheren, de polder de Brede watering bewesten Yerseke e.d.), later aangevuld met kleinere
polders. Wat het effect is van die vroege maar grote ingrepen op de ontwikkeling in
morfologie en waterbeweging nadien is nog niet helemaal duidelijk. Verondersteld kan
worden dat die inperking van het systeem tot een grotere getij-energie (vergroting
stroomsnelheden, verhoging waterstanden) in het systeem heeft geleid en dat de effecten op
de morfologische ontwikkeling tot op de dag van vandaag doorwerken. Hoe groot dat effect
precies is geweest is echter onduidelijk omdat er tegelijkertijd sprake was van een rijzende
zeespiegel. Feit is dat door die reeks inpolderingen een enorm areaal van slikken en schorren
verloren ging.
Evolutie na 1800
Sinds ca. 1800 is de bedijking niet wezenlijk meer veranderd. Een belangrijke uitzondering
betreft de grote zijarmen (Sloe, Braakman, Kreekrak). De aanwezigheid van deze zijarmen
bepaalde mede de morfologie van het hoofdsysteem. Op oudere kaarten is bijvoorbeeld heel
duidelijk te zien hoe de hoofdgeul zich ter hoogte van de Braakman splitste waarbij een groot
deel van het water richting de Braakman ging. Op die splitsing was een groot slikgebied
aanwezig. Juist door het feit dat dit gebied ondiep was had het mogelijk een grote impact op
de getijdoordringing. De afsluiting van de Braakman en de Kreekrak hebben dus mogelijk een
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sterke doorwerking gehad op de ontwikkeling van morfologie en waterbeweging in het
Schelde-estuarium. Niet alleen was er immers een potentieel gebied voor dissipatie
(verstrooiing, verspreiding) van getij-energie verdwenen, ook lokale zones van luwte werden
erdoor onderdrukt, die noodzakelijk zijn voor de belangrijke filterfeeders en als specifiek
habitat. De historie van de morfologie toont aan dat luwe zones, die er vroeger steeds zijn
geweest, thans nauwelijks meer voorkomen.
Afgezien van de langdurige en ingrijpende geschiedenis van inpolderingen (VROON et al.,
1997), en het onbekende effect daarvan op de huidige morfologie, zouden de morfologische
ontwikkelingen in het daaruit resulterende estuarium, als natuurlijk kunnen worden
beschouwd.
bodemdaling/zeespiegelstijging

meer water naar binnen

meer getijenergie

aanpassing morfologie

inpolderingen

vaargeulbeheer/zandwi
nning
d i

i

Figuur 4.1: Hydraulisch – morfologische cyclus in de Westerschelde en de invloed van de mens hierop.

Gestuurd door deze natuurlijke morfologische ontwikkelingen, extern gestimuleerd door de
geleidelijke stijging van het gemiddeld zeeniveau (o.a. door de bodemdaling), is er een
ontwikkeling van verdieping van de geulen Æ aanpassen van de morfologie (verkleining van
de slikken, vergroting/ophoging van de platen, relatieve toename van het areaal
hoogdynamische gebieden, versteiling van de geulranden) Æ meer getijenergie (VAN DEN
BERGH et al. 1996, JEUKEN 2000; Figuur 4.1).
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Figuur 4.2: Veranderingen in arealen van enkele belangrijke habitats in de Westerschelde in de periode 1800 –
1990. Diep: Y-as rechts, andere arealen Y-as links. Betreft voorlopige cijfers op basis van lodingskaarten. Bron:
de Jong, ongepubl. De scherpe afname van slik na 1860 is een gevolg van het verdwijnen van een groot
slikgebied NW van Terneuzen. In de piek in 1960 in de schorlijn is de invloed van de introductie van Engels
slijkgras op de schoruitbreiding te zien.

In de periode 1800-1970 neemt de inhoud van de Westerschelde, gestuurd door deze
processen netto waarschijnlijk niet toe (binnen de huidige dijken, en zonder schorren). Er is
eerder sprake van herverdeling van sedimenten binnen het gebied. De geulen zijn in die
periode met ongeveer 2Mm3/j toegenomen in volume; ze zijn maximaal uitgebocht en liggen
tegen hun grenzen aan, hetzij veen, geulwandverdediging of dijkbestorting). Door de grotere
gemiddelde diepte is de getijdoordringing sterk toegenomen. De platen nemen in deze periode
in areaal, hoogte en inhoud toe en hebben (het meeste) sediment uit de geulen ‘geborgen’
(Figuur 4.2). Omdat door deze ontwikkelingen de mogelijkheden voor schorvorming sterk
waren verminderd introduceerde men rond 1930 Engels slijkgras (Spartina townsendii), wat
leidde tot een explosieve uitbreiding van het areaal schor.
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Figuur 4.3: Verhouding areaal hoogdynamisch/laagdynamisch intergetijdengebied sinds 1935. Gebaseerd op
geomorfologische kaarten op basis van luchtfoto’s (bron: de Jong, ongepubl.)
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De geulverdiepingen rond 1970 en 1999 versterken deze ontwikkelingen, op vergelijkbare
wijze als de zeespiegelstijging. Tussen 1935 en 2000 verschuift de verhouding
hoogdynamisch – laagdynamisch intergetijdengebied geleidelijk (Figuur 4.3). De figuur laat
zien dat deze verschuiving versnelt.
De evolutie in de Zeeschelde vertoont een gelijkaardig patroon en gaat in dezelfde richting.
Sinds 1850 is het schor areaal in de Zeeschelde en haar getijgebonden zijrivieren minstens
gehalveerd en blijft er nog slechts een derde van de slikoppervlakte over. Tussen 1850 en
1950 ging het grootste aandeel habitat verloren door inpolderingen of ‘rivierwinning’. Van
1950 tot 1990 waren vooral infrastructuurwerken en dijkwerken verantwoordelijk voor het
verlies aan intergetijdengebied. De laatste decennia echter is het habitatverlies vooral te wijten
aan erosie. Dankzij de hoge sedimenttoevoer kan het schor de steeds toenemende
hoogwaterstanden volgen zodat het niet verdrinkt (TEMMERMAN et al., 2004). Tussen de
dijken is echter geen zijdelingse schoruitbreiding mogelijk; de overgang tussen geul en schor
wordt steeds steiler en er ontstaan hoge schorkliffen. Slik, laag- en middenschor worden
kwetsbaarder en eroderen door de toenemende stroomsnelheden. Het is duidelijk dat de
huidige slikken en schorren zich in deze configuratie niet kunnen in stand houden. Het
dynamisch evenwicht van erosie/sedimentatie is verstoord door ruimtegebrek, erosie wordt
niet meer gecompenseerd door sedimentatie elders maar leidt onvermijdelijk tot areaalverlies.
Bovendien werd ook hier een hogere dynamiek op de slikken vastgesteld (ADRIAENSEN et al.,
2005).

4.2

Waterbeweging

Doordat het estuarium dieper en smaller is geworden kan het getij sterker binnendringen. De
voortplantingssnelheid van de getijgolf is toegenomen en de getij asymmetrie verandert. De
gemiddelde hoogwaterstanden stijgen sneller dan de gemiddelde zeespiegel. Het gemiddeld
laagwater stijgt minder snel dan de gemiddelde zeespiegel. Hierdoor neemt de getij-amplitude
toe. Het totale getijvolume neemt toe en wordt herverdeeld over hoofd- en nevengeul. De
maximale stroomsnelheden in de hoofdgeul worden hoger. De verwachting is dat de
verruiming en verdieping deze processen verder versterken.
De evolutie van de waterbeweging is sinds de verruiming 48’/43’ onderzocht aan de hand van
waterstanden, snelheid van de vloedgolf, getijvolumes en stroomsnelheden.
- Waterstanden: te Bath nam de gemiddelde laagwaterstand af en het gemiddeld
getijverschil toe in vergelijking tot de periode voor de verruiming. De gemiddelde
hoogwaterstanden in het oosten nemen toe, maar er kan nog niet worden vastgesteld dat
ze sneller toenemen dan in de periode voor de verruiming, de tijdreeks is daarvoor te
kort. Bovendien is het moeilijk daarover uitspraken te doen zijn, omdat de verwachte
ontwikkeling kleiner is dan de natuurlijke fluctuaties.
- Het tijdverschil voor hoogwater en laagwater tussen Vlissingen en Bath nam niet extra af
tengevolge van de verruiming, maar evolueerde verder volgens de bestaande trend.
- Getijvolumes ten oosten van Hansweert namen toe in de hoofdgeul en af in de
nevengeulen. Er was geen aantoonbare verandering van het totale getijvolume maar er
was dus wel een herverdeling van het totale getijvolume waar te nemen. Deze
herverdeling was al begonnen in de 70er jaren, de tijdsreeks is te kort en de data zijn te
onnauwkeurig om te oordelen of deze herverdeling afwijkt van de trend die al in gezet
was.
Instituut voor Natuurbehoud

99

Effecten van het project

-

Stroomsnelheden: In de hoofdgeul is de verandering in stroomsnelheden gering
(<0.1cm/m), zowel ten oosten als ten westen van Hansweert. De grootste veranderingen
zijn lokaal, in de buurt van stortplaatsen en plaatranden.

Op de Zeeschelde is het hoogwater in de periode 1991-2002 gestegen met 1 tot 2 cm per jaar.
Getijvolumes en stroomsnelheden werden hier niet specifiek gemonitored.
Er treden dus wel veranderingen op in de waterbeweging van de Westerschelde en bij
uitbreiding ook de Zeeschelde. Met uitzondering van de waterstanden in het oostelijk deel en
locale wijzingen in het stromingspatroon gaat het echter om een trend die reeds ingezet was
voor de verruiming en die zich verder zet.

4.3

Sedimenttransport

HARING (1949, 1955) beschouwt de zandbalans van de Westerschelde over de perioden 18781931 en 1931-1952. Hij komt tot een gemiddelde jaarlijkse sedimentimport van ongeveer 1.3
Mm3/jaar voor de periode 1878-1952. De import wordt bepaald door een sedimentatie in de
intergetijdengebieden; de geulen onder gemiddeld laag water eroderen.
Uit de zandbalansen 1955-nu (JEUKEN, 2003; NEDERBRAGT & LIEK, 2004) blijkt dat sinds de
jaren zeventig de hoeveelheid zandimport afnam. Begin jaren negentig van de vorige eeuw is
de Westerschelde, inclusief de mondig, omgeslagen van een gemiddeld zandimporterend naar
een gemiddeld zandexporterend systeem. Deze omslag is een voortzetting van de eerder
geconstateerde afname van de zandimport (Figuur 4.4).
Na de verruiming 48’/43’ is geconstateerd dat de Westerschelde, inclusief de monding nog
steeds exporterend is (met uitzondering van het jaar 1998). Op basis van statistische analyses
(bepaling van de correlatie) is voor zowel de Westerschelde als de monding geen significante
relatie gebleken tussen de 18,6-jaarlijkse getijcyclus en de variaties rond de trends in
volumeveranderingen. Uit lineaire trends voor de periode 1971-2001 kan geen duidelijke
invloed van zeespiegelstijging op de zandbalans worden vastgesteld.
De continue export die we nu waarnemen kan te maken hebben met het feit dat er in het
westelijke deel een netto overschot aan sediment is ten gevolge van de nieuwe stortstrategie.
De zandtransporten van west naar oost waren in de periode 1998-2000 hoger dan voor de
verruiming. In het oosten is er een tekort aan sediment, aangezien daar wel veel gebaggerd
wordt (zowel onderhoudsbaggerwerk als zandwinning), maar nog nauwelijks wordt gestort.
Vanuit het westelijk deel van de Westerschelde zal daarom een transport van zand naar zowel
de monding als het oostelijke deel optreden (Figuur 4.4). Het westen is hiermee uit evenwicht.
Een andere verklaring voor het feit dat het systeem exporterend geworden is kan te maken
hebben met veranderingen in de getij asymmetrie. Er is nog onvoldoende onderzoek gedaan
om een uitspraak te doen over de oorzaak van het zandexporterend worden van het systeem en
de individuele bijdrage van de verschillende invloedsfactoren hieraan. Om
beheersmaatregelen te kunnen treffen is het echter van belang om te weten welk van de
bovenstaande verklaringen geldt. Als het systeem exporterend is omdat er een zandoverschot
in het westelijke deel is, dan is de export te beïnvloeden door de stortstrategie. Als de oorzaak
de verandering in getij asymmetrie is, dan is naast de stortstrategie ook de baggerstrategie van
invloed.
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Figuur 4.4: Schematische weergave van de zandbalans van de Westerschelde voor de periode van 1990 tot en
met 1996 en van 1997 tot en met 2001(NEDERBRAGT & LIEK, 2004).

Het totale onderhoudsbaggerwerk is na de 48’/43’ verruiming slechts met ongeveer 2
Mm³/jaar toegenomen. Het onderhoud op de drempels is niet gestegen maar vergelijkbaar met
dat van voor de verruiming. Uit analyse blijkt dat de baggeromvang op een drempel in een
situatie van toenemende overdiepte een maximum kent, dat sterk gerelateerd is aan het
oppervlak dat op diepte moet gehouden worden (KORNMAN et al., 2002). De maximum
hoeveelheid onderhoudsbaggerwerk op de drempels van Hansweert, Valkenisse en Bath is nu
ongeveer bereikt. De stelling dat de omvang van onderhoudsbaggerwerken rechtstreeks
evenredig is met de gewenste overdiepte gaat dus niet helemaal op evenmin als de stelling van
VROON et al. (1993) dat de omvang van onderhoudswerken op de drempels evenredig is aan
de afstand tot de stortplaats. Het onderhoud langs de plaatranden is ongeveer met 2Mm³
toegenomen. De onderhoudsbaggerwerken zijn dus niet zozeer toegenomen door de
verdieping maar wel door de verruiming. Het onderhoud langs de plaatranden kan ook nog
sterke fluctuaties vertonen.
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Figuur 4.5: Cumulatieve erosie en sedimentatie en afgeleide ‘natuurlijke’ transporten in de Westerschelde (in
miljoen m3), gegevens ontleend aan JEUKEN et al., 2003. Een dalende lijn betekent erosie, netto baggeren en
export. Een stijgende lijn betekent sedimentatie, netto storten en import.
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4.4
4.4.1

Ecotopen
Slikken

Sinds 1960 is de som van slik- en schorareaal sterk in omvang afgenomen (Tabel 4.1). Dit kan
vrijwel geheel worden toegeschreven aan inpolderingen en havenaanleg. Daarnaast zijn de
slikken in de buitenbochten flink versmald en verlaagd en hebben dus sediment geleverd.
Uitzondering vormen de slikken voor het Konijnenschor en de Marlemontse Plaat. Deze zijn
versmald en verhoogd. Netto hebben deze slikken echter sediment aan het systeem geleverd.
Tabel 4.1: Areaal slik in de gebieden westelijk, midden en oostelijk deel van de Westerschelde vanaf 1959 (areaal
in ha. 1988 is inclusief Sieperdaschor).

Uit de analyses die werden uitgevoerd in het kader van de effecten van de 48’/43’ verdieping
is gebleken dat de totale oppervlakte slik in het westelijk deel van de Westerschelde niet
significant gewijzigd is. In tegenstelling tot de verwachting dat erosie in de geulranden zou
leiden tot een afname van slikareaal, werd er zelfs eerder een lichte toename van het slikareaal
waargenomen. Hierbij dient opgemerkt dat deze toename aan slikareaal waarschijnlijk
verband houdt met de verruiming en daarbij behorende stortstrategie. In het westelijk deel is
de inhoud van de hoofdgeulen toegenomen en deze in de nevengeulen is afgenomen. Veel van
de slikken grenzen aan de nevengeulen, waar dus een verlaging van de erosiedruk op de
geulranden en slikken optrad. In dit deel van het Schelde-estuarium werd ook een verhoging
van de mediane korrelgrootte verwacht ten gevolge van stortactiviteiten. Om dit te toetsen
werd het sediment op de slikken van Everingen er meermaals bemonsterd. Deze slikken
liggen in de nabijheid van de stortvakken bij Ellewoutsdijk en de Ebschaar van de Everingen.
De meetgegevens tonen echter aan dat de bodemsamenstelling op deze slikken gemiddeld
fijner is geworden. Mogelijke verklaring hiervoor is dat ten gevolge van de stortactiviteiten de
stroomsnelheid verlaagd is, met een afname van de hydrodynamiek op de achterliggende
slikken. Op de Hoge Platen veranderde de mediane korrelgrootte niet maar het slibgehalte
nam signficant toe.
Ook in het centrale deel van de Westerschelde leek een kleine, niet significante toename aan
slikareaal op te treden, waaruit men zou kunnen concluderen dat de aangebrachte
geulwandverdedigingen bij de Platen van Hulst het gewenste effect bereiken.
In het oostelijk deel zou de erosie van de slikken zich naar verwachting doorzetten door
geulopdringing. Daarom werden geulrandverdedigingen aangelegd zodat een belangrijk deel
van de laagwaterlijn werd vastgelegd. Dit geldt voor de slikken langs Saeftinghe Oost, het
Nauw van Bath, de Marlemontse Plaat, het Konijnenschor, Baalhoek en Kruiningen. Hierdoor
werd zelfs een toename van het slikareaal verwacht door het eroderen van de schorren van
Bath en Waarde. Dit was ook het geval, maar de waargenomen toename in het oostelijk deel
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overtreft wel geschatte en is zowel relatief als absoluut de grootste in de Westerschelde. Dit
wordt mede veroorzaakt door het aanslibben van de Zimmermangeul.
Geulwandverdedigingen werden verlaagd (op de GLWlijn) aangelegd om te voorkomen dat
slikken achter geulwandverdedigingen ‘slibbakken’ zouden worden. Op die manier is er nog
enige natuurlijke erosie/sedimentatie mogelijk. Achter de geulwandverdedigingen eroderen de
slikken enkel lokaal, de trend van slikverlaging zet zich gewoon voort. Goede monitoring is
noodzakelijk om te kunnen vaststellen of er wel echt regelmatige wisseling van sedimentatie
en erosie is of alleen erosie.
Samengevat is de slikoppervlakte in de Westerschelde netto toegenomen in het oostelijk deel
en min of meer gelijk gebleven in het westelijk en middendeel. De huidige bagger- en
stortstrategie lijkt dus geen aantoonbare negatieve invloed te hebben op het totale areaal
slikken. Echter, niet alleen kwantiteit maar ook kwaliteit van het habitat is belangrijk voor het
ecologisch functioneren van het estuarium. Daarom moet de evolutie van de habitatkwaliteit
van de slikken, de verhouding hoogdynamisch/laagdynamisch nauwlettend en meer in detail
gevolgd en onderzocht worden, vooral op de gebieden achter de geulwandverdedigingen.

4.4.2

Schorren

Sinds de zestiger jaren zijn bijna alle schorren in de Westerschelde aan erosie onderhevig. De
oorzaak van deze algemene erosie is nog onduidelijk. Waarschijnlijk is er een verband met de
eveneens waargenomen verlaging van het slik dat voor het schor is gelegen. Verder is
duidelijk dat door de inpolderingen en de strakke bedijking, er nauwelijks nog luwtegebieden
zijn waar op natuurlijke wijze schorren kunnen ontstaan. Aangenomen wordt dat de
ontwikkelingen niet te sturen zijn door de stortstrategie, behoudens uiteraard lokale effecten
als gevolg van de lokale verspreiding van sediment.
Ook in de jaren na de vorige verruiming (1996-2001) laten de schorren behalve voor het
middendeel een afname zien. De verandering van het schorareaal is absoluut gezien het
grootst in het oostelijk deel van de Westerschelde. Hierbij moet worden opgemerkt dat 95%
van het nog resterend schor zich in het oostelijk deel bevindt. In de andere delen is de
oppervlakte schor reeds zeer beperkt, en zullen afnames dus ook klein zijn. De afnames na de
verruiming zijn steeds beperkt. Van 1996-2001 is het aandeel schor verminderd met 1,4%.
Van 1959-1988 is een vermindering opgetreden met 33%. De veranderingen na de verruiming
zijn te klein om statistisch significant te zijn (Tabel 4.2), zodat er geen beoordeling aan mag
gekoppeld worden.
Tabel 4.2: Areaal schor en de veranderingen daarin in het westelijk, midden- en oostelijk deel van de
Westerschelde vanaf 1959 (areaal in ha en begroeiingspercentage > 50 %:. 1988 is inclusief Sieperdaschor).
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Naast erosie ten gevolge van wijzigende stromingspatronen kan men ook verwachten dat er
zich plaatselijk, in de buurt van de stortlocaties, effecten manifesteren op het proces van de
sedimentatie, onder invloed van stortactiviteiten en het wijzigende getijdenregime. Hoewel
algemeen gesteld kan worden dat schorgebieden binnen de Westerschelde een globaal patroon
van ophoging vertonen, was de verwachting dat enkel de schorren in de naaste omgeving van
stortlocaties verhoogde sedimentatiesnelheden zouden ondervinden na de verruiming. Het
betreft dus de schorren van Waarde en de Zuidgors. Sedimentatiesnelheden werden
gemonitored op vijf raaien. Vier daarvan vertoonden geen verhoogde sedimentatiesnelheden,
enkel op het schor van de Zuidgors werden, zoals voorspeld, verhoogde
sedimentatiesnelheden waargenomen. Dit betekent dat de schorren in de Westerschelde met
uitzondering van de Zuidgors, bij de huidige stortstrategie niet sneller dan bij de verwachte
autonome evolutie in hun eindstadia zullen belanden.
Op de Zuidgors bedroegen de sedimentatiesnelheden binnen de komgronden tot 100 à 120
mm per jaar. In vergelijking met de gemiddelde sedimentatiesnelheden van 10 mm jaar
(STAPEL & DE JONG 1998), kan men dus stellen dat het storten van baggerspecie een redelijk
drastische impact kan hebben op de sedimentatiesnelheden van schorgebieden in de naaste
omgeving. Deze toenemende sedimentatie kan indirect het proces van erosie
versnellen/starten doordat de overgang van schor naar slik steiler wordt (VAN DE KOPPEL et
al., 2005). Hierdoor kan het proces van afkalving worden versneld waardoor het schor op
termijn verkleint (VAN DE KOPPEL et al., 2005). Indien het een bewuste keuze is om voor de
schorren te storten bij wijze van suppletie om schorerosie te verhinderen moet deze strategie
in dit licht nauwlettend geëvalueerd worden.
De sedimentatie patronen op de oeverwallen en in de kommen geven aan dat de schorren
reeds hoog gelegen zijn en in hun ‘eindfase’ belanden, wat een signaal kan zijn dat de
biodiversiteit als totaal in de Westerschelde, zelfs bij autonome evolutie, in de komende jaren
zou kunnen verlagen.
De grootste afname in schoroppervlakte dateren van voor de periode van de 48’/43’
verruiming en onderhoudsbaggering. De trend zet zich verder, maar niet meer dan bij de
verwachte autonome evolutie. Enige bijdrage van de huidige onderhoudsbaggering hieraan
kan niet aangetoond worden. Lokaal kan het storten van baggerslib de kwaliteit en
duurzaamheid van schorren beïnvloeden door het veroorzaken van verhoogde sedimentatie.
Dit doet zich voor ter hoogte van Zuidgors. Ook de schorren van Waarde, Saeftinghe,
Hellegatspolder en Het Zwin liggen in de nabijheid van een stortzone zodat gelijkaardige
effecten mogelijk zijn. In Waarde en Saeftinghe wordt geen verhoogde sedimentatie
vastgesteld, op de andere twee locaties wordt niet gemeten.

Instituut voor Natuurbehoud

105

Effecten van het project

4.4.3

Ondiep water

In de Westerschelde zijn de arealen geulen en platen de afgelopen 30 jaar sterk uitgebreid.
Sinds 1955 zijn de over de platen lopende kortsluitgeulen langzaam opgevuld. Dit heeft
bijgedragen aan een sterke achteruitgang van het areaal aan ondiepwatergebieden. De sterkste
vermindering trad op in het oostelijke deel. Figuur 4.6 toont de veranderingen in areaal
ondiepwater sinds 1955.

Figuur 4.6: Procentuele ontwikkeling van de arealen ondiep water in het westelijk, midden- en oostelijk deel van
de Westerschelde t.o.v. 1955.

Met de 48’/43’ verruiming werd verwacht dat door groei van de platen (door een toename aan
stortingen) het areaal ondiepwatergebied verder zou afnemen. Dit zou dan gepaard gaan met
een verdere versteiling van het plaat-geul reliëf. Uit de monitoringsresultaten blijkt echter dat
in het westelijk deel van het estuarium geen duidelijke veranderingen zijn opgetreden. In het
centrale deel werd ook een afname verwacht, welke inderdaad merkbaar was na de
verdiepingswerken van de jaren ’70. Midden jaren negentig kwam in deze daling echter een
trendbreuk. Sindsdien lijkt het areaal ondiep water in het centrale deel niet meer af te nemen.
In het oostelijk deel vertoont het areaal ondiep water ongeveer gelijktijdig dezelfde
trendbreuk, al is deze niet zo uitgesproken als in het centrale deel.
Over de hele Westerschelde is het totale areaal ondiep water sinds de 48/’43’ verruiming
gelijk gebleven, er kan dus ook niet gesteld worden dat de onderhoudsbaggerwerken hierop
een negatief effect zullen hebben. De evolutie moet echter nauwlettend verder opgevolgd
worden, na de vorige verruiming trad ook pas een effect op na verschillende jaren.
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4.4.4

Platen

De ontwikkeling van het areaal platen in de Westerschelde (Figuur 4.7) als geheel wordt
gekenmerkt door een toename van ongeveer 700 ha in de periode 1955-1970. In de periode na
1975 is er een tendens tot geringe afname. Deze tendens wordt gekenmerkt door fluctuaties
met een periode van ongeveer 18 jaar die mogelijk samen hangen met de 18,6 jarige cyclus in
het getij.
De toename van areaal platen manifesteert zich in de drie deelgebieden west, midden en oost,
zij het wat meer gefaseerd in de tijd: in het westen neemt het areaal toe in de periode 19551965, in het midden deel gedurende de periode 1955-1970 en in het oostelijk deel gedurende
de periode 1965-1980. De toename van het areaal platen hangt in alle gebieden samen met
veranderingen in de stabiliteit van het geulsysteem in de macrocellen (kanteling) en/of het
gedrag van de kortsluitgeulen:
 In het westelijk deel gaat het om het van nature degenereren van een grote
kortsluitgeul in de bochtgroep bij Terneuzen (macrocel 3) en het ontstaan van een
nieuw patroon van kortsluitgeulen in de drempel van de vloedgeul, waardoor de platen
konden opbouwen.
 De toename in het middendeel hangt vermoedelijk samen met het ontstaan van de
bochtafsnijding van de ebgeul en de daarmee gepaard gaande kanteling van het
geulsysteem en het verzanden van kortsluitgeultjes door de platen.
 De toename van het areaal platen in het oostelijk deel wordt vooral bepaald door de
ontwikkelingen in de bochtgroep van Valkenisse-gebied (macrocel 5). Het systeem
van de grote eb- en vloedgeul kantelt hier sinds tenminste 1931 richting ebgeul (de
ebgeul wordt dieper ten opzichte van de vloedgeul). Dit is tot 1970 grotendeels een
natuurlijk proces geweest, waarbij de bochtafsnijding in het middendeel waarschijnlijk
ook een belangrijke rol heeft gespeeld. Als gevolg van deze kanteling zijn de
dwarsverhangen tussen eb- en vloedgeul afgenomen wat verklaart waarom de
activiteit van kortsluitgeulen sinds 1900 geleidelijk is afgenomen Door deze
afgenomen activiteit van kortsluitgeulen heeft de plaatopbouw in het Valkenissegebied een impuls gekregen die na de eerste verdieping vermoedelijk versterkt is door
het vaargeulonderhoud, en dan vooral het storten in de vloedgeul.
De afname van het areaal platen in de Westerschelde na 1975 manifesteert zich in het
westelijk deel. Deze afname hangt wederom samen met een natuurlijke verandering in het
gedrag van de kortsluitgeulen: de migratie, en uiteindelijke degeneratie van een patroon van
kortsluitgeulen en het ontstaan van een nieuw patroon van kortsluitgeulen in de bochtgroep
van Terneuzen (gebied 3) ging gepaard met de erosie/omwerking van stukken plaat.
In de periode na de 48’/43’ verruiming nam het areaal platen, in tegenstelling tot de
verwachting, in het westelijk deel verder af, de afnemende trend van voor de verruiming nam
zelfs iets toe, dit is tegengesteld aan de verwachtingen. In het middendeel is de lichtstijgende
trend van voor de verdieping omgebogen naar een meer constant verloop, ook dit is tegen de
verwachting. De inhoud van de platen in het middendeel neemt toe, maar niet meer dan bij de
verwachte autonome evolutie. In het oostelijk deel is het areaal platen afgenomen als gevolg
van het verder verruimen van de geul, de plaatinhoud is echter toegenomen. Net over de grens
is de Ballastplaat door daling eveneens aan het verminderen in omvang.
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De ontwikkelingen in het Westen en het midden zijn anders dan verwacht, de huidige
morfologische kennis is onvoldoende om een verklaring te geven aan de waargenomen
ontwikkelingen.

Figuur 4.7: Procentuele ontwikkeling van het areaal platen in het westelijk, midden- en oostelijk deel van de
Westerschelde t.o.v. 1955.

4.4.5

Geulen

Kenmerkend voor de morfologie van de Westerschelde is het meergeulenstelsel, een
hoofdgeul met daaraan parallel één of meer nevengeulen. In de Westerschelde vindt de
overgang van één naar twee of meer geulen plaats enkele kilometers stroomopwaarts van de
Belgisch-Nederlandse grens.
Door het baggeren neemt de hoofdgeul in omvang toe. Hierdoor gaat deze geul meer water
trekken ten opzichte van de nevengeul. De nevengeul neemt in omvang af, een proces dat
versterkt wordt door het storten van sediment. Indien het baggeren en storten alsmaar
toeneemt, komt er een moment dat de nevengeul geen dienst meer doet en dat het estuarium
van een systeem met een meergeulenstelsel verandert in een estuarium met een enkele geul.
Sinds 1955 is de doorgaande hoofdgeul verdiept en verbreed (Figuur 4.8). Sediment is
voornamelijk opgeslagen in de nevengeulen en plaatcomplexen. Met name in het middendeel
en het oostelijk deel van de Westerschelde is er een ontwikkeling gaande van een
meergeulensysteem naar een systeem met slechts één grote doorgaande geul. De verdieping in
de jaren zeventig en de stortingen in de nevengeulen hebben hierbij een grote rol gespeeld.

Instituut voor Natuurbehoud

108

Effecten van het project

Figuur 4.8: De procentuele ontwikkeling van het areaal geulen in westelijk, midden- en oostelijk deel van de
Westerschelde t.o.v. 1955.

Voor de geulen gelegen in het westelijk deel van het estuarium werd na de 48’/43’ verruiming
een toename van de inhoud verwacht. Deze werd ook waargenomen. Ook de verwachte
inhoudsdaling in de nevengeulen werd waargenomen. In het centrale deel werd verwacht dat
de inhoudstoename van de hoofdgeulen niet zou worden verder gezet, door een toenemend
aantal stortingen. Uit de waarnemingen blijkt echter dat de inhoudstoename na de verruiming
groter is dan die ervoor. In de nevengeulen neemt de inhoud sterker af.
In het oostelijk deel van het estuarium werd een inhoudstoename verwacht in de hoofdgeulen,
omdat op aantal drempels intensiever gebaggerd wordt. Dit werd ook waargenomen, al is deze
toename niet zo sterk als verwacht. Vermoedelijk is dit een gevolg van de aangebrachte
geulrandverdedigingen die inscharen afremmen. Ook de inhoud in de nevengeulen neemt toe
na de verruiming, maar eveneens minder dan ervoor. Verwacht werd dat de inhoud meer zou
toenemen omdat het storten in deze zone veel verminderd is na de verruiming.
Als gevolg van de verruiming zijn de hoofdgeulen in volume toegenomen en de nevengeulen
in volume zijn afgenomen (uitgezonderd in het oostelijk deel). Er wordt echter geen verdere
toename meer verwacht ten gevolge van de onderhoudsbaggerwerken.

4.5

Morfologische dynamiek

Morfologische dynamiek is het resultaat van sedimenttransport en waterbewegingen. De
macrodynamiek zegt iets over de verplaatsingen van platen en geulen en het behoud van het
meergeulensysteem. Mesodynamiek zegt iets over de veranderingen binnen de platen en
slikken en daardoor ook over de ecologische mogelijkheden.
De macrodynamiek, migraties van hoofd- en nevengeulen, is in de Westerschelde afgenomen.
In de afgelopen twee eeuwen is de hoofdgeul steeds meer op een vaste plaats in het estuarium
gefixeerd geraakt. De doorgaande grote geulen komen vast te liggen tegen de dijk. In het
oostelijk deel zorgt ook het baggeren en storten ervoor dat de geul op dezelfde plaats blijft. De
mesodynamiek, migraties van kortsluitgeulen door plaatcomplexen, is de afgelopen decennia
in de gehele Westerschelde afgenomen.
Een analyse en toetsing aan de hand van het dynamiekgetal van SISTERMANS (1997) laat zien
dat de dynamiek na de verdieping van de jaren ’70 fors is afgenomen. Aan de hand van de
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beperkte hoeveelheid gegevens (slechts een periode van 3 jaar na de verruiming) is te zien dat
in het oosten het dynamiekgetal na de 48’/43’ verruiming verder is afgenomen, maar deze
afname lijkt tot nu toe minder dan na de verdieping van de jaren ’70. In het middendeel van
de Westerschelde is eveneens een lichte afname van het dynamiekgetal te zien na de laatste
verruiming; in het westelijk deel is het dynamiekgetal nagenoeg gelijk gebleven.
Indien het dynamiekgetal van SISTERMANS (1997) een goede definitie is van dynamiek voor
de Westerschelde, betekent dit dat de dynamiek in de Westerschelde sinds de laatste
verruiming verder is afgenomen en dan met name in het oosten, zij het minder dan voorheen.
Ten opzichte van de trend is de dynamiek dus toegenomen en bij het huidige
vaargeulonderhoud lijkt de Westerschelde voldoende veerkracht te hebben om haar
karakteristieke meergeulensysteem te behouden. Dat hangt waarschijnlijk samen met de
herziene stortstrategie. Echter, de onzekerheid in de trend is vrij groot, omdat deze slechts
bepaald is aan de hand van het verschil tussen 2 perioden.

4.6

Turbiditeit

Algemeen kan verwacht worden dat onderhoudsbaggerwerken, voornamelijk het storten,
locaal de turbiditeit van de waterkolom kunnen doen toenemen, wat op zijn beurt een
negatieve invloed kan hebben op de primaire productie. Resultaten in het kader van het MER
handelend over baggerstorten in de Beneden Zeeschelde (IMDC, 2004) toonden echter geen
directe invloed aan op de turbiditeit in de ruimere omgeving van de bagger- en stortplaatsen.
Nochtans gaat het in de Beneden Zeeschelde over het algemeen over meer slibrijk sediment
dan in de Westerschelde. Er kan dus worden aangenomen dat de onderhoudsbaggerwerken in
de toekomst, zeker met de verbeterde baggertechnieken, eveneens geen aantoonbare toename
van de turbiditeit zullen veroorzaken. Dat geen significante effecten op de turbiditeit werden
waargenomen tijdens de verruiming kan worden verklaard door het feit dat de natuurlijke
turbiditeit als gevolg van de hoge stroomsnelheden deze door baggerwerken veroorzaakte
turbiditeit overtreffen. De natuurlijke stroomsnelheden in de Westerschelde liggen in de
grootteorde van 1,0 m/s, en tijdens de eb- en vloedregime worden uiteenlopende waarden van
turbiditeit gemeten gaande van < 50 FTU5 tot pieken van > 900 FTU en dit gedurende het
ganse jaar.
Toch kan bij de keuze van de toegepaste technieken, naargelang te mogelijkheden zoveel als
mogelijk rekening worden gehouden met de verschillen die ze vertonen wat betreft hun effect
op turbiditeit. Deze worden besproken in een rapport van OVAM (2003).
Kleppen (sleephopperzuiger)
Het losproces veroorzaakt een scheiding van sedimenten, waarbij de zandfractie van de
baggerspecie snel bezinkt terwijl een deel vanuit de fractie uitspoelt. In een gebied van enige
tientallen hectares rond de stortlocatie kan een licht verhoogde slibconcentratie voorkomen
(OVAM, 2003). Uit experimenten in het mondingsgebied van de Westerschelde is gebleken
dat slib en ander fijn materiaal van de baggerspecie zich in de waterkolom verspreidt (VAN
MALDEGEM & VROON 1994).
5

FTU (Formazine Turbidity Units) = FNU = NTU: is een maat voor de zwevende stof. Om het verband te
kennen tussen FTU en de concentratie (mg/l) dient een kwalibratie curve te worden opgesteld, die plaats
afhankelijk is.
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Diffuser
Door de specifieke sproeitechniek is de vertroebeling bij dit proces lager dan bij het kleppen
van een sleephopperzuiger (OVAM, 2003).
Sweepbeam of onderwaterploeg
Bij gebruik van de onderwaterploeg zal er een vrij belangrijke vertroebeling optreden tijdens
het verschuiven van de specie over de waterbodem (OVAM, 2003). Er zijn geen cijfers
gekend over de reëel te verwachten vertroebeling bij deze ruimingmethode.
Cutterzuiger
Door de draaiende beweging van de snijkop zal er een vrij belangrijke verspreiding van de
losgesneden deeltjes gecreëerd worden in de omgeving van de snijkop. Dit mede door de
middelpuntvliedende krachten die de deeltjes juist wegduwt van de centrale zuigmond. Dit
effect zal belangrijker zijn naarmate de snijkop sneller draait. Door een correcte beheersing
van dit toerental kan dit effect gereduceerd worden. Er moet rekening gehouden worden met
een stijging van de vertroebeling met 50 (leemachtige bodems) tot zelfs 200 mg/l (klei en
slibbodems) (OVAM, 2003).
Jetponton
Een jetponton kan eveneens een vertroebeling van de onderste waterlagen veroorzaken
(OVAM, 2003).

4.7
4.7.1

Overige effecten
Saliniteit

Een belangrijk kenmerk van de Westerschelde is de aanwezige zoutgradiënt (chloriniteit). De
zoutgradiënt loopt sterk af in stroomopwaartse richting. Door de invloed van het rivierwater
treden sterke fluctuaties op in het zoutgehalte. De Schelde is een regenrivier waardoor relatief
lange periodes met lage afvoer in de zomer worden afgewisseld met korte periodes met hoge
afvoer in de winter. Verder bepaalt de geometrie van de Westerschelde de mate van menging
van het water. Omdat verruiming en onderhoudsbaggerwerken de geometrie beïnvloeden,
kunnen deze ingrepen ook de zoutgradiënt beïnvloeden.
Men kan hierbij verwachten dat ten gevolge van verruiming het zeewater verder in de
intergetijdengebieden in het brakke en zoete gedeelte van het estuarium indringt. Deze
gebieden zijn onder meer als doortrekgebieden van vissen zeer waardevol. Anderzijds kan
men eveneens verwachten dat door het ontbreken van goede retentiegebieden bij
piekmomenten er een verzoeting optreedt door een onnatuurlijke snelle afvoer van zoetwater
door de rivier. Dit zou zich kunnen weerspiegelen in (kwaliteits)afname van de zeer
waardevolle en unieke brakwatergebieden en riviermoerassen. Het spreekt voor zich dat dit
zich op zijn beurt kan/zal weerspiegelen op de biodiversiteit van deze ecotopen en het
voortbestaan van unieke heersende processen en gradiënten.
Rapportering binnen het MOVE-rapport 7, bevestigt dat er inderdaad een globale afname in
de chlorideconcentraties kan worden waargenomen sinds de verruiming van 1997. Hierbij
strekt de daling zich uit tot de Westerscheldemonding, en wordt deze toegeschreven aan de
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gevolgen van de in deze periode toegenomen aanvoer van zoet water uit de stroomgebieden
van de Schelde, de Maas en de Rijn, die voor het grootste deel het gevolg zijn van
veranderende meteorologische omstandigheden. Daardoor is het onduidelijk wat de
‘werkelijke’ invloed is van de verruiming. Daarvoor is informatie en analyse over een langere
periode nodig. Omwille hiervan en omwille van de grote natuurlijke fluctuaties wordt dit
effect niet opgenomen in hoofdstuk 5.

4.7.2

Verontreiniging

Algemeen kan gesteld worden dat de fysisch-chemische waterkwaliteit van de Westerschelde
stroomafwaarts richting Vlissingen verbetert. Deze gradiënt wordt globaal veroorzaakt door
de menging van het zoete (vervuilde) rivierwater met het zoute zeewater.
Het proces van baggeren en storten kan op verschillende manieren de kwaliteit van het
rivierwater verontreinigen. Zo kan door het storten van opgebaggerd materiaal de hoeveelheid
organisch materiaal in de waterkolom verhogen, wat zijn invloed kan hebben op de
zuurstofhuishouding van het systeem. Uit toetsing aan de normen uit de 4de Nota
Waterhuishouding (de MTR-waarden – maximaal toelaatbaar risiconiveau – en de
streefwaarden) blijkt echter dat de zuurstofconcentraties niet significant dalen na
verruimingswerkzaamheden.
Verder kan de kwaliteit van het water eveneens beïnvloed worden door een stijging van
organisch materiaal en daaraan gebonden zware metalen. Over de periode 1995-1998 bleken
de hoeveelheden organische microverontreiniging in zwevend materiaal in de Westerschelde
te zijn toegenomen in vergelijking met de concentraties aan de Belgisch-Nederlandse grens.
Er kan echter geen eenduidige relatie worden waargenomen tussen uitgevoerde verruimingsen/of het reguliere onderhoudsbaggerwerk en een mogelijke verontreiniging van de
waterkolom.
Wel dient duidelijk vermeld te worden dat overeenkomstig de Wet op de Verontreiniging van
Oppervlaktewaters (WVO), de chemische kwaliteit van de baggerspecie steeds nauwgezet
onderzocht dient te worden (Chemie-Toxiciteit-Toets), vooraleer de specie wordt gestort op
de desbetreffende stortplaatsen.

4.7.3

Verstoring en toename geluid door vaarbewegingen

De bagger- en stortwerkzaamheden leiden mogelijk tot verstoring van de aanwezige vogel- en
zeehondenpopulaties. Deze verstoring bestaat ten eerste uit een verstorende invloed van de
fysieke aanwezigheid van de baggerschepen en ten tweede uit een verstoring door geluid dat
de baggerschepen produceren.
Bij fysieke aanwezigheid zal met name het aantal scheepsbewegingen verstorend werken op
de fauna van een gebied. In de periode voor de verruiming 48’/43’ voet (1989-1995) was het
gemiddelde aantal vaarbewegingen van baggerschepen 4740 per jaar in de hele
Westerschelde. Het aantal binnenvaart vaarbewegingen was in 1995 134.700, voor de
zeevaart bedroeg dit aantal 243.200; dit maakt een totaal van 385.640 vaarbewegingen,
inclusief baggerschepen. Het aantal vaarbewegingen van baggerschepen bedroeg dus circa 1,2
% van het totaal. Aangezien de onderhoudsbaggerwerken in vergelijking met deze periode
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niet zijn toegenomen (ongeveer 10 miljoen m3 per jaar) schatten we de effecten van de
verstoring door vaarbewegingen t.o.v. de referentiesituatie en rekening houdend met de
andere verstoringbronnen, eerder gering negatief in.

4.7.4

Versnippering

Voor het onderdeel ruimtelijke samenhang en versnippering moet worden gesteld dat de
huidige toestand zeker niet optimaal is. In het oosten is dankzij het Verdronken Land van
Saeftinghe een goed ontwikkeld schorrengebied aanwezig, maar meer westwaarts zijn
schorren slechts beperkt aanwezig en zeer versnipperd. Als baggerwerken hierop eventueel
een invloed hebben, is dit door areaalvermindering. Een direct effect is er echter niet. Daarom
wordt dit effect evenmin opgenomen in hoofdstuk 5.
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5

Gevolgen voor de natuurwaarden

In dit hoofdstuk worden de gevolgen van de effecten, beschreven in hoofdstuk 4, voor de
aangemelde habitattypes en soorten besproken. Op basis van de kritische succesfactoren
(hoofdstuk 2), de locaties van de habitattypes en soorten ten opzichte van de bagger- en
stortlocaties (zie 3.6) en de effecten van het project (hoofdstuk 4) wordt per type effect de
soorten en habitattypes geselecteerd die daadwerkelijk een significante invloed zouden
kunnen ondervinden. Waterbeweging, sedimenttransport, ecotopen en morfologische
dynamiek worden onder ‘morfologische effecten’ gegroepeerd, turbiditeit en sedimentatie van
de baggerspecie worden omwille van de specificiteit apart behandeld. Een groot deel van de
beschreven
effecten
zijn
gestoeld
op
monitoringsgegevens
die
werden
verzameld/geanalyseerd in het kader van de monitoring van de effecten van de verruiming
48’/43’. Aan de hand van de beschikbare gegevens kunnen de meeste in 1996 voorspelde
effecten nog niet of nauwelijks met voldoende betrouwbaarheid bevestigd of uitgesloten
worden

5.1

Morfologische effecten

Relevante habitattypes (rechtstreekse invloed):
 Estuaria
 Schorren
 Duinen
en soorten (onrechtstreekse invloed):
 Vissen
 Vogels
 Zeehonden

5.1.1

Estuaria

Slikken, platen en ondiepwatergebieden in de Westerschelde zijn belangrijke gebieden voor
microfytobenthos, bodemdieren, vissen, vogels en zeehonden. Wijzigingen in de geschiktheid
of hoeveelheid van deze arealen tengevolge van morfologische effecten van de
onderhoudsbaggerwerkzaamheden zullen dan ook effecten op de populaties van deze soorten
teweeg brengen.
Naar aanleiding van de studie naar de verruiming werd voor ieder ecotoop een bepaalde
geschiktheid toegekend voor de verschillende planten en diergroepen, en dit voor een periode
voor en een periode na de verruiming. Op basis van beide datasets werd getracht het effect
van de verruiming op de biota te kwantificeren (Tabel 5.1).
Microfytobenthos: Door de morfologische ontwikkelingen van de Westerschelde is het
geschikt areaal voor microfytobenthos veranderd. In het centrale deel is het geschikt areaal
met een kleine 10% toegenomen, terwijl in het oosten de geschiktheid met 5% is afgenomen.
In het westen is de situatie min of meer gelijk gebleven. De jaargemiddelde primaire
productie van het microfytobenthos is toegenomen in het oostelijk en middendeel van de
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Westerschelde. In het westen is er geen duidelijke toe- of afname in waargenomen biomassa.
Deze geobserveerde veranderingen zijn waarschijnlijk meer het gevolg van natuurlijke trends
en autonome ontwikkelingen (weersomstandigheden) dan van veranderingen in
geschiktheden. De invloed van de verruiming en onderhoudsbaggerwerken op de primaire
productie van het microfytobenthos is hierdoor onduidelijk.
Bodemdieren: De potentie van het oostelijk en westelijk deelgebied voor bodemdierbiomassa
is afgenomen met respectievelijk 11% en 3%. In het oostelijk gebied wordt dit veroorzaakt
door een sterke reductie van het areaal zandrijke, laagdynamische slikken en platen boven
NAP die in dit deelgebied relatief belangrijk zijn voor de bodemdierbiomassa, terwijl de
achteruitgang van slibrijke slikken en platen boven NAP de belangrijkste oorzaak zijn voor de
afname in het westelijk deelgebied. In het midden is de potentie voor bodemdieren
toegenomen met 7% door een toename van het areaal laagdynamische, slibrijke slikken en
platen. De waargenomen verandering in bodemdierbestanden correspondeert niet met de
waargenomen veranderingen in areaal geschikt gebied voor bodemdieren. In 1992 zijn de
gemeten bodemdierbestanden hoog in alle gebieden van de Westerschelde. Ook in de jaren
van de verruiming, 1997 en 1998, zijn er relatief veel bodemdieren, maar in de jaren na de
verruiming is het bodemdierbestand relatief laag. Goede respectievelijk slechte broedval van
met name kokkels is hiervan de oorzaak. Omdat bodemdierpopulaties onderhevig zijn aan
grote (natuurlijke) schommelingen is het moeilijk aan te tonen in hoeverre de verruiming
48’/43’, de daaraan gekoppelde onderhoudswerkzaamheden en de areaalveranderingen van
geschikt habitat oorzaak zijn van waargenomen veranderingen. Toch moet op lange termijn
nauwlettend opgevolgd worden hoe de biomassa en diversiteitevolutie van bodemdieren
reageert op wijzigingen in habitat arealen. Laagdynamische gebieden met voldoende en
gediversifieerde prooiorganismen zijn immers sleutel habitat voor vogels en vissen.
Tabel 5.1: Effect van de verruiming op de verschillende biota binnen de betreffende ecotopen van de
Westerschelde (microfytobenthos: verandering in relatieve geschiktheid; bodemdieren: berekende verandering
in bodemdierbiomassa; jonge vis en garnaal: verandering potentieel beschikbare opgroeimogelijkheden)
(percentages).

5.1.2

Schorren

Areaalvermindering kan optreden door een stijging van de hoogwaterspiegel. Hierdoor stijgt
de inundatiefrequentie en –duur. In eerste instantie leidt dit tot een teruggang in de successie,
waarbij het Armerion maritimae evolueert naar het Puccinellietum maritimae, dat op zijn
beurt evolueert naar gemeenschappen van het habitattype 1310, 1320 of zelfs verder naar slik.
In een natuurlijke situatie wordt dit gecompenseerd door een toename van de betrokken
gemeenschappen aan de landinwaartse kant, doch door de indijking is dit niet mogelijk. Uit
hoofdstuk 4 volgt dat we rekening moeten houden met een stijging van de hoogwatertafel met
1 tot 2 cm per jaar. De stijging ter hoogte van Bath zoals weergegeven in de MOVE rapporten
na 1996 is van dezelfde grootte orde. Stijgingen in de rest van het estuarium, meer westelijk,
worden lager verwacht.
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Om het effect van de stijging op het schorrenareaal te kunnen inschatten moet ook de
sedimentatie van de schorren in rekening worden gebracht. Ophoging door afzetting van
sediment heeft net het omgekeerde effect als verhoging van de hoogwaterstand, met een
successie richting Armerion maritimae. Sedimentatiesnelheden gemeten in het kader van de
MOVE monitoring variëren meestal van 5 tot 20 mm/jaar, wat een natuurlijke aangroei is, en
niet in verband kan worden gebracht met de baggerwerken. Doordat de verhoging van de
hoogwaterstand van dezelfde orde is als de sedimentatie, verwachten we netto geen effect op
het globale estuarium.
Lokaal kan er echter wel een effect optreden ter hoogte van het schor van Zuidgors, vermits
hier in tegenstelling tot de rest van het estuarium abnormaal hoge sedimentatiesnelheden
worden gemeten. Dit schor is gelegen in de nabijheid van de baggerstortlocatie Ellewoutsdijk.
De hoge sedimentatiesnelheden worden niet op het ganse schor gemeten, maar doen zich
vooral in kommen voor. Op Zuidgors komt een kleine 50 ha van het habitattype 1330 voor,
maar doordat het een van de weinige schorren in het westen is, herbergt het een belangrijk
deel van het areaal van het Halimionetum portulacoidis. Vermits de hoge
sedimentatiesnelheden vooral in de kommen worden gemeten kan in eerste instantie een
versnelde successie van het daar aanwezige Spartinion in de richting van het Halimionetum
portulacoidis worden verwacht. Hoe snel een verdere evolutie naar het Armerion maritimae
zal optreden kan niet worden ingeschat. Hierbij moet worden opgemerkt dat de natuurlijke
successie in dezelfde zin verloopt. Storten van baggerspecie op de locatie Ellewoutsdijk kan
deze natuurlijke successie mogelijk versnellen. Op het schor Zuidgors zou zich m.a.w. een
verschuiving van de vegetatiesamenstelling kunnen voordoen. Naar het voorkomen van de
verschillende vegetatietypes in verhouding tot hun abundantie in het ganse estuarium kan dit
zowel positief als negatief uitdraaien. In dit geval is een strikte monitoring zeer belangrijk.
Indien het lokaliseren van baggerstortplaatsen een bewuste ‘suppletie strategie’ is moet deze
mogelijks herbekeken worden op basis van de evolutie van de kwaliteit van de schorren die
men aldus tracht te beschermen. Zoals eerder vermeld kan versnelde sedimentatie een
onomkeerbaar erosieproces op gang brengen (VAN DE KOPPEL et al., 2005).
Uit voorgaande blijkt dat het al of niet optreden van een significante areaalvermindering het
gevolg is van een samenspel van verschillende factoren, die elkaar momenteel enigszins in
evenwicht houden. Daardoor verwachten we momenteel geen significante aantasting van het
areaal. Of dit in de verdere toekomst ook zo blijft, is niet zeker. Het voortzetten van een
monitoring als MOVE is daarom essentieel.
Behalve Zuidgors zijn ook Schor van Waarde, Saeftinghe, Hellegatspolder en Het Zwin
binnen 500m van een stortlocatie gelegen (Figuur 5.1). Op schor van Waarde en in Saeftinghe
wordt geen abnormaal verhoogde sedimentatie gemeten. Op beide andere locaties is er geen
monitoring naar sedimentatie. De monitoring zou in deze zin moeten worden uitgebreid.
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Figuur 5.1: Vergelijk tussen de ligging van de stortzones en de schorren.

5.1.3

Duinen

Kustafslag veroorzaakt door baggeren beperkt de ontstaansmogelijkheden voor embryonale
wandelende duinen. Op de oppervlakte van het type witte duinen heeft kustafslag geen grote
invloed, aangezien de zeereep hierdoor als het ware naar binnen schuift. Wel hebben de
Helmduinen als gevolg van de maatregelen om kustafslag en verstuivingen te beperken deels
hun geomorfologische natuurlijkheid verloren.
Zoals eerder vermeld zijn duinen in het habitatrichtlijngebied Westerschelde slechts op een
geringe oppervlakte aanwezig. Bovendien gaat het maar bij een beperkt deel van de
duinachtige begroeiingen om natuurlijke vegetaties. Deze laatste concentreren zich
hoofdzakelijk in het westelijk deel (Zwin, Verdronken Zwarte Polder en Kaloot), dat
gekenmerkt wordt door kustaanwas.
Er wordt dan ook geen noemenswaardige aantasting van de vermelde habitattypes verwacht.

5.1.4

Vissen

Gezien de sterke daling van ondiepwatergebieden de laatste jaren is verminderd en het areaal
ondiep water ongeveer stabiliseert of zelfs licht toeneemt, is de potentie van de
kinderkamerfunctie ietwat toegenomen. Er is echter grote onzekerheid over de daadwerkelijke
toename van dit ecotoop en over het relatief belang ervan voor de kinderkamerfunctie. Deze
uitspraak kan bovendien niet getoetst worden door gebrek aan geschikte gegevens. De
speciaal beschermde soorten zijn alle trekvissen waarvoor de Westerschelde essentieel is als
doortrekgebied. De wijzigingen in het areaal ondiepwatergebied kunnen ook voor deze
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soorten de opgroei- en kinderkamerfunctie beïnvloeden maar migratiebarrieres bovenstrooms
in de Zeeschelde, onder de vorm van lage zuurstofspanning, stuwen en sluizen zijn voor deze
groep momenteel een grotere bedreiging. Morfologische evoluties in de Westerschelde ten
gevolge van onderhoudsbaggerwerkzaamheden hebben op deze soorten vermoedelijk weinig
of geen impact.

5.1.5

Vogels

Morfologische effecten hebben vooral een indirecte invloed op vogels. Door de
morfologische veranderingen kunnen veranderingen optreden op de locaties waar ze broeden,
foerageren, rusten, ruien en overtijen.
Het aantal broedende sterns is de laatste jaren toegenomen wat echter niet in verband kan
gebracht worden met de verruimingswerken. Vooral “den Bol” op de Hooge platen is
uitermate belangrijk als broedgebied. Morfologische veranderingen ter hoogte van deze
locatie kunnen een directe of indirecte invloed uitoefenen op de sterns.
Steltlopers zijn vooral aangewezen op de uitgebreide slikken om er te foerageren op
bodemdieren. Opvallend is het dalend belang van schelpdieretende vogels in het middendeel
van het estuarium (STIKVOORT et al., 2003). Een causaal verband met de verruimingswerken
is niet aangetoond, mogelijks spelen andere factoren zoals de invloed van schelpdiervisserij
en recreatie. Anderzijds kunnen wijzigingen in de morfologie van slikken en platen negatieve
gevolgen hebben voor steltlopers. Indien slikken of plaatranden bijvoorbeeld steiler worden,
zijn deze minder geschikt voor steltlopers. Dit is te wijten aan het smaller worden van de zone
die net is drooggevallen.

5.1.6

Zeehonden

Gewone zeehonden zijn voor hun voorkomen sterk afhankelijk van de aanwezigheid van
zandbanken, met name waar steile randen grenzen aan diepe geulen. Het plaatareaal is sinds
1930 toegenomen, terwijl plaatranden op veel plaatsen steiler zijn geworden. Aan de andere
kant is de oeverlengte van de plaatranden afgenomen door het verdwijnen van kortsluitgeulen.
Het aanbod aan geschikte ligplaatsen is sinds 1930 dus zeker niet afgenomen. Indien sprake is
van een effect, zal dit dus eerder positief zijn voor de zeehond.
Veranderingen in de morfologie van platen kunnen ook indirecte gevolgen hebben voor de
zeehond. In het intergetijdengebied zijn slibrijke delen potentieel het rijkst aan bodemdieren.
Bodemdieren worden gegeten door vissen die op hun beurt weer gegeten worden door
zeehonden. Het oppervlak aan slibrijke gebieden is sinds 1935 echter afgenomen van 2390 ha
tot 1100 ha in 1990 (HUIJS, 1995). Ook het oppervlakte ondiep water, opgroeigebied voor
jonge vissen en garnalen, is sterk afgenomen. Deze veranderingen in arealen van specifieke
habitats zouden dus een negatief effect kunnen hebben (gehad) op het voedselaanbod voor de
zeehond.
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Door de slechts gedeeltelijk selectieve prooikeuze en de variatie in foerageerafstanden
(REIJNDERS et al., 2000), verwachten we echter geen negatieve invloed van een eventuele
afname van vispopulaties.

5.2

Turbiditeit

Relevant habitattype:
 Estuaria (primaire productie en filterende organismen)
en soorten:
 Vissen
 Zeehond
 Vogels

5.2.1

Estuaria

Effecten van turbiditeit doen zich vooral voor in de waterkolom waar ze populaties van
fytoplankton, vissen en vogels kunnen beïnvloeden. Het lichtklimaat bepaalt tevens de
maximale vestigingsdiepte voor microfytobenthos.
Fytoplankton: De jaargemiddelde primaire productie van fytoplankton in de Westerschelde is
afhankelijk van de beschikbaarheid van licht. Sinds 1994 (dus vóór de tweede verruiming) is
het doorzicht en daarmee de primaire productie van fytoplankton duidelijk afgenomen in de
hele Westerschelde. Het verminderde doorzicht is echter geen gevolg van hogere
concentraties zwevend stof, maar wel van een toename aan concentraties pigmenthoudende
opgeloste stoffen die zoals humuszuren die de ‘kleur’ van het water bepalen (RIKZ, 1998).
Op basis van de huidige kennis en de beschikbare veldgegevens kan niet worden
geconcludeerd dat er effecten van de verruiming 48’/43’ en onderhoudsbaggerwerken zijn
waargenomen op de primaire productie van het fytoplankton. Eventuele effecten worden
mogelijks gemaskeerd door de doorgaans grote natuurlijke variaties. Van de monding tot
Vlissingen, dus in het zoute gedeelte, is er sprake van een voorjaarsbloei van diatomeeën en
Phaeocystis. In dit gebied is het gemiddelde gehalte van zwevend stof relatief laag (tot 100
mg/l). Primaire productie kan hier lokaal en tijdelijk sterk belemmerd worden. Op de totale
hoeveelheid geproduceerd organisch materiaal via primaire productie is dit echter een te
verwaarlozen hoeveelheid (RIKZ, 1998).
Evolutie van het microfytobenthos werd in 5.1 besproken. Dit alles in beschouwing genomen,
verwachten we geen aantoonbare significante effecten van een mogelijk toegenomen
vertroebeling door onderhoudsbaggerwerken op het fytoplankton of het microfytobenthos.
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5.2.2

Vissen

Door het baggeren en terugstorten worden sediment en poriënwater, met vaak hoge
concentraties aan verontreinigingen, in de waterfase gebracht. De waterkwaliteit kan dus
dalen.
Door het storten van gebaggerd materiaal wordt een hoeveelheid organisch materiaal in de
waterkolom gebracht. Deze fractie wordt gemineraliseerd en heeft een zekere
zuurstofbehoefte. In specie met een hoge zandfractie speelt dit veel minder (minder organisch
materiaal). Ook oxidatie van sulfiden uit het baggerslib heeft een belangrijke invloed op de
zuurstofgehaltes in het water. Lokaal kan er door deze processen een quasi zuurstofloze
toestand van het water optreden.
Jonge Fint foerageert vooral op copepoden en mysiden. Mysiden vormen een belangrijke
schakel in de estuariene voedselketen. Vele soorten zijn hyperbenthisch. Ze leven net boven
het substraat en het storten van baggerspecie kan dus lokaal sterke effecten hebben. Dit kan
mogelijk een invloed hebben op de lokale voedselbeschikbaarheid voor de jonge Fint.
Uit de toetsing van een hypothese in het kader van MOVE (STIKVOORT et al., 2003) bleek dat
de verruiming en het daarmee gekoppelde storten en in suspensie brengen van baggerspecie
niet leidde tot significante stijging van microverontreinigingen of daling van
zuurstofconcentraties in het water. Er zijn dus geen significant aantoonbare effecten op Fint,
Zeeprik en Rivierprik.
De lokaal sterke afname van het zuurstofgehalte ter hoogte van de stortlocaties tijdens het
storten wordt vlug ongedaan gemaakt door de grote dynamiek in dit gedeelte van het
estuarium. Indien specie met een grote slibconcentratie gestort wordt bestaat
verstikkingsgevaar voor vissen. In de Westerschelde wordt echter voornamelijk zand gestort
en kon geen verandering van de samenstelling van gesuspendeerd materiaal tengevolge van
baggerstorten aangetoond worden. Bovendien zijn vissen mobiel en kunnen ze van de
‘gevarenzone wegzwemmen.
Voorlopig zijn dus geen significant negatieve effecten te verwachten. De effecten op de
voedselbeschikbaarheid kunnen bij gebrek aan gegevens niet ingeschat worden.

5.2.3

Zeehond

Gewone zeehonden voeden zich in het algemeen met bodemvissen, die ze ‘blindelings’
kunnen opsporen en vangen met hun gevoelige snorharen (KASTELEIN, 1998; DEHNHARDT et
al., 1999). Dit betekent dat ze in troebel kustwater gemakkelijk prooien kunnen vangen. Een
toegenomen troebelheid zal het foerageersucces van de zeehond dan ook niet nadelig
beïnvloeden.
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5.2.4

Vogels

Vertroebeling door het storten kan een directe of indirecte invloed hebben op het vangstsucces
van zichtjagers. Direct, doordat vertroebeling het doorzicht vermindert en indirect, doordat de
vispopulatie reageert op veranderende omstandigheden.
Voor Dwergstern en Visdief is niet aangetoond dat er een significant verband bestaat tussen
het doorzicht en het vissucces. Het vissucces van de Grote stern neemt wel toe met het
doorzicht van het water. Op twee plaatsen, nl. de Schoone Waardin (is geen stortzone meer)
en de Schaar van de Spijkerplaat liggen foerageergebieden van de Grote stern. Omdat
vertroebeling door het storten slechts een beperkt gebied omvat en Grote sterns een
actieradius hebben tot 40 km en grotendeels foerageren in de Voordelta (RIKZ, 1998), wordt
de invloed hiervan niet groot geacht.

5.3

Sedimentatie baggerspecie

Relevant habitattype:
 Estuaria (bodemfauna)
 Schorren
Soorten (indirect)
 Vissen
 vogels
Het storten van baggerspecie kan lokaal een negatieve invloed uitoefenen op de bodemfauna
en flora op en om de stortlocaties. De mate waarin bodemorganismen gevoelig zijn voor
verhoogde sedimentatiesnelheden hangt af van verschillende factoren, waaronder (BIJKERK,
1988):
 frequentie en hoeveelheden sediment dat wordt gestort en het (on)vermogen van de
dieren om door het sediment te kruipen en/of te groeien. De maximale dikte van het
sediment dat kan overwonnen worden is sterk soortafhankelijk.
 samenstelling van de sedimentlaag. De meeste bodemdieren zijn gevoeliger voor een
bedekking met slib dan met zand.
Bodemdieren die een sedentair vastgehecht bestaan leiden zijn weinig bestand tegen
bedekking met een laag sediment en bijgevolg het meest gevoelig aan storten van
baggerspecie. De mossel is bijvoorbeeld een erg gevoelige soort voor suppletie van
sedimenten en kan slechts een incidentele bedekking verdragen van maximaal 1 à 2 cm
(zogenaamde “fatale diepte”, diepte die niet kan overwonnen worden). Voor de kokkel
daarentegen is een bedekking met 8 à 12 cm sediment de maximale dikte die nog kan worden
overwonnen (BIJKERK, 1988). De meeste macroscopische bodemfaunasoorten lijken weinig
last te ondervinden wanneer bedekking met baggerspecie beperkt blijft tot 20 à 30 cm
(ESSINK, 1993).
Wanneer de stortlocaties worden beoordeeld naar biomassa- en soortaantallen van
bodemdieren, blijken de meeste geselecteerde stortlocaties hiervoor relatief laag te scoren
(RIKZ, 1998). Hierdoor kan men veronderstellen dat het storten van baggerspecie op deze
locaties een minimale negatieve invloed zal uitoefenen op de totale abundanties en
soortendiversiteit van het estuarium. De enige uitzondering hierop is de stortlocatie Ebschaar
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nabij Everingen. Deze locatie scoort wel hoog qua abundantie en diversiteit van het
macrobenthos, te wijten aan de aanwezigheid van waardevolle slikplaten op relatief korte
afstand (Slikken van Everingen). Doordat op deze stortlocatie sinds 1997 grote hoeveelheden
baggerspecie gestort zijn, kan men ook duidelijke veranderingen waarnemen. Zo toonden
meetgegevens van slibgehalte (% < 63 µm) en gemiddeld mediane korrelgrootte (D50) aan
dat de bodemsamenstelling van de Slikken van de Everingen in de jaren na de verruiming
48’/43’ (1998-2001) gemiddeld fijner is geworden. Het baggerstort heeft waarschijnlijk tot
een verlaging van de stroomsnelheid geleid, waardoor de hydrodynamiek op de slikken van
Everingen is afgenomen en het fijne sediment in grotere hoeveelheden is neergeslagen
(STIKVOORT et al., 2003). Deze stortlocatie wordt in de voorliggende vergunningsaanvraag
afgeschaft, waardoor verdere effecten op de bodemfauna worden vermeden.
Door het storten van baggerspecie op de locaties Ellewoutsdijk, Gat van Ossenisse en
Biezelingse Ham zou mogelijk een verhoogde sedimentatie kunnen optreden op de
nabijgelegen kokkelgebieden Middelplaat, Platen van Hulst, Rug van Baarland en
Kapellebank. Vergelijking van de verandering van de plaathoogte en de jaarlijkse hoeveelheid
gestorte specie per locatie tussen 1955 en 1994, blijkt dat de jaarlijkse verhoging van de
platen slechts maximaal 7 cm per jaar bedraagt en dit bij een relatief grote hoeveelheid van
specie dat in deze periode is gestort op de locatie Schaar van Waarden (nl 1 à 2 miljoen m3)
(RIKZ, 1998). Als men kijkt naar de kokkelbestanden, blijken deze erg hoog geweest te zijn
in 1992, laag in de jaren ’93 tot en met ’96, vervolgens weer te zijn toegenomen in de jaren
van de verruiming (’97-’98), om ten slotte weer af te nemen in de jaren nadien (’99-’01)
(PETERS et al., 2003). Het verband met de verruiming en de hieraan gekoppelde baggerstorten
is dan ook erg moeilijk te leggen omdat voor de beschouwde korte periode de natuurlijke
fluctuaties eventuele trends kunnen maskeren.
Wat betreft de invloed van verhoogde sedimentatie op de schortypes, wordt verwezen naar
paragraaf 5.1.

5.4

Overige effecten

5.4.1

Verstoring (zeehond en vogels)

Uit het MER opgesteld voor de proefboringen in de Waddenzee (DAVIDSON & ROTHWELL,
1993) blijkt dat bij vogels verstoring optreedt wanneer het geluidsniveau van de
baggerschepen boven de 60 dB(A) komt. Het is verder belangrijk rekening te houden met de
duur van de overschrijding van een bepaald geluidsniveau. Gebleken is ook dat na verloop
van tijd er een bepaalde gewenning optreedt. Gegevens m.b.t. geluidsproductie van
sleephopperzuigers voorspellen de ligging van de 60 dB(A) geluidscontour tussen de 300 en
500 meter van het schip.
Voor de 48’/43’ voet verruiming werden de geluidscontouren van 60 dB(A) vergeleken met
de mogelijke verstoring van belangrijke vogelgebieden. Er bleek geen overlap te bestaan
(STIKVOORT et al., 2003). We verwachten dan ook geen overlap van de 60 dB(A)
geluidscontouren voor de onderhoudsbaggerwerken.
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De verstorende effecten van beroepsscheepvaart op Gewone Zeehonden die op zandplaten
rusten kunnen doorwerken tot op een afstand van 200 tot 300 m (MEININGER et al., 2003). De
effecten zijn echter gering, omdat geluid en beweging relatief regelmatig zijn, zodat Gewone
Zeehonden hieraan wennen. Daarnaast speelt mee dat de beroepsvaart beperkt blijft tot de
diepe hoofdvaargeul en enkele nevenvaargeulen. De verstorende invloed van de recreatievaart
is veel groter!

5.4.2

Verontreiniging

Over de impact van microverontreinigingen op vogels is vrij weinig bekend, met uitzondering
van visetende vogels. Viseters staan aan de top van de voedselketen en zijn daarom zeer
kwetsbaar voor het voorkomen van gifstoffen in het milieu. Vanaf het midden van de jaren
vijftig en in de jaren zestig trad massale sterfte op onder de broedende sterns. De vogels
werden vergiftigd door gechloreerde koolwaterstoffen afkomstig van pesticiden (KOEMAN,
1971). De Nederlandse broedpopulaties van sterns zijn sindsdien nog steeds niet teruggekeerd
op het niveau van 1950.
Met een grootschalig ecotoxicologisch onderzoek (met name gericht op PCB’s) naar
Visdieven kon geen effect worden vastgesteld op de reproductie. Wel werden op moleculair
niveau effecten van toxicologische verontreinigingen op Visdieven aangetoond. Tussen de
verschillende kolonies Visdieven kon het veronderstelde nadelige effect van contaminanten
op broedsucces niet statistisch hard worden gemaakt door het feit dat het broedsucces in
sterke mate bepaald wordt door voedselbeschikbaarheid, weersomstandigheden en predatie.
Dit geldt eveneens voor Fuut. Dit wil echter niet zeggen dat de toxische stoffen in het milieu
geen invloed hebben op de viseters (ROSSAERT et al., 1993, MURK et al., 1993).
Bij Aalscholvers werden op moleculair niveau dosis-effect relaties aangetoond die een
negatieve invloed van stoffen als DDE, PCB’s, dioxinen en furanen op de ontwikkeling en
groei van Aalscholver-embryo’s aangeven. De in het veld gevonden effecten correleerden met
gehalten in eieren en kuikens en kunnen daardoor met tamelijk grote zekerheid als oorzakelijk
verband worden gezien (DIRKSEN & BOUDEWIJN, 1994).
Voor de meeste stoffen is de invloed op de zeehond nog niet bekend. Van organochloorverbindingen is bekend dat ze van invloed zijn op zeezoogdieren door de verstorende werking
op de voortplanting. Ze zijn vetoplosbaar en slecht afbreekbaar, waardoor ze zich ophopen in
de voedselketen, waarin zeehonden als toppredatoren voorkomen. Er is een sterke correlatie
gevonden tussen de concentratie gechloreerde koolwaterstoffen in prooien en
voortplantingssucces (REIJNDERS, 1986).
Door accumulatie via bodemorganismen en vis kan de hoeveelheid in het lichaam van
toppredatoren een belemmering betekenen of zelfs dodelijke niveaus bereiken (REIJNDERS,
1986, 1990, 1994).
De persistente milieuvreemde stoffen kunnen worden geïmmobiliseerd door ze op te slaan in
vetweefsel. Zolang dit vet niet verbrand wordt, hebben Gewone zeehonden geen last van de
toxische werking van deze stoffen. De gedachte bestaat dat de vrouwtjes dergelijke
ongewenste stoffen kunnen verwijderen door ze door te geven aan hun jongen via de
moedermelk. Dit leidt tot een verminderde overlevingskans voor de jongen, maar tevens tot
een vergroting van de overlevingskans voor de volwassen vrouwtjes. Daarnaast kunnen de
aanwezigheid van dergelijke stoffen in het lichaam van Gewone zeehonden leiden tot een
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verminderde vruchtbaarheid of verlaging van de kans op een succesvolle zwangerschap. Er
bestaat weinig toxicologische kennis over de effecten van een combinatie van deze stoffen
(REIJNDERS, 1986).
De Westerschelde is qua vervuiling enigszins te vergelijken met het Tees estuarium aan de
Britse oostkust. Daar is gebleken dat de vervuilingsgraad een remmende factor vormt voor het
herstel van de populatie van Gewone zeehonden, met name door een verminderde
voorplanting van deze dieren. De vervuilingsgraad in de Westerschelde is niet zodanig dat er
sprake is van een directe verlaging van de overlevingskans van zeezoogdieren (REIJNDERS,
1986, 1990, 1992a, b). Wel kan het zo zijn dat de weerstand van zeezoogdieren die gedurende
langere tijd in de Westerschelde aanwezig zijn, kan afnemen (MEININGER et al., 2003).
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6

Mitigerende maatregelen

Belangrijke aandachtspunten bij het beheer van de Westerschelde zijn het behoud van het
meergeulenstelsel en de morfologische dynamiek en de instandhouding van de internationaal
beschermde habitats en soorten door instandhouding van hun ecotopen. De strategie van de
onderhoudsbagger- en stortwerken kan hierop een sturende werking uitoefenen. Na de eerste
verruiming (jaren 70) werd het onderhoudsbaggerwerk uit de Westerschelde voornamelijk in
de nevengeulen in het oosten gestort, waardoor in dit deel van het estuarium verlies aan
dynamiek en diversiteit van ecotopen optrad (VROON et al., 1997). De geulen in de
Westerschelde hebben ook de neiging om uit te bochten. Indien dit proces niet tijdig wordt
gestopt kan de waterkering in gevaar komen. De uitbochting gaat tevens ten koste van
ecologisch waardevolle slikken en schorren.
Als mitigerende maatregel werd de stortstrategie aangepast bij de 48’/43’ verruiming en de
daaraan gekoppelde onderhoudsbaggerwerken om de morfologische dynamiek van het
estuarium bij te sturen en om de omvang van de nodige onderhoudsbaggerwerken te
minimaliseren. Daarom is besloten de baggerspecie uit het oostelijk deel van de vaargeul zo
veel mogelijk in het westen te storten, waardoor het zand minder snel op de drempels zou
terugkomen (RIKZ, 1998). Tevens werd de stortplaats ‘Kust Zeeuws Vlaanderen’ in gebruik
genomen om de inspanningen die daar geleverd worden om de basiskustlijn te handhaven (in
de vorm van strandsuppleties) te verminderen. Om de uitbochting tegen te gaan en de slikken
en schorren te beschermen werden bovendien geulwandverdedigingen aangelegd in het
oostelijk deel.

6.1

Aangepaste stortstrategie

Ten opzichte van de trend die er was voor de 48’/43’ verruiming is de dynamiek van het
estuarium toegenomen en bij het huidige vaargeulonderhoud lijkt de Westerschelde
voldoende veerkracht te hebben om haar karakteristieke meergeulensysteem te behouden. Ten
gevolge van de huidige stortstrategie wordt ook geen significante areaalvermindering van
schor- en slikvegetaties of verlies aan biodiversiteit binnen de benthosgemeenschappen
verwacht. Er dienen hieromtrent dus geen directe mitigerende maatregelen genomen te
worden tenzij realistische aanpassingen aan de nieuwe inzichten die men ondertussen
verworven heeft bij de onderzoeken in het kader van de Langetermijnvisie Schelde-estuarium.
In dit kader heeft WL Delft Hydraulics het ‘cellenconcept’ ontwikkeld. Hiermee kan bepaald
worden of het voortbestaan van het meergeulensysteem van de Westerschelde in gevaar komt
door de bagger-, stort- en zandwinningswerken. Volgens deze theorie is vooral het storten
kritisch voor de instandhouding van het dynamisch meergeulensysteem. Om te voorkomen
dat een nevengeul verzandt en het meergeulensysteem degenereert naar een ééngeulsysteem is
met behulp van het cellenconcept een stortcriterium vastgesteld op 10% maximaal van de
brutto transportcapaciteit. (WANG et al., 2002; JEUKEN et al., 2003). Het is nog niet mogelijk
om een stortcriterium voor enkele jaren vast te leggen omdat de kennis over de toekomstige
morfologische ontwikkeling van de cellen nog ontoereikend is. Het is wel al mogelijk om aan
de hand van waargenomen morfologische evoluties de cellen te identificeren waarin het
stortcriterium bereikt of overschreden is zodat kanteling naar een ééngeulsysteem dreigt. De
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bagger-, stort,- en zandwinningsstrategie van na de 48’/43’ verruiming werd geëvalueerd aan
de hand van dit cellenconcept (JEUKEN et al., 2003). In de westelijke cellen is er sprake van
een overschrijding van de stortcapaciteit terwijl er in het oostelijk deel is nog stortcapaciteit
over is. De gevolgen van de overschrijding in het westen lijken beheersbaar. Het
middengedeelte bij Hansweert vertoont opnieuw een neiging tot kantelen. Het is niet duidelijk
of dit onomkeerbaar is of niet. Op basis van deze evaluatie werden een aantal aanbevelingen
gedaan. Om de onderhoudsbaggerwerken maximaal sturend te laten werken is het aan te
raden hiermee in de mate van het mogelijke reeds rekening te houden bij de baggerwerken die
onder deze vergunningsaanvraag vallen. De in deze vergunning aangevraagde wijzigingen
van de stortlocaties, op basis van de bevindingen van het cellenconcept kunnen in die zin als
mitigerende maatregel beschouwd worden.
De aanbeveling uit het S-MER van de langetermijnvisie (PROSES, 2003) en ook uit JEUKEN et
al. (2003) stelt dat de uiteindelijke stortstrategie flexibel dient te zijn. Ze moet worden
geoptimaliseerd op basis van de daadwerkelijk optredende effecten en de veranderende
inzichten en toegenomen kennis over het estuarium. In dit licht kan de zogenaamde
‘morfologische baggerproef’ aan de punt van Walsoorden als een mitigerende maatregel
beschouwd worden. Deze alternatieve stortstrategie is erop gericht de ongewenste evoluties
zoals verminderde zelfbaggerende capaciteit van een geul of uitdempen van kortsluit- en
nevengeulen bij te sturen (PETERS et al, 2001; PEAT, 2003,). De alternatieve stortstrategie
houdt in storten op de afwaartse plaatpunt van Walsoorden, zodanig dat de vloedstroming
rond de plaat beter wordt verdeeld en er mogelijkheden zijn voor verbetering van de
ecologische waarde van de plaat. De eerste evaluaties van de resultaten zijn bemoedigend
(AMT in prep.).

6.2

De omvang van de baggerwerken

Na de verruiming 48’/43’ is geconstateerd dat het totale onderhoudsbaggerwerk (drempels +
overige gebieden) slechts met ongeveer 2 miljoen m3 per jaar is gestegen. De baggergegevens
laten zien dat het onderhoud op de drempels niet is gestegen na de laatste verruiming, maar
vergelijkbaar is met het onderhoud in het laatste decennium voor deze verruiming (ongeveer
6,5 à 7 miljoen m3 per jaar) (PETERS et al., 2003).
De grootte van het onderhoud op een drempel lijkt dus een maximum te kennen en neemt niet
toe met de te onderhouden overdiepte zoals verondersteld werd door VROON et al. (1997)
maar neemt slechts toe met het te onderhouden oppervlak. De beheerder kan het baggerwerk
dus verminderen door de vaargeulbreedte boven een drempel kleiner te maken. De huidige
breedte is op de meeste plaatsen in de Westerschelde 300 meter, een versmalling naar
bijvoorbeeld 250 meter kan het huidige onderhoud al met ongeveer 15% (1 miljoen m3 per
jaar) doen verminderen (PETERS et al., 2003). Aangezien de afstand tussen de bagger- en
stortplaats ook niet noodzakelijk een invloed heeft op de aanzandingssnelheid van de
drempels (zoals verondersteld in VROON et al., (1997)) kan het gebruik van nieuwe
baggertuigen die de toppen van de megaribbels vlak schuiven (type sweepbeam) overwogen
worden. Deze veroorzaken enkel een verschuiving van het sediment en kunnen zorgen voor
een (verdere) afname van de onderhoudsbaggerwerken. De haalbaarheid van beide
maatregelen als mitigatie moet onderzocht worden.
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6.3

Zandwinning

Voor het behoud van de dynamiek is ook de zandbalans zeer belangrijk. Thans is het
onmogelijk om aan zandwinning te doen en de zandbalans ‘sluitend’ te houden omdat de
Westerschelde een exporterend systeem geworden is. In hun evaluatie bevelen JEUKEN et al.
(2003) aan om indien mogelijk het beleid voor storten en zandwinning te integreren. Dit
betekent de zandwinning concentreren nabij stortlocaties en zand winnen waar anders
gebaggerd moet worden het vaargeulonderhoud. Als mitigerende maatregel wordt aanbevolen
om hier in de mate van het mogelijke mee rekening te houden.

6.4

Geulwandverdedigingen

De geulwandverdedigingen hebben de inscharing van de bochten in het oostelijk gedeelte
afdoende tegengegaan. Echter de slikken achter de geulwandverdedigingen verlagen verder.
De verdedigingen werden op GLW lijn aangebracht om nog enige dynamiek toe te laten.
Voorlopig is het nog niet aangewezen om daar iets aan te wijzigen, geulwandverdedigingen
betekenen verstarring van het systeem en zijn dus minder verkiesbaar dan de realisatie van
een dynamisch evenwicht. Er moet echter nauwlettend opgevolgd worden of er ook
sedimentatie aan deze dynamiek te pas komt en niet enkel erosie.

6.5

De vooroeversuppletie en sedimentatie van het gestorte sediment

De vooroever suppletie aan het kustvak Zeeuws Vlaanderen kon nog niet ten volle worden
geëvalueerd. Om de toegangsgeul naar de Zwarte Polder niet in het gedrang te brengen werd
dit vak alvast met 500m ingekort aan de oostzijde. Aan de westzijde van dit stortvak is echter
de toegangsgeul tot het Zwin met een gekende geschiedenis van aanzanding. Momenteel
wordt hier geen sedimentatie gemeten. Om de stortstrategie in dit vak in de juiste richting te
sturen is monitoring in de Zwingeul aan te raden.
Lokaal kan het storten de evolutie van nabijgelegen schorren beïnvloeden door een abnormale
verhoging van de sedimentatie. Dit is vastgesteld in Zuidgors, gelegen bij de stortlocatie
Ellewoutsdijk. Behalve Zuidgors zijn ook Schor van Waarde, Saeftinghe, Hellegatspolder en
Het Zwin binnen 500m van een stortlocatie gelegen. Op schor van Waarde en in Saeftinghe
wordt geen abnormaal verhoogde sedimentatie gemeten. Op beide andere locaties is er geen
monitoring naar sedimentatie. De monitoring zou in deze zin moeten worden uitgebreid.
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6.6

Vertroebeling van het water

Doordat vertroebeling door storting een direct of indirect effect kan hebben op het
vangstsucces van de op het zicht jagende sternen, zou overwogen moeten worden om tijdens
het broedseizoen (half april-eind juli) niet op belangrijke foerageerplaatsen van deze soort te
werken. Dit geldt in dit geval enkel voor de werkzone aan de Schaar van de Plaat van
Spijkernisse. De belangrijkste andere foerageergebieden van de sternen zijn veraf gelegen van
bagger- of stortzones.

6.7

Monitoring

Tot slot is afdoende monitoring een eerste vereiste voor flexibele bagger- en stortstrategieën
en om negatieve evoluties tijdig te kunnen opsporen en bij te sturen. Het voortzetten van een
monitoring als MOVE en eventuele bijstelling ervan op basis van de eerste evaluatie lijkt ons
essentieel. Zo dient monitoring van sedimentatie op alle schorren achter stortlocaties te
gebeuren. Het programma zou uitgebreid moeten worden naar de zones buiten de
vergunningszone, maar waar eventueel wel effecten van de onderhoudsbaggerwerken kunnen
optreden, met name de Zeeschelde.
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Voorlopig zijn er weinig eenduidige, statistisch significante verbanden te leggen tussen
evoluties in het estuarium en de verruimingen of de daaraan gekoppelde
onderhoudsbaggerwerken. Algemeen in het estuarium worden echter wel een aantal evoluties
waargenomen die negatieve gevolgen voor het ecosysteem dreigen met zich mee te brengen:
de toenemende getij-energie en daarmee gepaard gaande snelle stroomsnelheden; de relatieve
toename van hoogdynamisch habitat ten koste van laag dynamisch habitat, van diepwater ten
koste van ondiep water en intergetijdengebied. De noodzaak om de leefgebieden voor fauna
en flora vast te leggen of te fixeren om te voorkomen dat ze voorgoed zouden verdwijnen
tengevolge van erosie staat haaks op het duurzame dynamisch evenwicht van sedimentatie en
erosie dat kenmerkend is voor een goed functioneel estuarium. Deze evoluties betreffen niet
alleen de Westerschelde, ook in de Zeeschelde worden ze meetbaar vastgesteld (VAN DEN
BERGH et al., 2005). Wat de precieze verbanden zijn tussen de ingrepen en de morfologische
sturing, of welke ingrepen meer doorwegen op de verdere evolutie dan andere, is niet altijd
helder. Het is daardoor lastig de relatieve bijdragen van afzonderlijke ingrepen en natuurlijke
ontwikkelingen zoals inpolderingen, bedijking, baggeren en storten, zandwinning en
zeespiegelstijging op de morfologische en hydraulische (waterbeweging) ontwikkeling
precies te kwantificeren. Doorgaans is echter wel de richting van het effect van de
afzonderlijke factoren bekend en doorgaans werken ze alle in dezelfde richting, dus
versterkend. Ongeacht de relatieve bijdrage van elke ingreep of fenomeen moet het
cumulatieve effect van al deze factoren nauwlettend opgevolgd worden en gebiedt het
voorzorgsbeginsel om er de nodige aandacht aan te besteden. In het MER voor de verruiming
en voor ProSes werden de effecten van de geplande ingrepen op de Zeeschelde nauwelijks
bekeken of als hiaat in de kennis omschreven en ook de MOVE rapportage eindigt bij de
Westerschelde. Toch is het meer dan waarschijnlijk dat veranderingen vanuit het
benedenstrooms gebied invloed uitoefenen bovenstrooms.
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Het al of niet optreden van significante negatieve gevolgen van de onderhoudsbaggerwerken
van de vaargeul in de Westerschelde op de habitats en soorten waarvoor de verschillende
Vogel- en Habitatrichtlijngebeiden zijn aangemeld, is in de gegeven omstandigheden niet
aantoonbaar. De MOVE rapportage en het S-MER voor de volgende verruiming (13,1m getij
ongebonden vaart) concluderen dat er geen significant negatieve gevolgen aantoonbaar zijn.
De voorliggende voortoets is grotendeels gebaseerd op de MOVE rapportage en op de
onderliggende studies van het S-MER en komt dan ook onvermijdelijk tot dezelfde
conclusies.
Echter een aantal negatieve evoluties in het estuarium zijn veelvuldig gerapporteerd en
gedocumenteerd in wetenschappelijke rapportages en publicaties en kunnen dan ook niet
genegeerd worden. Bijsturingen aan de onderhoudsbaggerwerken zoals die in de mitigerende
maatregelen (hoofdstuk 6) worden voorgesteld kunnen enerzijds de eventuele impact en de
omvang van de onderhoudswerken reduceren, anderzijds is het ook mogelijk dat goede
bijsturingen negatieve zogenaamde ‘autonome’ evoluties bijsturen in een betere richting.
De voortzetting van de MOVE monitoring, bijsturing van de hiaten of tekortkomingen die uit
de eerste evaluatie naar voor kwamen is dan ook essentieel.
Mogelijke effecten van de voorbije en toekomstige verruimingen en de daaraan gekoppelde
onderhoudsbaggerwerken op de Zeeschelde werden zowel in het S-MER als in de MOVE
rapportage nauwelijks onderzocht. Nochtans werden in de Zeeschelde negatieve evoluties
waargenomen die in dezelfde richting gaan als die in de Westerschelde. Het is dan
noodzakelijk om bij het plan MER van de komende verruiming en het vervolg van de MOVE
rapportage mogelijke effecten op de Zeeschelde even rigoureus te onderzoeken.
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